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  تعاريف
   :برنامه هاي عملياتي توسعه اي

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

  .برنامه هايي است كه در برگيرنده فعاليت هاي روتين و مستمر واحدها مي باشد و ارتباط سيستماتيك با برنامه استراتژيك ندارد 
   :استراتژي

  .راه رسيدن به اهداف برنامه استراتژيك سازمان مي باشد كه بر مبناي برنامه هاي توسعه اي استراتژيك تعيين مي گردد
  :هدف برنامه

  :لياتي بصورت ساليانه تعيين مي گردد كه بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشدهدف عم 
  )موضوع و گروه هدف مشخص باشد( 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

  :شاخص برنامه
  .وضعيت اجراي برنامه را نشان مي دهد 

  : فعاليت
  .اقدامات خاصي است كه به منظور دستيابي به هدف برنامه انجام مي شود

   :مسئول اجرا 
  .كه بايد با ذكر نام در جدول مشخص شود. فردي است كه مسئوليت اجراي هر فعاليت به آن سپرده مي شود

  .با ذكر تاريخ، زمان برنامه مشخص شود :زمان
   :منابع

  .اعتبار پيش بيني شده جهت اجراي فعاليت ها و همچنين در صورت لزوم ساير منابع مورد نياز ذكر شود
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)جاري عملياتي برنامه(واكسيناسيون توأم دانش آموزان: عنوان برنامه    
  )سالگي 14- 16يادآور توأم (ن دانش آموزان پايه اول متوسطه پوشش كامل واكسيناسيو -اهميت واكسيناسيون توام ارتقاء آگاهي دانش آموزان در زمينه : هدف برنامه

  درصد دانش آموزان واكسينه شده: شاخص برنامه
 جدول گانت برنامه

 منابع مورد نياززمانمدت زمانمسئول اجرافعاليت رديف
اعتبار 

)ريال(موردنياز  خاتمه شروع 
 100000  پايان خرداد اول خردادخرداد ماهكارشناسان بهداشت مدارس  درون بخشيهماهنگيهبرگزاري جلس 1
 -  پايان خرداد اول خرداد خرداد ماه كارشناسان بهداشت مدارس   با آموزش وپرورش شهرستان هماهنگي 2
ي ذيربط كارشناسان بهداشت  3سرنگ و ساير وسايل مورد نيا. تأمين واكسن  3

  
آمار دانش آموزان پايه اول  پايان خرداد اول خرداد خرداد ماه

...متوسطه و واكسن و   
8000000 

كارشناسان بهداشت مدارس هماهنگي جهت نيروي اجرايي بمنظور واكسيناسيون دانش آموزان 4
 و مبارزه با بيماريها

 -  پايان خرداد اول خرداد خرداد ماه

 18600000 تأمين اعتبار الزم پايان ارديبهشت اول ارديبهشتارديبهشت ماهكارشناسان بهداشت مدارس واكسيناسيون توأمتهيه كارت 5
 100000 كاعذ ، امكانات ، تكثير پايان خرداد اول خردادخرداد  ماهكارشناسان بهداشت مدارس تكثير و ارسال فرم آماري مربوطه به مراكز بهداشتي درماني 6
 -  پايان خرداد  اول خرداد خرداد ماه كارشناس بهداشت مدارس مكاتبه با مراكز بهداشتي درماني شهري به منظور اجراي برنامه  7
 -  پايان خرداد اول خردادخرداد ماهكارشناسان بهداشت مدارس  منطور اجراي برنامه مكاتبه با مراكز بهداشتي درماني روستايي به 8
كارشناسان وكاردانهاي و آموزش آنها دانش آموزانواكسيناسيونبرنامه اجراي 9

بهداشتي ،بهورزان
خرداد ماه تا
واكسن ،وسايل مصرفي و  پايان شهريور ماه اول خردادشهريور ماه

 فرمهاي مورد نياز
- 

برنامه ريزي و اجراي لكه گيري واكسيناسيون توأم دانش 10
 آموزان پايه اول متوسطه و اجرا

هفته اول و دومكارشناسان بهداشت مدارس
آمار دانش آموزان واكسينه نيمه مهر اول مهر مهر

 نشده
- 

جمع آوري آمار و محاسبه درصد پوشش واكسيناسيون دانش 11
  آموزان

كارشناسان بهداشت مدارس
 -  پايان مهر ماه هفته سوم مهرنيمه دوم مهر

  كارشاسان بهداشت مدارس   بهداشتي درمانيتهيه و ارسال فيدبك به مراكز  12
هفته دوم آبان   اول آبان ماه نيمه  اول آبان

 ماه
 آمار و اطالعات

جمع آوري شده    
- 

هفته سوم آباننيمه دوم آبانكارشناسان بهداشت مدارس تهيه وارسال گزارش نهايي به دفتر سالمت جوانان و مدارس 13
ماه   

هفته چهارم
 آبانماه

 آمار و اطالعات 
 جمع آوري شده 

- 

 - آمار و اطالعات و دستورالعمل مربوطه  پايان اسفند ماه اول بهمن ماهبهمن و اسفند ماهكارشناسان بهداشت مدارستهيه برنامه عملياتي سال بعد  14
 26800000 جمع كل
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    )عملياتي جاريبرنامه (كاهش آلودگي پديكلوزيس  در مدارس :عنوان برنامه     

  : هدف برنامه
 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  -

درصد دانش آموزان غربالگري شده  - درصد دانش آموزان آموزش ديده درزمينه پيشگيري از آلودگي پديكلوزيس برحسب مقطع تحصيلي و جنسيت : شاخص برنامه
به بخش دولتي آموزان ارجاع شده  درصد دانش - درصد دانش آموزان مبتال به پديكلوزيس بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت  - بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت 

مان بر موارد عدم موفقيت در در -آموزان برحسب مقطع تحصيلي و جنسيت  هاي دانش موارد ابتال در خانواده - و خصوصي بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت 
 حسب مقطع تحصيلي و جنسيت 

 جدول گانت برنامه

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
منابع زمان

مورد 
نياز

نياز اعتبار مورد 
)ريال(  

 خاتمه شروع

برگزاري جلسات كميته كاهش آلودگي پديكلوزيس در مدارس  1
  

  100000   پايان ارديبهشت ماه  ابتداء مهر ماه تحصيليدر طول سال كارشناسان بهداشت مدارس

 برگزاري جلسات هماهنگي كميته مشترك بهداشت مدارس  2
       

  100000   پايان ارديبهشت ماه  ابتداء مهر ماه تحصيليدر طول سال كارشناسان بهداشت مدارس

  1200000    پايان ارديبهشت ماه   ابتداء مهر ماه  تحصيليدر طول سال  كارشناسان بهداشت مدارس  موردنياز                      يفرمها توزيعتهيه و  3
  -    پايان ارديبهشت ماه   ابتداء مهر ماه  تحصيليدر طول سال  ذيربطكارشناسان   هماهنگي جهت تأمين شامپوپرمترين موردنياز  4
وسايل موردنياز از قبيل دستكش يكبارمصرف،تهيه وتوزيع 5

       …چراغ قوه و ذره بين و 
            

در طول سال ذيربطكارشناسان 
  تحصيلي

  24000000   پايان ارديبهشت ماه  ابتداء مهر ماه

تهيه و تنظيم برنامه زمانبندي غربالگري و بيماريابي دانش 6
  آموزان در مدارس       

 -   نيمه مهرماه  اول مهر ماه مهر ماهنيمه اول كارشناسان بهداشت مدارس

برگزاري جلسه آموزشي و هماهنگي جهت مربيان بهداشت  7
  آموزش و پرورش

  -    پايان ديماه ديماه  ماه اول مهر  ديماه- مهرماه   كارشناسان بهداشت مدارس
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آموزشي در مدارس جهت    دانش آموزانبرگزاري جلسات 8
  واولياي آنها ومدارس

،كارشناسان بهداشت مدارس
پرسنل بهداشتي و پزشكان 

  مراكز

در طول سال
  تحصيلي

  1000000   پايان ارديبهشت ماه  ابتداء مهر ماه
  هزينه اياب وذهاب

پرسنل بهداشتي و پزشكانانجام برنامه غربالگري دانش آموزان مطابق برنامه زمانبندي         9
مربيان بهداشت  - مراكز

  مدارس

در طول سال
  تحصيلي

  30000000   پايان ارديبهشت ماه  ابتداء مهر ماه

در طول سال كارشناسان بهداشت مدارس پايشاجراي برنامه 10
 تحصيلي

 -   پايان ارديبهشت ماه  ابتداء مهر ماه

 جمع آوري آمار و اطالعات 11
                                      

اول هر ماه درنيمه كارشناسان بهداشت مدارس
 طول سال تحصيلي

 -   پايان هفته دوم  اول هر ماه

دوم هرماه درنيمه كارشناسان بهداشت مدارس  تجزيه و تحليل آمار و اطالعات                        12
 طول سال تحصيلي

 -   پايان هفته چهارم اول هفته سوم

تهيه و ارسال آمار و گزارشات به دفتر سالمت جوانان و  13
   مدارس       

ماه اول هر فصل تا    كارشناسان بهداشت مدارس 
  پايان سال تحصيلي 

فروردين  - ديماه  
  تير ماه  –ماه 

    -  

 بعدتهيه و تنظيم برنامه عملياتي سال 14
  

 -   پايان اسفند ماه  اول بهمن بهمن واسفند ماه كارشناسان بهداشت مدارس

  56400000 جمع كل
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)برنامه عملياتي جاري(آموزش سالمت: عنوان برنامه  
افزايش انگيزه در دانش آموزان مدارس براي رعايت موازين بهداشتي  -تعيين اولويتهاي آموزش سالمت براساس نياز سنجي دانش آموزان : هدف برنامه  

 جلب مشاركت دانش آموزان مدارس در زمينه انتقال مفاهيم سالمت به خانواده ها  -           )بمنظور آموزش همساالن (تشكيل تيم هاي رابط دانش آموزي  -
ارتقاء آگاهي ،نگرش وعملكرد بهداشتي دانش آموزان واولياء  - مينه مباحث واولويتهاي بهداشتي ارتقاءدانش ومهارت بهداشتي معلمين ، كاركنان مدارس در ز -

  آنان در زمينه مباحث واولويت هاي بهداشتي
:شاخص برنامه  

فراواني دانش آموزان شركت كننده در - فراواني جلسات آموزش سالمت برگزار شده براي دانش آموزان  به تفكيك مقطع تحصيلي وجنس آنان    -
 فراواني جلسات آموزش سالمت برگزار شده براي اوليا دانش آموزان ومدارس              -جلسات آموزش سالمت به تفكيك مقطع تحصيلي وجنس 

  فراواني اوليا دانش آموزان ومدارس شركت كننده در جلسات آموزش سالمت  -

 جدول گانت برنامه

اعتبار مورد  زمان مدت زمان  مسئول اجرا فعاليت رديف
)ريال(نياز خاتمه شروع 

  100000  ارديبهشت ماه   مهرماه   در طول سال تحصيلي  كارشناسان بهداشت مدارس برگزاري جلسات هماهنگي   درون بخشي 1
  100000  ارديبهشت ماه   مهرماه   تحصيلي در طول سال  كارشناسان بهداشت مدارس  برگزاري جلسات هماهنگي كميته مشترك بهداشت مدارس 2

3 
اين اولويتها بر اساس(اعالم اولويتهاي آموزش سالمت به مراكز بهداشتي درماني

نياز سنجي از گروههاي هدف سالمت مدارس و بر اساس نظرات كارشناسي 
 )مشخص گرديده است 

  -    مهر ماه  مهر ماه  كارشناسان بهداشت مدارس

 متون آموزشيگردآوري و تنظيم  4
كارشناسان بهداشت مدارس با همكاري ساير واحدهاي

  2000000  ارديبهشت ماه   مهرماه   در طول سال تحصيلي  ستادي

  10000000  ارديبهشت ماه   مهرماه   در طول سال تحصيلي  كارشناسان بهداشت مدارس  تكثير و توزيع متون آموزشي 5
  500000  ارديبهشت ماه   مهرماه   در طول سال تحصيلي  كارشناسان بهداشت مدارس و تغذيه و بهداشت  مربيان بهداشتبرگزاري جلسات آموزشي و هماهنگي جهت كليه  6
  500000  ارديبهشت ماه   مهرماه   در طول سال تحصيلي  كارشناسان بهداشت مدارس  دانش آموزي مدارس توجيهي و آموزشي اعضاي شوراهايبرگزاري جلسات  7

در طول سال   نيروهاي بهداشتي ، مربيان بهداشت و معلمين  يك جلسه آموزش سالمت برگزاري حداقل ماهي 8
  100000  ارديبهشت ماه   مهرماه   تحصيلي

 13300000 جمع كل
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    )برنامه عملياتي جاري(خدمات مراقبتي دانش آموزان: عنوان برنامه
      : هدف برنامه

 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 -

  : شاخص برنامه    
  درصد دانش آموزان تحت پوشش برنامه برحسب مقطع و جنس  -
 برحسب مقطع و جنس ) معاينه پزشكي عمومي -غربالگري (درصد دانش آموزان مراقبت  شده  -
 درصد دانش آموزان نيازمند به ارجاع تخصصي  -
 درصد دانش آموزان پيگيري شده  -
  درصد دانش آموزان مبتال به اختالل يا بيماري برحسب نوع آنها     -

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

اعتبار مورد نياز   زمان
  خاتمه  شروع  )ريال(

جلسات  ماهيانه  كارشناسان بهداشت مدارس  درون بخشي     برگزاري جلسات هماهنگي 1
 كارشناسان

   100000  

هفته اول  مهرماه  كارشناسان بهداشت مدارس  با آموزش و پرورش هماهنگي 2
  مهرماه 

  -  

تأمين تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت ارائه مراقبتهاي بهداشتي   3
  در طول سال   كارشناسان بهداشت مدارس  در مدارس

  ارديبهشت ماه   مهرماه 
30000000  

فرمهاي مورد نياز پرونده چاپ و توزيع شناسنامه سالمت  و  ساير   4
                  بهداشتي مدرسه

  در طول سال  كارشناسان بهداشت مدارس
  ارديبهشت ماه   مهرماه 

5000000  

  1000000  آبانماه مرداد ماه  آبانماه  –مرداد ماه كارشناسان بهداشت مدارس و   برگزاري جلسات آموزشي و باز آموزي و آموزشي جهت بهورزان  5
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 مربيان بهورزي
برگزاري جلسات آموزشي و باز آموزي جهت كاردانها و كارشناسان   6

  مراكز روستايي  
كارشناسان بهداشت مدارس و 

  1000000  آبانماه  مرداد ماه  آبانماه  –مرداد ماه   مربيان بهورزي

برگزاري جلسات هماهنگي و باز آموزي جهت  پزشكان مراكز 7
هفته اول  مردادماه      بهداشت مدارس روستايي

 مردادماه
  1000000  

برگزاري جلسات آموزشي و باز آموزي جهت كاردانها و كارشناسان  8
جلسات  ماهيانه  كارشناسان بهداشت مدارس       مراكزشهري      

  كارشناسان
   1000000  

باز آموزي جهت پزشكانجلسات هماهنگي و  برگزاري 9
  مراكزشهري

 1000000   مهرماه          مهرماه                 بهداشت مدارسكارشناسان

  -  پايان شهريور   اول شهريور   شهريور ماه  كارشناسان بهداشت مدارس  برگزاري جلسات آموزشي براي مربيان بهداشت مدارس  10
  -  پايان مهر ماه  اول مهر ماه  مهر ماه  كارشناسان بهداشت مدارسدريافت آمار مدارس و تعداد      دانش آموزان از آموزش و پرورش       11
 -  پايان مهر ماه  اول مهر ماه مهر ماه كارشناسان بهداشت مدارس تنظيم برنامه زمانبندي مراقبتها 12
 -  پايان آبان ماه  اول آبان ماه آبان ماه كارشناسان بهداشت مدارس  و دريافت برنامه هر مركز بهداشتي درمانيمكاتبه با مراكز 13
  172500000  پايان آبان ماه  اول آبان ماه آبان ماه كارشناسان بهداشت مدارس اجراي برنامه مراقبت دانش آموزان 14
پزشكان، كارشناسان و  تنظيم و اجراي برنامه پايش 15

 كاردانهاي بهداشتي ، بهورزان
 5000000  بهمن ماه آبان ماه آبان ماه تا بهمن ماه

 -  پايان بهمن ماه  اول بهمن ماه بهمن ماه كارشناسان بهداشت مدارس  جمع آوري اطالعات و آمار    16
اول اسفند اسفند ماه  كارشناسان بهداشت مدارس  تجزيه و تحليل آمار و اطالعات 17

 ماه
 - پايان اسفند ماه

اول اسفند اسفند ماه كارشناسان بهداشت مدارس  تهيه فيدبك و ارسال به مراكز 18
  ماه

 - پايان اسفند ماه

كارشناسان بهداشتي مجري   ارسال گزارشات و آمار به دفتر سالمت جوانان و مدارس   19
  برنامه و بهداشت مدارس

هفته دوم    اسفند ماه
  ماهاسفند 

  -  پايان اسفند ماه

 تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سال بعد 20
در طول سال كارشناسان بهداشت مدارس

 تحصيلي
پايان ارديبهشت  اول مهر ماه

  ماه 
- 

  217600000 جمع كل
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     )عملياتي جاريبرنامه ( )سالمت جوانان ( تشكيل شناسنامه سالمت دانشجويان بدو ورود به دانشگاه : عنوان برنامه
 درصد دانشجويان بدو ورود به دانشگاه 100معاينه عمومي پزشكي   -            : هدف برنامه

 شناسايي دانشجويان داراي اختالل جسماني يا بيماري در دانشگاه و ارجاع دانشجويان نيازمند ارجاع تخصصي به مراكز تخصصي   -                  

  درصد دانشجويان جديد الورود به دانشگاه   100تكميل شناسنامه سالمت دانشجو جهت حدود  -                  

 دانشجويان تحت پوشش برنامه  درصد  - : شاخص برنامه  
  )توسط پزشك عمومي و غربالگر ( درصد دانشجويان مراقبت شده   -                      
  درصد دانشجويان مبتال به اختالل يا بيماري برحسب نوع آنها    -                      

  جدول گانت برنامه

رديف
  

  خاتمه شروع  منابع مورد نياز زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت
 100000  پايان شهريور ماه   اول خرداد ماه  خرداد تا شهريور  كارشناسان ذيربط -معاون فرهنگي دانشجويي برگزاري جلسات هماهنگي با معاونت فرهنگي دانشجويي  1

 - پايان خرداد ماه  اول خرداد ماه خرداد كارشناسان سالمت جوانان و مدارس پيگيري جهت تشكيل كميته علمي ارتقاء سالمت جوانان  2
  100000 پايان اسفند ماه  اول فروردين  در طول سال كارشناسان سالمت جوانان و مدارس برگزاري جلسات كميته علمي سالمت جوانان  3
 - پايان اسفند ماه  اول فروردين  در طول سال كارشناسان سالمت جوانان و مدارس همكاري با معاونت دانشجويي جهت انجام معاينات دانشجويان  4
  15000000 پايان شهريورماه  اول شهريورماه شهريورماه معاون فرهنگي دانشجويي انجام معاينات دانشجويان جديد الورود  5
  100000 پايان شهريورماه اول شهريورماه شهريورماه معاون فرهنگي دانشجويي بازديد از پايگاه سنجش سالمت دانشجويان  6
 -    شهريورماهپايان پس از معاينات كارشناسان سالمت جوانان و مدارس دريافت آمار معاينات دانشجويان از مركز مشاوره  7

  5000000 هفته چهارم مهرماه  مهرماههفته اول ترم تحصيله اول ما كارشناس مربوطه معايناتجمع بندي آمارهاي  8
 - - - هفته سوم مهرماه معاون بهداشتي تهيه وارائه گزارش نتايج معاينات در هيئت رئيسه دانشگاه  9

  2500000 هفته آخرآبانماه آبانماههفته اول - كارشناس مربوطه ورود اطالعات شناسنامه سالمت به نرم افزاروزارتخانه  10
 - هفته آخرآذر هفته اول آذر - كارشناس مربوطه برگزاري جلسه با معاونت دانشجويي ودرمان جهت پيگيري ارجاعات تخصصي  11
 - هفته چهارم آبان ماه هفته اول آبان ماه  ماه دوم ترم تحصيل معاونين بهداشتي وفرهنگي دانشجويي تحليل آمار معاينات توسط اعضا ي كميته علمي سالمت جوانان  12
 - هفته چهارم تيرماه  هفته اول بهمن ماه نيمه دوم ترم تحصيل اعضاي كميته علمي سالمت جوانان بررسي ذر زمينه مداخالت مورد نياز  13
 - هفته چهارم تير ماه هفته اول بهمن  ماه  ترم تحصيل نيمه دوم اعضاي كميته علمي سالمت جوانان )تدوين برنامه مداخله اي(برنامه ريزي جهت مداخالت  14
 -  -  هفته چهارم تيرماه - كارشناس مربوطه تهيه گزارش براي اداره سالمت جوانان  15

  22800000  جمع كل
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 )برنامه عملياتي توسعه اي(مدارس مروج سالمت: عنوان برنامه
ارائه  - توانمند سازي دانش آموزان ، پرسنل ، اولياء و مربيان  در زمينه مفاهيم ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس مروج سالمت :هدف برنامه

داده ها طراحي سيستم گرد آوري و استفاده از حداقل  -خدمات سالمت در يك مجموعه ادغام يافته و ارتقاء شاخصهاي آن در سطح  كليه مدارس كشور 
بهبود وضعيت  -براي جمع آوري شاخصها و اطالعات به منظور پايش ، برنامه ريزي ، ارزشيابي و رتبه بندي مدارس مروج سالمت در سطوح ملي و منطقه اي

  بهبود الگوهاي تغذيه اي دانش آموزان –بيماريابي و درمان دانش آموزان مبتال به اختالالت و مشكالت سالمتي 
درصد  افزايش شاخصهاي  -درصد مدارس مروج سالمت پنج ستاره  تحت پوشش دانشگاه -درصد مدارس  مروج سالمت تحت پوشش دانشگاه  :شاخص برنامه

  برنامه مروج سالمت در مدارس مجري تحت پوشش دانشگاه
  جدول گانت برنامه

رديف
  

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت
  زمان

  منابع مورد نياز
اعتبار 

  خاتمه  شروع  موردنياز
  200000  برگزاري جلسه  پايان ديماه  اول آذر  آذر و ديماه  كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس  تشكيل كميته شهرستاني مدارس مروج سالمت  1

هماهنگي برون بخشي   پايان ديماه  اول آذر  آذر و ديماه  آموزش وپرورش  انتخاب مدارس پايلوت  2
  ومكاتبه

-  

  -  مكاتبه  پايان ديماه  اول آذر  آذر و ديماه  آموزش وپرورش  مدارس پايلوتابالغ دستورالعمل به   3

تشكيل جلسه توجيهي و آموزشي مديران مدارس منتخب  4
 و مراكز بهداشتي درماني ذيربط

كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس
  -  برگزاري جلسه  پايان ديماه  اول آذر  آذر و ديماه  و آموزش وپرورش

وسيله نقليه ،تهيه بسته   پايان ديماه  اول آذر  آذر و ديماه  كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس  آموزشي و دستورالعمل هاي مربوطه به مدارستحويل بسته هاي   5
  هاي آموزشي

10000000  

  -  برگزاري جلسه  فروردين ماهپايان   اول آذر  لغايت فروردين ماه آذرماه  آموزش وپرورش  تشكيل تيم مميزي داخلي در مدارس و توجيه آنها  6
  200000  برگزاري جلسه  فروردين ماهپايان   اول آذر  آذرماه  لغايت فروردين ماه  كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس  تشكيل تيم مميزي خارجي و توجيه آنها  7
  11000000  وسيله نقليه،چك ليست  پايان ارديبهشت ماه  ابتداي ديماه  از ديماه تا ارديبهشت ماه  كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس  انجام مميزي خارجي توسط مميزين خارجي  8
  10000000  وسيله نقليه،چك ليست  پايان  خرداد ماه  اول آذر  آذرماه  لغايت خرداد ماه  كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس  انجام پايش و نظارت مستمر بر روند اجرا  9

  - -  پايان  خرداد ماه اول آذر آذرماه  لغايت خرداد ماه كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس بررسي و پيشنهاد رتبه بندي مدارس به استان  10
  - -  پايان  خرداد ماه اول آذر آذرماه  لغايت خرداد ماه كارشناسان سالمت جوانان  ومدارس تهيه و ارسال گزارش فعاليت ها  11

  31400000 جمع كل
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (آموزش خود مراقبتي در جوانان: عنوان برنامه 
  : هدف برنامه

  درصد پزشكان مراكز بهداشتي درماني در زمينه آشنايي با مباني خود مراقبتي در جوانان100ارتقاء دانش و آگاهي  -
  آشنايي با مباني خود مراقبتي در جواناندرصد پرسنل مراكز بهداشتي درماني در زمينه 30ارتقاء دانش و آگاهي  -
از طريق اجراي برنامه ارزيابي سبك زندگي دانشجويان و ارسال پيامك به جوانان (در زمينه خود مراقبتي در جوانان ) دانشجويان(درصد جوانان 10ارتقاء آگاهي  -

  )ودانشجويان 
  : شاخص برنامه

  اني در زمينه آشنايي با مباني خود مراقبتي در جوانان فراواني پزشكان آموزش ديده مراكز بهداشتي درم -
  فراواني پرسنل بهداشتي آموزش ديده مراكز بهداشتي درماني در زمينه آشنايي با مباني خود مراقبتي در جوانان -
  فراواني دانشجويان آموزش ديده در زمينه خود مراقبتي -

  جدول گانت

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

  خرداد فروردين فصل بهار كارشناسان سالمت جوانان برگزاري جلسات هماهنگي درون بخشي 1

  خرداد فروردين فصل بهار كارشناسان سالمت جوانان برگزاري جلسات  آموزشي ويژه پزشكان 2

  شهريور مرداد تابستان كارشناسان سالمت جوانان برگزاري جلسات آموزشي ويژه كاركنان بهداشتي مراكز 3

  اسفند فروردين در طول سال كارشناسان سالمت جوانان گردآوري متون آموزشي 4

5 
ارسال پيامك هاي آموزشي در خصوص خود مراقبتي براي 

 دانشجويان
 اسفند فروردين در طول سال كارشناسان سالمت جوانان
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي ( ازدواج سالم در جوانانآموزش  :عنوان برنامه 
  : هدف برنامه

  درصد پرسنل مراكز بهداشتي درماني در زمينه آموزش ازدواج سالم در جوانان 30ارتقاء دانش  و آگاهي  -
  در زمينه ازدواج سالم در جوانان) دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي (درصد جوانان  10ارتقاء آگاهي و نگرش  -
  ارتقاء آگاهي و نگرش والدين در زمينه ازدواج سالم در جوانان -

  : شاخص برنامه
  فراواني پرسنل آموزش ديده در زمينه آموزش ازدواج سالم در جوانان -
  فراواني دانشجويان آموزش ديده در زمينه ازدواج مناسب در جوانان -

  جدول گانت

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

   خرداد  فروردين فصل بهار كارشناسان سالمت جوانان برگزاري جلسات هماهنگي درون بخشي 1
   خرداد  فروردين فصل بهار كارشناسان سالمت جوانان )اساليد(گردآوري و تنظيم متون آموزشي 2
  شهريور  مرداد بهار و تابستان كارشناسان سالمت جوانان شهرستانآموزش براي مسئولين و مديران–برگزاري همايش هاي توجيهي 3

جلب مشاركت همكاري سازمان هاي مرتبط شهرستان در زمينه ترويج و آموزش  4
    شهريور  مرداد  بهار و تابستان  كارشناسان سالمت جوانان ازدواج سالم در جوانان

  شهريور  مرداد بهار و تابستان كارشناسان سالمت جوانان بهداشتي درمانيآموزش براي پرسنل مراكز–برگزاري همايش هاي توجيهي 5
  شهريور  مرداد  در طول سال تحصيلي كارشناسان سالمت جوانان برگزاري همايش هاي آموزشي ويژه دانشجويان 6
   اسفند  فروردين در طول سال كارشناسان سالمت جوانان ارسال پيامك هاي آموزشي براي مسئولين و مديران شهرستان 7
   اسفند  فروردين  در طول سال تحصيلي كارشناسان سالمت جوانان ارسال پيامك هاي آموزشي براي پرسنل مركز بهداشتي درماني 8
   اسفند  فروردين  در طول سال تحصيلي كارشناسان سالمت جوانان ارسال پيامك هاي آموزشي براي دانشجويان 9

براي والدين در خصوص نقش آنان در ازدواج تهيه و توزيع پمفلت آموزشي  10
   اسفند  فروردين  در طول سال تحصيلي  كارشناسان سالمت جوانان مناسب جوانان
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    )برنامه عملياتي جاري(بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن: عنوان برنامه
   اهداف سازمان جهاني بهداشتكنترل، حذف و ريشه كني بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن بر اساس : هدف برنامه
  اجراي نظام مراقبت بيماري - 3مشاركت و هماهنگي درون و برون بخشي  -2آموزش و اطالع رساني  - 1 :استراتژيها

  جدول گانت برنامه
  منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

  خاتمه شروع
  111.000.000  29/12/94 01/01/94 درطول سال پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگيرواحد كنترل و پيشگيري بيماري سياه سرفه  1

 -  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير كنترل و پيشگيري بيماري ديفتري  2

 -  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير كنترل و پيشگيري بيماري كزاز  3
  82.000.000  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير كنترل و پيشگيري بيماري مننژيت  4
  250.000.000  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير كنترل و پيشگيري بيماري هپاتيت هاي سرمي  5
حذف سرخك ،سرخجه و سندرم سرخجه  6

 مادرزادي

  190.000.000  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير

  120.000.000  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير ريشه كني فلج اطفال 7

  80.000.000  29/12/94 01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير مراقبت عوارض پس از ايمن سازياجراي نظام 8
  800.000.000  29/12/94  01/01/94 درطول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير  نظام مراقبت اتباع خارجي  9

  جمع  
  

1.633.500.000          
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     )برنامه عملياتي جاري(برنامه ايدز: عنوان برنامه
  كنترل وپيشگيري از عفونت اچ آي وي در جمعيت عمومي :هدف برنامه
  موارد مبتال،تقويت زير ساختهاي الزم ،حمايتآموزش واطالع رساني گروههاي هدف،مشاوره و آزمايش داوطلبانه،كاهش آسيب ،مشاوره ،مراقبت ودرمان : استراتژي

  جدول گانت برنامه
  منابع مورد نياز به ريال زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

  خاتمه شروع
آموزش واطالع رساني گروههاي 1

  هدف

 80.0000.000  29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد واگير

 30.000.000  29/12/94 1/1/1394 در طول سال  مشاوره بيماريهاي رفتاريمركز مشاوره و آزمايش داوطلبانه 2

 100.000.000  29/12/94 1/1/1394 در طول سال مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري كاهش آسيب 3

مشاوره ،مراقبت ودرمان موارد   4

 مبتال

  260.000.000  29/12/94  1/1/1394 در طول سال مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري

  70،000،000  29/12/94  1/1/1394 در طول سال واحد واگير تقويت زير ساختهاي الزم  5

 40.000.000  29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد واگير برنامه هاي حمايتي بيماران 6

 580.000.000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(بيماريهاي آميزشي: عنوان برنامه
     كنترل بيماريهاي آميزشي :هدف برنامه
  مشاوره ،مراقبت ودرمان بيماريهاي آميزشي: استراتژي

  جدول گانت برنامه
 منابع مورد نياز به ريال زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

 خاتمه شروع

  70.000.000 29/12/94 1/1/1394 در طول سال معاونت بهداشتي مشاوره ،مراقبت ودرمان بيماريهاي آميزشي  1

  70.000.000   جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(برنامه سل: عنوان برنامه
  :هدف برنامه

  كنترل وپيشگيري ازبيماري سل در جمعيت عمومي
،نظارت بر اجراي افراد در تماس، مراقبت ودرمان موارد مبتال و آموزش واطالع رساني گروههاي هدف،بيماريابي غيرفعال و فعال خصوصا بيماران ديابتي: استراتژي

  ارزشيابي برنامه،پژوهش هاي كاربردي ،مشاركت بخش خصوصي در برنامه    پايش واستراتژي داتس 
  جدول گانت برنامه

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

  70،000،000 29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد واگير آموزش واطالع رساني گروههاي هدف 1

  40،000،000 29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد سل بيماريابي غير فعال 2

  40،000،000  29/12/94  1/1/1394 در طول سال واحد سل بيماريابي فعال  3

مراقبت و درمان موارد مبتال ودر معرض 4

 تماس

  70،000،000 29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحدسل

  30،000،000 29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد سل DOTSنظارت بر اجرائ 5

 ؟ 29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد واگير پزوهش در برنامه 6

  30،000،000 29/12/94 1/1/1394 در طول سال واحد واگير مشاركت بخش خصوصي 7

  280،000،000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(سرما ايمن سازي و زنجيره برنامه :عنوان برنامه
  :هدف برنامه

 درمـاني درخصوص برنامه هاي نظام مراقبت و واكسيناسيون -افزايش آگـاهي پرسنل بهـداشتي

 هاي واكسيناسيون حفظ و ارتقاء برنامه

  WHOهاي ارتقاء سطح كيفي نظام زنجيره سرما طبق شاخص

          :استراتژي
 و اطالع رساني موزشآ .1

 محاسبه پوشش واكسن هاي بيماري هاي هدف .2

 ها نظارت بر برنامه .3

 تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز .4

  ارتقاء و حفظ پوشش ايمن سازي .5

  جدول گانت برنامه
 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

  خاتمه  شروع
  20.000.000  29/12/94  01/01/94  ماه12  واحد واكسيناسيون  هاآموزش و اطالع رساني در همه ي زمينه   1

 1870.000.000 29/12/94 01/01/94 ماه12 معاونت بهداشتي خريد سرنگ،پنكل و سفتي باكس  2

 1000.000.000 29/12/94 01/01/94 ماه12 معاونت بهداشتي خريد و جايگذين نمودن يخچال هاي واكسيناسيون با عمر بيش از ده سال  3
بازديد از مراكز بهداشتي درماني جهت كنترل ونظارت برنامه هاي  4

 واكسيناسيون و زنجيره سرما
 واحد واكسيناسيون

  
 70.000.000 29/12/94 01/01/94 ماه12

 500.000.000 29/12/94 01/01/94 - معاونت بهداشتي خريد و جايگذين نمودن ژنراتور برق زنجيره سرما  5

 300.000.000 05/03/94 29/01/94 ماه3 معاونت بهداشتي ماپينگ آپبرگزاري طرح  6

 3.860.000.000 جمع كل  7
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  )برنامه عملياتي جاري( )IHR(المللي بين بهداشتي برنامه مراقبت مقررات: عنوان برنامه
  :هدف برنامه

 واجراي قوانين IHRايجاد و برقراري تيم ارزيابي و  واكنش سريع  .1

 يالملل نيب يمسافرتها قياز طر هايمارياز انتشار ب يريجلوگ .2
  )شناسايي كامل تهديدات در منطقه و برنامه ريزي براي پيشگيري و پاسخ سريع(افزايش آگاهي پرسنل بهداشتي در مورد قوانين بهداشتي بين المللي و تيم واكنش سريع  .3
  )تست سريع(توان ايجاد آزمايشگاه سيار در حوادث ويژه و تهيه  .4
  انجام مانور براي تيم واكنش سريع و بررسي امكانات و آزمايش ميزان توان نيروها .5
  و پشتيباني از برنامه واكنش سريع) I.H.R(تهيه لوازم و ملزومات جهت مراقبت  .6
  .چگونه خواهد بود... سيل ، زلزله و بعد از اپيدمي هاي بررسي توان فعلي سيستم براي پاسخ دهي به حوادث بيوتروريسم ، طغيان ها ، اپيدمي گسترده و حتي  .7

  پرسنل واطالع رساني آموزش. 1 :استراتژي
  )ستاد بحران شهرستان(تشكيل جلسات هماهنگي برون بخشي . 2    

 گزارش گيري از مراكز بهداشتي ، اورژانس ، بيمار ستان ها و حج و زيارت و ترمينال هاي مسافربري .3

 اپيدميولوژيك در مورد آنهاتشخيص و بررسي موارد مشكوك و پيگيري  .4

  واكسيناسيون قبل و بعد حادثه و در صورت نياز .5

  جدول گانت برنامه
  منابع مورد نياز زمان مدت زمان  مسئول اجرا فعاليت  رديف

  خاتمه  شروع
 01/01/94 29/12/94 20.000.000  گروه پيشگيري ومبارزه با بيماري هاي واگير پرسنل يآموزش و اطالع رسان  1

 01/01/94 29/12/94 5000.000  گروه پيشگيري ومبارزه با بيماري هاي واگير برگزاري جلسات برون و درون بخشي  2

 01/01/94 29/12/94 4000.000  ريواگيهايماريومبارزه با ب يريشگيگروه پ ....گزارش گيري از مراكز بهداشتي و درماني و  3
 01/01/94 29/12/94 10.000.000  يمعاونت بهداشتتخريد وسايل جهIHR....)مانندگان، بلندگو دستي،چكمه و(  4

 39000.000  جمع كل  5
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  )برنامه عملياتي جاري(پيشگيري و كنترل بيماري سالك: عنوان برنامه
  كاهش بروز موارد سالك: هدف برنامه

 
  اجراي نظام مراقبت بيماري - 3مشاركت و هماهنگي درون و برون بخشي  -2آموزش و اطالع رساني  - 1 :استراتژيها

  جدول گانت برنامه
  منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت

  خاتمه  شروع
  پرسنل مراكز آلوده  با نظارت  .آموزش جمعيت در معرض خطر-

  گروه مبارزه با بيماريهاي واگير
    اسفند ماه  فروردين  در طول سال

  
  
  

5.601.000.000  
  ريال

  

مبارزه با(عمليات جونده كشي-

  )مخزن

 شهريور بهشتيارد ماهه اول سال6

همكاران بهداشت محيط وبيماريها  ).سمپاشي(عمليات مبارزه با ناقل-
  مراكز شهري  فاطميه ، راوند ، فين

 و ماه شهريور بهشتيارد طي دو ماه

مسئول آزمايشگاه و گروه بيماريها ي   .ارتقاء خدمات تشخيصي و درماني-
  واگير

  اسفند ماه  فروردين  در طول سال

راه اندازي مراكز كرايو برحسب-

  زنيا

گروه بيماريهاي واگير طبق مصوبه 
  كميته دانشگاهي سالك

 اسفند ماه فروردين در طول سال

 اسفند ماه فروردين طول سالدر تحقيقات كاربردي براساس اولويت-
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 )برنامه عملياتي جاري(كنترل بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان بيماريهاي زئونوز: عنوان برنامه
  ...كاهش بروز موارد بيماريها ي تب مالت ، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو ، هاري و: هدف برنامه
  اجراي نظام مراقبت بيماري - 3مشاركت و هماهنگي درون و برون بخشي  -2رساني آموزش و اطالع  -1: استراتژيها

  
  جدول گانت برنامه

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع مورد نياز زمان مدت زمان  مسئول اجرا فعاليت

 خاتمه شروع

  
  آموزش و اطالع رساني-
  جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي-
  تقويت نظام مراقبت از بيماري-

 
  
  

  كليه مراكز

 
  
  

در طول 
  سال

 
  
  

  فروردين

 
  
  

  اسفند ماه

 
  
  

  ريال 307350000
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  )برنامه عملياتي جاري(حذف بيماري ماالريا:  عنوان برنامه 
 پيشگيري از برگشت بيماري ماالريا :هدف برنامه
  اجراي نظام مراقبت بيماري - 3مشاركت و هماهنگي درون و برون بخشي  -2آموزش و اطالع رساني  - 1 :استراتژيها

  جدول گانت
 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت

 خاتمه شروع

آموزش واطالع رساني  گروههاي در-
  معرض خطر

  
  بيماريابي بموقع وكشف-

 سريع ماالريا

  
بين بخشي و برون جلب مشاركت  -

 بخشي

  

 
  

پرسنل مراكز وكاردانان       
  بيماريهاي واگير

  
  
  

در طول 
  سال

 
  
  

  فروردين

 
  
  

  اسفند ماه

 
  
  
  

  ريال176.000.000
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  )برنامه عملياتي جاري(غذا و آب از منتقله هاي برنامه مراقبت از بيماري: عنوان برنامه
  :هدف برنامه

 كاهش ابتال و مرگ و مير بيماريهاي منتقله از آب و غذا در شهرستان كاشان و آران و بيدگل 
 

  :استراتژي
 آموزش و اطالع رساني

 .مشاركت بين بخشي و برون بخشي
  اجراي نظام مراقبت بيماري

  
  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
 خاتمه شروع

ماهه  6 معاونت بهداشتي آموزش و اطالع رساني  1
  اول

 ريال40,000,000, 31/6/1394 1/1/1394

. مشاركت بين بخشي و برون بخشي  2
  تشكيل جلسات و كميته ها(

  ريال2,000,000,  29/12/1394  1/1/1394  ماه12  معاونت بهداشتي 

 ريال40,000,000, 29/12/1394 1/1/1394  ماه12 معاونت بهداشتي حد اقل دپوي دارويي و درماني التور  3
 ريال40,000,000 29/12/1394 1/1/1394  ماه12 معاونت بهداشتي تامين امكانات مورد نياز چاپ فرمها  4
 ريال2,000,000, 29/12/1394 1/1/1394  ماه12 معاونت بهداشتي آناليز دادها و انتشار آن  5

  ريال124,000,000,جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(پاندمي و انساني،پرندگان برنامه مراقبت از آنفلوانزاي:   عنوان برنامه
  ارتقاء سيستم مراقبت آنفلونزاي  انساني پرندگان در منطقه تحت پوشش دانشگاه در مقابل با اپيدمي احتمالي :هدف برنامه

  :استراتژي
  )عمومي  –اختصاصي ( آموزش  .1
  موثر ومداومتقويت نظام مراقبت  .2
 تقويت نظام مراقبت آزمايشگاهي .3

  تقويت نظام ثبت وگزارش دهي .4
 پايش وارزشيابي .5

  تعيين سياستهاي كلي مقابله با پاندمي آنفلوانزا در  سطح دانشگاه .6
  دستيابي به وضعيت اپيدميولوژيك بيماري وراهبرد امادگي .7
  انجام اقدامات محدودسازي و پيشگيري .8
  بخشيافزايش مشاركت درون و برون  .9

  اطمينان از گزارش و ثبت وپاسخ دهي فوري .10

  جدول گانت برنامه
 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

 خاتمه شروع
 ريال5,000,000  29/12/1394 1/1/1394 ماه12 معاونت بهداشتي آموزش و اطالع رساني  1

  ريال1,000,000  29/12/1394  1/1/1394  ماه12  معاونت بهداشتي  تقويت نظام مراقبت موثر ومداوم  2

  ريال600,000,000  29/12/1394  1/1/1394  ماه12  معاونت بهداشتي  )اين امكانات بصورت دپو است(تهيه امكانات حفاظت فردي  3
 ريال5,000,000  29/12/1394 1/1/1394 ماه12 معاونت بهداشتي )تشكيل جلسات و كميته ها. (مشاركت بين بخشي و برون بخشي  4
 ريال000,000 ,30  29/12/1394 1/1/1394 در طول سال معاونت بهداشتي بازديد از اتاق هاي ايزوله تنفسي و حفظ آن  5

 ريال  641,000,000
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  )برنامه عملياتي جاري(بيمارستاني هاي برنامه مراقبت از عفونت: عنوان برنامه
  مير ناشي از عفونتهاي بيمارستانيكاهش ابتال و مرگ و  :هدف برنامه

  :استراتژي 
 .بيمارستان  7بيمارستان به  1ارتقاء پوشش نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني از  - 1
 .مشاركت بيشتر در جلسات كميته كنترل عفونت بيمارستاني دانشگاه و ارائه پسخوراند الزم - 2
 .اقدامات استخراج و برآورد اطالعات و شاخصهاي مورد نياز براي پايش - 3
 ). دست كم سه بازديد(بازديد مشترك با حضور ساير اعضاي موثر كميته از بيمارستانها  - 4

  جدول گانت برنامه
مدت  مسئول اجرا فعاليت  رديف

  زمان
 منابع مورد نياز زمان
  خاتمه  شروع

ثبت داده هاي عفونت بيمارستاني در سامانه   1

  اينيس

گروه پيشگيري  
بيماريهاي مبارزه با 

 واگير

  ريال5,000,00  29/12/1394  1/1/1394  ماه12

م  . و. پ. گ آناليز و انتشار اطالعات عفونت بيمارستاني  2
  بيماريهاي واگير

  ريال1,000,000  29/12/1394  1/1/1394  ماه12

م .و.پ.گ ارسال كتب و جزوات و پمفلت هاي ارسالي  3
 بيماريهاي واگير

  ريال1,000,000 29/12/1394 1/1/1394  ماه12

 2,500,000جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(برنامه مراقبت از بيماري پديكلوزيس: عنوان برنامه
  كنترل آلودگي به شپش و كاهش بارآلودگي آن در جامعه: هدف برنامه
  : استراتژي

  آموزش واطالع رساني 
  درمان اپيدميولوژيك

  وضعيت ثبت اطالعات و گزارش دهيبرقراري نظام مراقبت و بهبود 
  آمادگي مقابله با بيماريهاي اپيدمك  منتقله از طريق شپش

  جدول گانت برنامه
  منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع
آموزش واطالع رساني گروههاي 1

  هدف

  ريال80,000,000 29/12/1394 1/1/1394 در طول سال واگير.ب.ب.م.و.پ.گ

 درمان اپيدميولوژيك 2
 

مركز مشاوره بيماريهاي
  رفتاري

  ريال90,000,000 29/12/1394 1/1/1394 در طول سال

مركز مشاوره بيماريهاي برقراري نظام مراقبت 3
 رفتاري

  ريال5,000,000 29/12/1394 1/1/1394 در طول سال

آمادگي مقابله با بيماريهاي   4
  از طريق شپشاپيدمك  منتقله 

 

مركز مشاوره بيماريهاي 
 رفتاري

  ريال5,000,000  29/12/1394  1/1/1394 در طول سال

 180,000,000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(مشاوره هنگام ازدواج: عنوان برنامه
 ارتقاء  آگاهي زوجين در زمينه ازدواج و روابط عاطفي ،زناشويي  :هدف برنامه

  آگاهي  زوجين شركت كننده در كالسهاي مشاوره هنگام ازدواج از برنامه هاي باروري سالدرصد : شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 )ريال(منابع مورد نياز 
 خاتمه شروع

1 
 هاي آموزش و مشاوره كالسهاي پايش جهت مكاتبه و هماهنگي

  بيدگل و آران و كاشان ازدواج هنگام

 كارشناس
 مسئول
 باروري برنامه
 سالم

 - - - يك روز

2 
پايش كالسهاي مشاوره و آموزش هاي هنگام ازدواج كاشان و آران 

 - 3/2/1394 1/2/1394 سه روز "  و بيدگل

4  
 تهيه پسخوراند بازديد و انعكاس به مراكز مشاوره

 - همانروز 5/2/1394 يك روز " 

5  
 مشاورينتشكيل جلسه هماهنگي جهت

 ريال 1000000 " 4/4/1394 يك روز "  

 تجهيز مراكز مشاوره هنگام  ازدواج  6
و بهداشت "

خانواده و 
 مراكز مشاوره

  "000/000/200  31/5/1394  15/1/1394  ماه 5

بهداشت   انجام پژوهش در زمينه رضايتمندي و تمايل به فرزند آوري  7
  -  29/12/1394  15/1/1394  يك سال  خانواده

8 
 تكميل فرم هاي تمايل به دريافت آموزشها از طريق كتاب و

DVD 

مراكز مشاوره 
  " 1000000  29/12/1394  15/1/1394  در طول سال  ازدواج

  جهت زوجين  DVD خريداري كتاب پيام نيكبختي  و  9

 كارشناس
 مسئول
 باروري برنامه
  سالم

"  15/1/1394  29/12/1394  100000000 "  
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  )برنامه عملياتي جاري(و تنظيم خانواده و سالمت باروري جمعيت: عنوان برنامه
  : هدف برنامه

  1394افزايش بارداري هاي ارادي و خواسته تاپايان سال  -
   1394افزايش آگاهي جامعه در خصوص افزايش نرخ باروري كلي تاپايان سال  -
  1394افزايش آگاهي پرسنل در خصوص افزايش نرخ باروري كلي و سياست هاي جمعيتي تاپايان سال   -
  1394 سال تاپايان) سنجي مهارت ليست چك به توجه با( سالم باروري اي مشاوره خدمات كيفيت افزايش   -

 كلي باروري ميزان  -درصد سقط -درصد بارداري ناخواسته - و بدون فرزند  فرزند تك زنان درصد:شاخص
          

  جدول گانت برنامه
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

  چاپ و توزيع جزوه فرزند آوري سالم  1
كارشناس
 مسئول
 سالمباروري

 ريال000/000/30 31/3/1394 1393سال  ماه 6

هاي پر خطر  و تهيه ليست مر  هماهنگي جهت تأمين اقالم پيشگيري از بارداري  2
  بوطه

  ريال 500000000 29/12/1394 15/1/1394 ماه 12

 - 15/2/1394 15/1/1394 ماه 1 " تهيه آمار و شاخصهاي تنظيم خانواده 3

 - 31/2/1394 15/1/1394 ماه5/1 // تهيه و تدوين برنامه عملياتي 4

  ريال 20000000 31/5/1394 31/4/1394  ماه 1 //  حضوريارتقاء آگاهي  گروههاي هدف پرسنل با آموزش غير 5

مكاتبه با روابط عمومي دانشگاه در خصوص درج شعار جمعيت و اطالع رساني در   6
 خصوص باروري

 ريال 10000000 1/4/1393 1/3/1393 ماه 1 //

  هاي بهداشت بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه  7
  و پايش برنامه باروري سالم

 ريال 10000000 29/12/1394 15/1/1394 يك سال //
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 " 2000000 - - - // .........تهيه شاخصهاي حاملگي ناخواسته و  8

 - 29/12/1394 15/1/1394 يك سال // پرتالسامانهبه108جمع آوري و ارسال آمار  9

 - 29/12/1394 15/1/1394 هرماه پايان // بنديعهاي آماري به كامپيوتر و جمورود داده 10

 - 29/12/1394 15/1/1394 پايان هرماه // تهيه عملكرد فعاليتهاي آموزشي و ارسال به سامانه پرتال 11

 29/12/1394 15/1/1394 در طول سال //  تهيه اطالعات مورد نياز واحدها 12
  
- 

 - 29/12/1394 15/1/1394 در طول سال // ارسال دستورالعملها و جزوات به شهرستان آران 13

 ريال 40000000 30/1/1394 15/1/1394 ابتداي سال //  برآورد دفاتر و فرم ها 14

 - 29/12/1394 15/1/1394 در طول سال // برآورد، پيگيري و توزيع به موقع وسايل پيشگيري از بارداري و تجهيزات 15

 - 29/12/1394 15/1/1394 در طول سال // هماهنگي جهت تامين نيرو 16

 - 29/12/1394 15/1/1394 پايان هرماه  // ارسال آمار و اطالعات ورود و خروج كنتراسپتيو ها به اداره باروري سالم 17

 ريال 10000000 29/12/1394 15/1/1394 در طول سال // تهيه و تكثير مطالب آموزشي 18

 - 29/12/1394 15/1/1394 سالدر طول  // جمع آوري آمار دارويي و تنظيم خانواده و اصالح آمار 19

 - 29/12/1394 15/1/1394 در طول سال // ارتقاء آگاهي گروههاي هدف دانشجويان در زمينه افزايش نرخ باروري كلي 20

21 
اجرا و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص تك فرزندي و كاهش 

ميانگين فاصله زماني بين ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول و كاهش 
 ....فرزندان و

 ريال30000000 30/8/1394 1/8/1394 يك ماه //
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  )برنامه عملياتي جاري(برنامه سالمت مادران: عنوان برنامه
  : هدف برنامه

  درصد هزارتولد زنده ساالنه15به ميزان  1395كاهش مرگ و عوارض بارداري و زايمان تاپايان سال -
  در صد ساالنه 5به ميزان 1395طبيعي تاپايان سال افزايش زايمان  -
 درصد  100حفظ شاخص زايمان توسط افراد دوره ديده به ميزان  -

 : شاخص برنامه
  مرگ و مير مادران باردار                  -
    C/Sدرصد زايمان طبيعي و   -
 درصد زايمان توسط فرد دوره نديده  -

 برنامه جدول گانت

 
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

  ريال 600000  30/1/94  15/1/94  يك ماه  خانم واثقي  93جمع بندي و استخراج آمار مواليد سال   1

   15/2/94  15/1/94  يك ماه  //  كارشناس وساير كاركنان–توزيع جزوه غربالگري ناهنجاريهاي جنيني ويژه ماما   2
  ريال 600000  31/3/94  20/1/94  سه ماه  //  برنامه عملياتيتهيه و تدوين   3

  ريال300000  30/1/94  15/1/94  يك ماه  //  حاشيه و روستائي–برآورد مكمل هاي مورد نياز برنامه سالمت مادران جهت مناطق شهري   4

  ريال300000  29/12/94  15/1/94  يك ماه  //  و استخراج شا خص هاي سالمت مادران 1393جمع بندي آمار سالمت مادران در سال   5

  -  5/2/94  28/1/94  يك هفته  //  از طريق پرتال اداره سالمت مادران وزارتخانه1393ارسال آمار سالمت مادران در سال  6

 ريال300000  29/12/94  15/1/94 هرسه ماه يكبار // جلسه هماهنگي با شهرستان آران و بيدگل 7

سالمت مادران به مركز بهداشت آران و كليه مراكز ارسال دستورالعمل ها  و جزوات  8
 بهداشتي درماني شهري  و روستائي كاشان

// 

 ريال5000000  29/12/94  15/1/94 در طول سال
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 هماهنگي با معاونت درمان در زمينه ارسال آمار مواليد به صورت ماهيانه 9
// 

 ريال150000  29/12/94  15/1/94 در طول سال

 فرمها ودفاتر  سالمت مادرانبر آورد و چاپ  10
// 

 ريال100000000  31/1/94  15/1/94 ماه 1

 حضور در جلسات كميته زايمان ايمن 11
 ريال300000 29/12/94 15/1/94 در صورت نياز //

 شركت در تيم پرسشگري مرگ مادري و حضور در جلسه كميته مرگ مادري 12
 ريال500000 29/12/94 15/1/94 در صورت نياز //

  حضور در كميته دانشگاهي مرگ مادر  13
 29/12/94 15/1/94 در صورت نياز  

  تهيه وتامين كتاب آموزشهاي دوران بارداري وآمادگي براي زايمان  14
  ريال15000000  1/4/94  2/94/ا يك هفته //

  برگزاري كنفرانس علمي يك روزه بيماريهاي قلبي دربارداري 15
  ريال20000000  خردادماه  فروردين ماه يك هفته //

  برگزاري كنفرانس علمي يك روزه طب سنتي دربارداري 16
  ريال30000000  خردادماه  فروردين ماه يك هفته //

  برگزاري كالس گزارش مورد مرگ مادري دانشگاه 17
 يك هفته //

در صورت
  ريال5000000   نياز

خصوص پايش برنامه سالمت  بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در 18
 مادران

// 
 ريال10000000 29/12/94 15/1/94 ماه يكبار 2هر 

  بازديد از كالس هاي آمادگي براي زايمان 19
  ريال3000000 29/12/94 15/1/94 در طول سال //

 تكثير  و توزيع مطالب  آموزشي مربوط به سالمت مادران 20
 ريال1000000 29/12/94 15/1/94 در طول سال //

  استخراج وتحويل آمار مورد درخواست واحدهاي معاونت 21
  ريال200000 29/12/94 15/1/94 در طول سال //

همكاري با دانشكده هاي پرستاري، بهداشت وپزشكي و آموزش دانشجويان در خصوص  22
  برنامه سالمت مادران

// 
  ريال2000000 29/12/94 15/1/94 در طول سال

 از فرمهاي ارسالي معاونت درمان LBW، و آمار  IUFDاستخراج آمار مواليد، آمار  23
 ريال1000000  29/12/94 15/1/94 در طول سال //
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    )برنامه عملياتي جاري(برنامه كودك سالم: عنوان برنامه 
  بهبود عملكرد و مهارت پرسنل در زمينه مراقبت ازكودك سالم  :هدف كلي 
  :اهداف اختصاصي برنامه 

  باال بردن ميزان آگاهي و مهارت پرسنل در زمينه ارزيابي نشانه خطر، زردي، وزن، قد و دور سر و تكامل كودكان   -
   ASQباال بردن ميزان آگاهي و مهارت پزشكان مراكز دولتي و خصوصي در زمينه ارزيابي و طبقه بندي مشكالت  تكاملي و تست   -
  بهبود عملكرد پرسنل در زمينه آموزش به والدين در زمينه پيشگيري از سوانح و حوادث كودكان                        -

  :  شاخص برنامه
  مهارت پرسنل در زمينه ارزيابي زمينه ارزيابي نشانه خطر، زردي، وزن، قد و دور سر و تكامل كودكان  درصد آگاهي و -
 به والدينپيشگيري از سوانح و حوادث كودكان موزش درصد عملكرد پرسنل درزمينه آ  -

  جدول گانت برنامه
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

 ريال 5000000 اسفند  اسفند روزه 1 معاونت بهداشتي   كارگاه هاي عملي  در زمينه در زمينه  برنامه كودك سالم برگزاري 1

 ريال5000000  دي دي ماه1 معاونت بهداشتي   ASQكارگاه بررسي مشكالت تكاملي كودكان و تست غربالگري  برگزاري 2

جهت پزشكان ... برگزاري كارگاه باز آموزي در زمينه ارزيابي، طبقه بندي و  3
 مراكز و دستياران اطفال 

 معاونت بهداشتي و تحصيالت تكميلي  
 ريال 2000000   شهريور شهريور ماه  1

 ريال4000000 اسفند  ارديبهشت ماه11 پزشكان مراكز بهداشتي درماني بررسي مهارت پرسنل در زمينه برنامه كودك سالم  4

 10000000  ارديبهشت فروردين ماه2  معاونت بهداشتي  چاپ پمفلت ارتباط متقابل والدين و كودك   5

سال  3بررسي وضعيت تكاملي كودكان زير "ادامه اجراي طرح تحقيقاتي  6
 ونتيجه گيري و تدوين نهايي  "در كاشان 

 معاونت بهداشتي
 13000000 فروردين فروردين ماهه 6

 5000000 تير تير ماهه1 معاونت بهداشتي چاپ مجدد پمفلت هاي پيشگيري از سوانح و حوادث كودكان 7

 ريال 44000000جمع 
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    )برنامه عملياتي جاري( مانا: عنوان برنامه
  )اجراي مانا ( سال  5بهبود كيفيت مراقبت از كودكان بيمار زير  :هدف كلي

  سال  5زير كاهش درصد مرگ و مير كودكان   -بهبود مهارت و افزايش آگاهي پرسنل مراكز بهداشتي درماني روستايي در زمينه مانا  :اهداف اختصاصي برنامه
ارگان  درصد همكاري بين بخشي - احياء كودكان زمينه  درصد آگاهي  و عملكرد پرسنل در  -زمينه اجراي مانا درصد آگاهي  و عملكرد پرسنل در  :شاخص برنامه

  خفگي ناشي از آسپيراسيوندرصد آگاهي خانواده ها و جامعه در خصوص حوادث ترافيكي و  -هاي مختلف شهرستان ها 
  جدول گانت برنامه

 مسئول اجرا فعاليت رديف
مدت 
 زمان

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

برگزاري كالس هاي آموزشي و  بازآموزي 1
 )به صورت عملي(مشاوره و توصيه در مانا 

 معاونت بهداشتي
 ريال8000000 آبان آبان روزه 10

 ريال4000000 آذر تير ماه 6 پايشگران  با چك ليست هاي جديدپايش برنامه مانا  2

كالس توجيهي در زمينه اهميت برگزاري 3
 مانا جهت پزشكان بيمه روستايي

 معاونت بهداشتي
 ريال2000000 شهريور شهريور ماه1

برگزاري كارگاه آموزشي و بازآموزي در  5
زمينه درمان و چگونگي استفاده از داروها 

 در بيماريهاي مورد نظر مانا

تحصيالت 
تكميلي با معاونت 

 بهداشتي

 2000000 شهريور شهريور روزه  1

آموزش پرسنل بهداشتي درماني در زمينه   6
پيشگيري از سوانح و حوادث كودكان و 

 تربيت مربي
  معاونت بهداشتي 

10 
  دوره

 روزه 1 

  15000000  دي  شهريور

تهيه پاورپوينت حوادث كودكان جهت  7
 آموزش به مادران

 معاونت بهداشتي
 ريال10000000 مهر مهر روزه 10

برگزاري  كارگاه هاي  آموزشي در زمينه 8
چگونگي احياء كودكان براي كليه پزشكان 

 و پرسنل
معاونت بهداشتي  

 ريال20000000 آذر مهر ماه 2

برگزار ي كالس هاي آموزشي در زمينه  9
 احياء كودكان 

مراكز بهداشتي 
 درماني 

 ريال5000000 دي  دي  ماه12

 ريال66000000جمع
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    )برنامه عملياتي جاري(ترويج تغذيه با شيرمادر : عنوان برنامه
  سالگي  2و تداوم آن تا  ماهگي 6باال بردن درصد تغذيه انحصاري با شير مادر تا  : هدف كلي

  سالگي 2و اهميت تداوم شيردهي تا  ماهگي 6افزايش نگرش مثبت پرسنل در زمينه اهميت تغذيه انحصاري با شيرمادر تا  :اهداف اختصاصي برنامه
  سالگي 2و تداوم شيردهي تا ماهگي  6افزايش آگاهي و نگرش مادران ، خانواده ها و جامعه در زمينه مضرات استفاده از غذا و مايعات قبل از   -
  باال بردن مهارت پرسنل در امر مشاوره شيردهي   -

  در صد نگرش مثبت پرسنل درزمينه تغذيه انحصاري با شيرمادر :شاخص برنامه
  ماهگي 6و نگرش مادران، خانواده ها و جامعه در زمينه مضرات استفاده از غذا و مايعات قبل از درصد آگاهي  - 
  درصد بهبود عملكردپرسنل درزمينه مشاوره شيردهي -

  جدول گانت برنامه

 مسئول اجرا فعاليت رديف
مدت 
 زمان

منابع مورد  زمان
 خاتمه شروع نياز

  8000000 اسفند  ارديبهشت  ماه12  معاونت بهداشتي و درمان  آموزش پرسنل بيمارستان هاي دوستدار كودك در زمينه ترويج تغذيه با شير مادر  1
برگزاري جلسات توجيهي براي مسئولين شيردهي وسوپروايزر هايĤموزشي بيمارستانت  2

 ارزيابي مجددهاي دوستدار كودك در خصوص دستورالعمل جديد پايش و
  1000000 ارديبهشت  فروردين ماه1  معاونت بهداشتي و درمان

ماهگي و تداوم آن 6برگزاري كالس هاي آموزشي در زمينه تغذيه انحصاري با شير مادر تا  3
 سالگي جهت مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني2تا

 پرسنل مراكز بهداشتي درماني
ريا2000000 اسفند فروردين ماه12

 ل
ماهگي و تداوم آن 6برگزاري كالس هاي آموزشي در زمينه تغذيه انحصاري با شير مادر تا  4

 سال دارند 2سالگي جهت مادراني كه شيرخوار  زير  2تا 
 پرسنل مراكز بهداشتي درماني

ريا2000000 اسفند فروردين ماه12
 ل

ماهگي و تداوم  6تغذيه انحصاري با شير مادر تا  آموزش چهره به چهره فردي در زمينه 5
 سالگي جهت مادران تازه زايمان كرده 2شيردهي تا 

 پرسنل  مراكز بهداشتي درماني
ريا2000000 اسفند فروردين ماه 12

 ل
2ماهگي و تداوم آن تا6درج پيامهاي بهداشتي در زمينه تغذيه انحصاري با شير مادر تا 6

 هاخانوادهسالگي  جهت 
 معاونت بهداشتي

ريا8000000 مرداد مرداد ماه1
 ل

ماهگي جهت6برگزاري كالس آموزشي شير مادر با تأكيد بر تغذيه انحصاري با شير مادر تا  7
 بزرگتر هاي خانواده مثل مادر بزرگها و مراقبين كودك

 پرسنل مراكز بهداشتي درماني
 4000000 اسفند فروردين ماه12

 4000000 اسفند فروردين ماه12 پايگاه كتابچي آموزش  مشاوره شيردهي جهت پرسنل مراكز بهداشتي درماني 8

 ريال31000000جمع 
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    )برنامه عملياتي جاري(تغذيه سالم :عنوان برنامه
در گروه هاي آسيب  Dو  Aپيشگيري از كمبود ويتامين هاي  - 2پيشگيري از كمبود آهن و كم خوني ناشي از فقر آهن در گروههاي آسيب پذير   - 1:اهداف برنامه

بهبود وضعيت تغذيه دانش   -5اي دانش آموزان و والدين آنها با تاكيد بر دختران  افزايش آگاهي تغذيه  -4حصول اطمينان از دريافت يد كافي در جامعه  -3پذير 
   آموزان مقاطع مختلف تحصيلي

  جدول گانت برنامه
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

منابع مورد  زمان
 خاتمه شروع نياز

1 
 ماه2 كارشناس تغذيه برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل بهداشتي و مربيان بهورزي در زمينه ريزمغذيها و تغذيه سالم

 000/600 آبان مهر

خصوص برگزاري جلسات آموزشي گروهي و چهره به چهره براي مادران تحت پوشش در  2
 ريزمغذيها و تغذيه سالم

 در طول سال پرسنل بهداشتي و كارشناس تغذيه

 اسفند فروردين
- 

 در طول سال كارشناس تغذيه و كودكان ، قرص آهن و مولتي در واحدهاي محيطي A+Dتهيه و توزيع قطره آهن و مولتي ويتامين يا 3
 000/000/000/2 اسفند فروردين

 ماه2 كارشناس تغذيه ساله و تجزيه و تحليل نتايج8-10ادرار دانش آموزانانجام پايش ادواري يد 4
 000/000/41 خرداد فروردين

برگزاري جلسات آموزشي براي دانش آموزان و والدين آنها در خصوص گروههاي غذايي اصلي  5
 كمبود آهن و كلسيم و چاقي

 تحصيلي  لدر طول سا پرسنل بهداشتي  و كارشناس تغذيه

 خرداد مهر
000/000/4 

 از مهر تا اسفند ماه كارشناس تغذيه و واحد بهداشت مدارس توزيع پوسترها و پمفلتهاي تغذيه اي در مدارس با همكاري واحد بهداشت مدارس 6
 - اسفند مهر

 ماه6 كارشناس تغذيه نفر000/15انجام برنامه آهن ياري هفتگي دختران راهنمايي و دبيرستاني براي بيش از 7
 000/000/150 اسفند آبان

8 
 در طول سال هماهنگي قبلي با كارشناس تغذيه هماهنگي با واحدهاي ستادي مرتبط با برنامه هاي تغذيه اي در زمينه آموزش به گروههاي خاص

 - اسفند فروردين

9 
 در طول سال  كارشناس تغذيه بصورت حضوري و تلفنياي براي مادران داراي كودك مبتال به اختالل رشد و سوء تغذيه  انجام مشاوره تغذيه

 - اسفند فروردين

 از خردادماه هر سه ماه يكبار كارشناس تغذيه و واحد آمار )8و  2ماههاي(سال 6جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار ماهانه مراقبت از كودكان زير 10
 - اسفند خرداد

هاي  تغذيه شهرستان آران و بيدگل در خصوص اجراي برنامهبرنامه ريزي و هماهنگي با كارشناس  11
 تغذيه اي

 در طول سال   كارشناس تغذيه معاونت بهداشتي 

 اسفند فروردين
- 

 ماه2 كارشناس تغذيه هماهنگي و اقدام براي تدوين برنامه عملياتي با توجه به وضعيت موجود مناطق تحت پوشش 12
 - ارديبهشت فروردين
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    )برنامه عملياتي جاري(برنامه هاي ميانساالن: برنامهعنوان 
  : هدف برنامه

 سال 20-65افزايش پوشش پاپ اسمير زنان گروه هدف  -

   "سبا"افزايش آگاهي پرسنل در مورد برنامه هاي سالمت بانوان ايراني -
 سال 59- 30افزايش آگاهي وتغيير نگرش وبهبود عملكرد زنان گروه هدف  -

 مراقبت شده برنامه سباافزايش تعداد زنان  -

 افزايش آگاهي پرسنل در مورد برنامه خودارزيابي و چگونگي انجام آن -

 افزايش آگاهي رابطين بهداشتي در مورد برنامه خودارزيابي و چگونگي انجام آن -

  : شاخص برنامه
  درصد پاپ اسمير انجام شده  

  )سال 59-30(درصد زنان مراقبت شده در برنامه سبا
  درصد زنان مراقبت شده در برنامه خودارزيابي سالمت 

  جدول گانت برنامه

 فعاليت رديف
مسئول 

 اجرا
 مدت زمان

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

 ريال500000 94 10/1/94 31/1/94فروردين ماه خانم واثقي 93جمع بندي آمار پاپ اسمير  1

  عقد قرارداد انجام آزمايش پاتولوژي  پاپ اسمير    2
 

 ريال500000 94 5/1/94 29/12/94در طول سال  //

3  
استخراج تعرفه انجام پاپ اسمير وارسال به شهرستان آران وكليه مراكز 

  بهداشتي درماني كاشان
 

 ريال500000 94 5/1/94 29/12/94در طول سال  //
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اسپاكولوم، سيتوبراش،فيكساتور،دستكش ( برآورد وتامين تجهيزات پاپ اسمير  4
 ) يكبار مصرف،الم

 ريال125000000 94 5/1/94 29/12/94در طول سال  //

 ريال10000000 94 5/1/94 29/12/94در طول سال // "فرم درخواست وگزارش آزمايش سيتولوژي  زنان"برآورد و چاپ  5

 ريال 500000 94 5/1/94 29/12/94در طول سال // ورود آمار پاپ اسمير انجام شده در مراكز به برنامه اكسل  6

جمع آوري نمونه هاي پاپ اسمير از مراكز بهداشتي درماني و ارسال به   7
 آزمايشگاه

 ريال2000000  94 5/1/94 29/12/94در طول سال  //

 ريال2000000 94 5/1/94 29/12/94در طول سال //  آزمايشگاه وتحويل به مراكز بهداشتي درمانيدريافت جواب پاپ اسمير از  8

هماهنگي با معاون بهداشتي وكارشناسان مسئول واحدها وكارشناسان بهداشت  9
 خانواده ستادي

خانم 
مهندس 

 مجرد
 - اسفند فروردين  94در طول سال

10 
آران و ( بهداشت شهرستان منتخب هماهنگي با رئيس شبكه ورئيس مركز 

 000/200 اسفند فروردين 94در طول سال // )بيدگل

 000/200 اسفند فروردين 94در طول سال // هماهنگي با رئيس مركز بهداشت و رئيس بهداشت خانواده شهرستان منتخب 11

12 
 شهرستان.... هماهنگي با كليه پرسنل مرتبط ماما وكاردان وكارشناس خانواده و

 منتخب درمورد برنامه سبا
 - خرداد ارديبهشت 94بهار  //

13 
بهداشت  -بهورز( برگزاري جلسه آموزشي براي كليه پرسنل مرتبط                    

 ...)پزشك و–ماما–خانواده
 ريال 000/000/30 خرداد خرداد 94خرداد //

 ريال 000/000/15 آبان فروردين 94بهار وتابستان // ميانساالننياز سنجي و ارزيابي نيازهاي آموزشي در زمينه برنامه 14

 شهريور فروردين 94بهار وتابستان  // تهيه مطالب آموزشي مرتبط با برنامه سبا جهت پرسنل مرتبط 15

در صورت تهيه بوكلتها در 
  كاشان

 ريال 000/000/30

 ريال 000/000/15 شهريور فروردين 94سالنيمه اول // تهيه پمفلت آموزشي جهت پرسنل درزمينه يائسگي 16

17 
تهيه پمفلت آموزشي در مورد مشكالت جنسي در مورد زنان همسردار تحت 

 پوشش
 ريال 000/000/15 شهريور فروردين 94نيمه اول  //
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 ريال 000/000/15 شهريور فروردين 94در طول سال // تهيه جزوه آموزشي يائسگي و چگونه مراقب سالمت خود باشيم 18

 - خرداد فروردين 1394بهار // تهيه برنامه نظارت 19

 - خرداد فروردين 1394بهار // تهيه چك ليست پايش ونظارت 20

 - خرداد فروردين 94بهار وتابستان // تهيه شاخصهاي ارزشيابي برنامه سبا 21

 // انجام بازديدهاي نظارتي 22
در طول سال 

1394 
 - اسفند فروردين

 // تهيه وارسال گزارش وپسخوراند بازديدهاي نظارتي 23
در طول سال 

1394 
 - اسفند فروردين

  - تير خرداد 94بهار وتابستان // برگزاري كارگاه مسائل و مشكالت جنسي جهت ماما و پزشك 24

تابستان و پاييز   "  برگزاري كارگاه مسائل و مشكالت خانوادگي و زناشويي زوجها براي شهروندان  25
  ريال 000/000/10  آذر  خرداد 94

26  
برگزاري جلسات هماهنگي با مسئولين رفاهي تفريحي و فرهنگسرااهاي 

شهرستان در خصوص اجراي اولويت هاي آموزشي در زمينه سالمت مردان و 
 زنان ايراني

  -  شهريور  فروردين  94بهار وتابستان   "

جلسات آموزشي تعيين شده در طول  برگزاري جلسات هماهنگي با مدرسين  27
 - اسفند فروردين  در طول سال  " سال در زمينه سالمت مردان و زنان ايراني

  - اسفند فروردين 94در طول سال " برگزاري جلسات آموزشي سالمت مردان جهت شهروندان  28

  - اسفند فروردين 94در طول سال " برگزاري جلسات آموزشي سالمت زنان جهت شهروندان  29

 ريال 000/000/30 خرداد خرداد 94خرداد " برگزاري كالس خودارزيابي  براي پرسنل  30
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    )برنامه عملياتي جاري(برنامه بهبود شيوه زندگي سالمندي: عنوان برنامه
  : هدف برنامه

  خانواده در زمينه برنامه بهبود شيوه زندگي در سالمنديافزايش آگاهي و تغيير نگرش و بهبود عملكرد پرسنل بهداشت  - 1
  افزايش درصد سالمندان آموزش ديده در برنامه بهبود شيوه زندگي - 2

  :شاخص ها
  درصد سالمندان آموزش ديده در برنامه بهبود شيوه زندگي -
  درصد سالمندان با ماندگاري اطالعات در برنامه بهبود شيوه زندگي سالمندي -

  گانت برنامهجدول 
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

هماهنگي با معاون بهداشتي و كارشناسان بهداشت خانواده و مسئول واحدهاي ستادي جهت  1
 اجراي بهينه برنامه هاي بهبودشيوه زندگي سالم در  سالمندان

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 مسئول واحد بهداشت خانواده

 000/500 اسفند فروردين 94در طول سال 

هماهنگي با رئيس شبكه و رئيس مركز بهداشت شهرستان و كارشناسان بهداشت خانواده شهرستان جهت  2
 94چگونگي انجام برنامه هاي بهبودشيوه زندگي سالم در سال

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 000/500 اسفند فروردين 94در طول سال  خانوادهمسئول واحد بهداشت 

 هماهنگي با ساير كارشناسان بهداشت خانواده معاونت بهداشتي كاشان 3
كارشناس مسئول برنامه و كارشناس

 000/500 اسفند فروردين 94در طول سال  مسئول واحد بهداشت خانواده

4 
بيماريهاي كاشان و آران و بيدگل در زمينه هماهنگي با پرسنل بهداشت خانواده و مبارزه با 

دستورالعملها و برنامه هاي ابالغي از وزارتخانه درطول سال جهت اجراي برنامه هاي بهبودشيوه 
 زندگي سالم در سالمندان

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 000/000/10 اسفند فروردين 94در طول سال  مسئول واحد بهداشت خانواده

 جلسه آموزشي براي كليه پرسنل مرتبط با برنامه سالمندان در شهرستان كاشان و آران و بيدگل برگزاري 5
كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 

 مسئول واحد بهداشت خانواده
در سه ماهه دوم 

 94سال
 000/000/30  شهريور تير

 - خرداد فروردين 94سه ماهه اول  كارشناس مسئول برنامه سالمندان در كاشان و آران و بيدگلتهيه برنامه نظارت جهت بررسي برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سالمندان  6

 - خرداد فروردين 94سه ماهه اول  كارشناس مسئول برنامه سالمندان تهيه و بررسي شاخصهاي ارزيابي برنامه بهبودشيوه زندگي سالم در سالمندان 7

 000/000/5 اسفند فروردين 94در طول سال  كارشناس مسئول برنامه معاونت بهداشتيانجام بازديدهاي نظارتي طبق برنامه  8

  - اسفند فروردين  94در طول سال   كارشناس مسئول برنامه تهيه و ارسال گزارش و پسخوراند بازديدهاي نظارتي  9
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   )برنامه عملياتي جاري(برنامه مراقبت هاي ادغام سالمت سالمندان: عنوان برنامه
  : هدف برنامه

  افزايش آگاهي و تغيير نگرش و بهبود عملكرد پرسنل در زمينه انجام برنامه ادغام يافته سالمندي  - 1
  افزايش درصد سالمندان مراقبت شده توسط پزشك - 2
  افزايش درصد سالمندان مراقبت شده توسط غير پزشك - 3

  :شاخص ها
  درصد سالمندان مراقبت شده توسط غير پزشك -
  سالمندان مراقبت شده توسط پزشك درصد -

  جدول گانت برنامه
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

هماهنگي با معاون بهداشتي و كارشناسان بهداشت  1
 خانواده و مسئول واحدهاي ستادي

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 مسئول واحد بهداشت خانواده

طول سال در 
94 

 000/500 اسفند فروردين

هماهنگي با رئيس شبكه و رئيس مركز بهداشت  2
 شهرستان و كارشناسان بهداشت خانواده شهرستان

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 مسئول واحد بهداشت خانواده

در طول سال 
94 

 000/500 اسفند فروردين

هماهنگي با ساير كارشناسان بهداشت خانواده  3
 معاونت بهداشتي كاشان

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 مسئول واحد بهداشت خانواده

در طول سال 
94 

 000/500 اسفند فروردين

4 
هماهنگي با پرسنل بهداشت خانواده و مبارزه با 

بيماريهاي كاشان و آران و بيدگل در زمينه 
دستورالعملها و برنامه هاي ابالغي از وزارتخانه 

 درطول سال

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 مسئول واحد بهداشت خانواده

در طول سال 
94 

 000/000/10 اسفند فروردين

برگزاري جلسه آموزشي براي كليه پرسنل مرتبط با برنامه  5
 سالمندان در شهرستان كاشان و آران و بيدگل

كارشناس مسئول برنامه و كارشناس 
 مسئول واحد بهداشت خانواده

ماهه در سه 
 94دوم سال

 000/000/30  شهريور تير

6 
نيازسنجي و ارزيابي نياز آموزشي در زمينه برنامه 

 سالمندان
ماهه  6در طول  كارشناس مسئول برنامه

 94اول سال
 - شهريور فروردين
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 كارشناس مسئول برنامه سالمندان  تهيه مطالب آموزشي مرتبط با برنامه هاي سالمندان 7
ماهه  6در طول 
 94اول سال

 - شهريور فروردين

تهيه جزوه آموزشي بيماريهاي شايع سالمندي و  8
 ارسال به مراكز

ماهه  6در طول  كارشناس مسئول برنامه سالمندان
 94اول سال

 000/000/10 شهريور فروردين

تهيه برنامه نظارت جهت بررسي برنامه سالمندان در  9
 كاشان و آران و بيدگل

سه ماهه اول  برنامه سالمندانكارشناس مسئول 
94 

 - خرداد فروردين

سه ماهه اول  كارشناس مسئول برنامه سالمندان تهيه و بررسي شاخصهاي ارزيابي برنامه سالمندان 10
94 

 - خرداد فروردين

انجام بازديدهاي نظارتي طبق برنامه معاونت   11
 بهداشتي

در طول سال  كارشناس مسئول برنامه
94 

 000/000/5 اسفند فروردين

در طول سال   كارشناس مسئول برنامه  تهيه و ارسال گزارش و پسخوراند بازديدهاي نظارتي  21
  - اسفند فروردين 94

برنامه ريزي و پيگيري جهت تشكيل كميته برون   13
 سازماني راهبردي سالمت سالمندان

ارديبهشت و  كارشناس مسئول برنامه
  -  خرداد  ارديبهشت 94خرداد ماه

برنامه ريزي و پيگيري جهت تشكيل كميته درون   14
 سازماني راهبردي سالمت سالمندان

ارديبهشت و  كارشناس مسئول برنامه
  -  خرداد  ارديبهشت 94خرداد ماه 

انتخاب اعضا كميته هاي برون و درون سازماني   15
 راهبردي سالمت سالمندان

ارديبهشت و  كارشناس مسئول برنامه
  -  خرداد  ارديبهشت 94خرداد ماه 

16  
هماهنگي با اعضا كميته برون و درون سازماني 

راهبردي سالمت سالمندان جهت تشكيل كميته 
 هاي فوق

ارديبهشت و كارشناس مسئول برنامه
  -  خرداد  ارديبهشت 94خرداد ماه 

تشكيل كميته برون سازماني راهبردي سالمت   17
 سالمندان

 كارشناس مسئول برنامه
  -  شهريور  شهريور   94شهريور ماه 

تشكيل كميته درون  سازماني راهبردي سالمت   18
 سالمندان

 كارشناس مسئول برنامه
  -  تير  تير  94تير ماه 
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    )برنامه عملياتي جاري(برنامه بهبود  تغذيه در دوره سالمندي: وان برنامهعن
  افزايش آگاهي سالمندان در خصوص تغذيه سالم و صحيح: هدف برنامه

  گانت برنامهجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فعاليت رديف
مسئول 

 اجرا
 مدت زمان

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

بررسي و تهيه فرم ها و كارتهاي هرم غذايي سالمندان  1
 براي تجهيز مراكز و خانه هاي بهداشت

كارشناس 
مسئول 

 سالمندان

  سه ماهه اول و 

 در طول سال
 - اسفند فروردين

2 
آمار سالمندان آموزش ديده از مراكز دريافت و جمع بندي 

شهرستان و شبكه آران و بيدگل و ارسال از طريق پورتال 
 به اداره ميانساالن

 - اسفند فروردين در طول سال "

هماهنگي با شوراي آموزشي جهت تهيه كارتهاي آموزشي  3
 تغذيه براي سالمندان

" 
سه ماهه دوم 

 94سال
 - شهريور تير 

كارتهاي آموزشي تغذيه براي سالمندان  اقدام جهت تهيه 4
 و ارسال به كليه مراكز جهت توزيع بين سالمندان

" 
سه ماهه دوم و 

 سوم
 - آذر تير

5 

برگزاري جلسه هماهنگي با معاون بهداشتي و مدير گروه 
بهداشت خانواده و كارشناس بهداشت خانواده و كارشناس 

تغذيه در خصوص برنامه ريزي هاي و پيگيري و ارجاع 
و تعيين ) چاق و الغر(BMIسالمندان پرخطر از نظر 

 كارشناس فوكال پونت تغذيه سالمندي

" 
سه ماهه دوم 

 94سال 
 - شهريور تير
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   )برنامه عملياتي جاري(تاالسمي ماژوربتا پيشگيري از بروز موارد جديد :عنوان برنامه
  :هدف كلي 

  )حفظ ميزان بروز صفر بتا تاالسمي ماژور (پيشگيري از بروز بتا تاالسمي ماژور 
 اهداف اختصاصي 

 %100شناسايي زوج هاي ناقل تاالسمي به ميزان  .1
 %100مراقبت ويژه زوج هاي ناقل تاالسمي شناسايي شده واجد شرايط مراقبت، به ميزان  .2

  :راهبردهاي مربوط به هدف اختصاصي اول
 غربالگري تاالسمي در زوج هاي متقاضي ازدواج .1
 غربالگري والدين بيماران مبتالي به تاالسمي ماژور جهت شناسايي زوج هاي واجد شرايط مراقبت ويژه ژنتيك .2
عدم آغاز غربالگري تاالسمي در منطقه،عقد غير ثبتي،برخي گروههاي اجتماعي خاص، افراد مهاجر، افراد (الگري تاالسمي در زوج هايي كه قبال به هر دليلغرب .3

 . در زمان ازدواج آزمايش هاي تاالسمي را انجام نداده اند و در حال حاضر باردارمي باشند...) خارجي مقيم در كشور و 
  ي مرتبط با راهبرد اول از هدف اختصاصي اولها فعاليت

تاالسمي پيش از ازدواج  هاي ، كاركنان آزمايشگاه غربالگري آزمايشبهورز ،كارشناس، كاردان ماما،پزشك،(درمـاني اي مختلف بهداشتيـه كاركنان رده تمامآموزش  .1
 .)در كليه ي بخش ها اعم از دولتي و يا خصوصي

، آموزش گروه هاي در آستانه ي ازدواج، رهبران، اشخاص و گروه هاي موثر در جامعه، سردفترداران و عاقدين رسمي و غيررسمي و اطالع رساني و آموزش عمومي .2
  )فبل از هر اقدامي براي ازدواج(به منظور ترغيب زوج هاي متقاضي ازدواج در مراجعه ي به هنگام جهت انجام آزمايش هاي فبل از ازدواج ... 

هـاي تاالسمي، برابر الگوريتم كشوري و تفسير نتايج آن با نظر  ي آزمايش كننده به آزمايشگاه ويژه هـاي تاالسمي در متقاضيان ازدواج مـراجعه آزمايشانجام  .3
 .ي تاالسمي ي ويژه پزشك مشاوره

  .ارجاع جهت انجام آزمايش هاي تكميلي و تشخيص ژنتيك درصورت نياز .4
و ثبت مشخصات مراجعين به تيم  CBCي تاالسمي در دفتر  ي مشاوره ت انجام آزمايش هاي پيش از ازدواج به آزمايشگاه ويژهثبت مشخصات كليه مراجعين جه .5

  .مشاوره ژنتيك در دفتر ثبت مشخصات مراجعين به تيم مشاوره ژنتيك
 .ز بهداشت شهرستان و مركزبهداشتي درماني مربوطهو معرفي زوج به مرك 5تكميل فرم شماره مشاوره و  تيمتوسط  تاالسمي ي هژـوي ي همشاورانجام  .6
 .ي تـاالسمي ي مشاوره درماني ويژه اعالم فعاليت مـركـز بهداشتيمنظور  ـهب 4ي  هرم شمارـفو ارسـال تكميل  .7
  

  ي مرتبط با راهبرد دوم از هدف اختصاصي اولها فعاليت
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  .اين راهبرد شامل والدين بيماران مبتال به تاالسمي مي باشد
تاالسمي پيش از ازدواج،  هاي ، كاركنان آزمايشگاه غربالگري آزمايشبهورز ،كارشناس، كاردان ماما، پزشك،(درمـاني اي مختلف بهداشتيـه كاركنان رده تمامآموزش  .1

 .)كاركنان بخش تزريق خون در كليه ي بخش ها اعم از دولتي و يا خصوصي
 يتاالسم بيماران والدين به اطالع رساني و آموزش .2
 .مربوط دستورالعملهدف برابر طرح و  هاي گروهو  جامعه عموم آموزش .3
  شاوره استانداردثبت مشخصات والدين بيماران تـاالسمي در فرم مربوطه توسط مركز تزريق خون و تكميل بقيه ي ستون ها به منظور ارجاع زوجين براي انجام م .4
 .و معرفي زوج به مركز بهداشت شهرستان و مركزبهداشتي درماني مربوطه 5تكميل فرم شماره مشاوره و  تيمتوسط  تاالسمي ي هژـوي ي همشاورانجام  .5
  .والدين با توجه به وضعيت) اول و دوم هاي هلحمر(PND انجام ارجاع جهت .6
   .والدينا توجه به وضعيت ـب) وازكتومي و توبكتومي( ارداريـري از بـاي دائمي پيشگيـه ارجاع جهت استفاده از روش .7

  ي مرتبط با راهبرد سوم از هدف اختصاصي اولها فعاليت
در زمان ازدواج آزمايش ...) عدم شروع غربالگري در منطقه،عقد غير ثبتي،برخي گروههاي اجتماعي خاص،افراد مهاجر،افراد خارجي مقيم در كشور و (در زوج هايي كه به هر دليل

  هاي ناقل تاالسمي در اين گروه ها بروز بيماري و اثبات مقرون به صرفگي غربالگري و شناسايي زوج با محاسبه ميزان خطرهاي تاالسمي را انجام نداده اند
  :فعاليت ها در اين راهبرد به شرح زير مي باشد

 ).كاردان و بهورز، ارشناسـك، پزشك(مختلف بهداشتي ايـه رده كاركنان تمام آموزش .1
 .هاي جمعي بابهره گيري از رسانهاجراي برنامه هاي آموزشي براي عموم جامعه  .2
  .مطلوب برنامهبهداشتي جهت مشاركت در اجراي  رابطينآموزش  .3
 همكاريخصوصي با  اعم از دولتي يا اـه بهداشت و ساير بخش شاغل در بخش ماماهاي عمومي، پزشكان ،و زايمان انـن زنامتخصص و جلب مشاركت تمامآموزش  .4

  .متن آموزشي مناسبارسال ازطريق  نظام پزشكي ي هو اداردانشگاه درمان  معاونت
 1كانتر لـآزمايشگاه داراي سو ارجاع آنها به  دـنماين مي راجعهـم يبهداشتي به واحدهاي بهداشت ايه  كه جهت مراقبتزنان باردار گروه هدف برنامه  تمامآموزش  .5

 .CBC انجام منظور به
به واحد بهداشتي  آزمايش ي هدرماني و ارسال نتيج توسط پزشك مركز بهداشتي 5 فعاليت بند ده درـش ان ارجاعـزن تمامبراي ) MCHو  CBC )MCVدرخواست  .6

 .دهنده ارجاع
 .دارند CBCانجام  بهنياز هاي ناقل تـاالسمي مزدوج قبل از آغاز برنامه ،  الگوريتم شناسايي زوجراساس ـبو  6 دـاس فعاليت بنـراسـب كه مـرداني ارجاعو  پيگيري .7
 .دهنده ارجاعواحد به  آزمايش ي هال نتيجـاند و ارس شده ارجاع 7 ي كه براساس فعاليت بندانراي مردـبدرماني  بهداشتي مركز پزشكتوسط ) MCHو  CBC )MCVدرخواست  .8

                                                 
1.  
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نيازمند ارجاع به مركز هاي ناقل تاالسمي در قالب استراتژي سوم  الگوريتم شناسايي زوجبراساس شـده در آنها و  انجام CBCهـايي كه با تـوجه به  ارجـاع زوج .9
 ).شود شده هنگام ارجاع ضميمه هاي انجام سوابق آزمايش(مي باشند ي تاالسمي ي مشاوره درماني ويژه بهداشتي

 .السمي در دفترثبت مراجعين تيم مشاورهي تـا ي مشاوره درماني ويـژه كنندگـان بـه مـركـز بهداشتي ثبت مشخصـات مـراجـعه .10
 .هاي ناقل تاالسمي با درخواست پزشك تيم مشاوره ها براساس الگوريتم كشوري شناسايي زوج ي آزمايش ادامه .11
 .مشكوك پرخطر تاالسمي و ارسال فرم به مركز بهداشت شهرستان جهت معرفي به تيم مراقبت/براي زوج هاي ناقل 5ي  هتكميل فرم شمار .12
  %):100مراقبت ويژه زوج هاي ناقل تاالسمي شناسايي شده واجد شرايط مراقبت، به ميزان (ردها ي مربوط به هدف اختصاصي دومراهب

 مشكوك پر خطر تاالسمي/ تقويت انجام مراقبت ويژه تنظيم خانواده زوج هاي ناقل .1
 )PND1(تالش در جهت انجام آزمايش هاي مرحله اول تشخيص تاالسمي پيش از تولد .2
 )PND2(تالش در جهت انجام به هنگام آزمايش هاي مرحله دوم تشخيص تاالسمي پيش از تولد .3

  ي مرتبط با راهبرد اول از هدف اختصاصي دومها فعاليت
 .)بهورز ،كارشناس، كاردان ماما،پزشك،(درمـاني اي مختلف بهداشتيـه كاركنان رده تمامآموزش  .1
 .پرخطر تاالسمي/آموزش زوجين ناقل .2
و انجام مشاوره استاندارد درخصوص روش هاي مطمئن  5مشكوك پرخطر تاالسمي واجد شرايط مراقبت پس از دريافت فرم شماره /زوجين ناقلدعوت از  .3

 .پيشگيري از بارداري
ي بهداشت و در خانه ها) در ستون مالحظات "مشكوك پرخطر تاالسمي/زوج ناقل"درج عبارت (مشخص كردن زوجين ناقل تاالسمي در پرونده خانوار   .4

 .پايگاه هاي بهداشتي جهت انجام مراقبت ويژه
زوج "با درج دو ستاره قرمز و ثبت عبارت (پايگاه بهداشتي /مشخص كردن زوجين ناقل تاالسمي در دفتر مراقبت ممتد تنظيم خانواده خانه بهداشت .5

 .جهت انجام مراقبت ويژه) در ستون مالحظات "مشكوك پرخطر تاالسمي/ناقل
 .در زوج هايي كه داراي فرزند سالم بوده و تمايل به داشتن فرزند ديگر ندارند)وازكتومي و توبكتومي(ت استفاده از روش هاي دائمي پيشگيري از بارداريترغيب جه .6
 .آموزش در خصوص روش پيشگيري از بارداري مطمئن انتخاب شده توسط زوجين .7
 .6بصورت فصلي در فرم شماره ثبت وضعيت استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري  .8
 .ومياعالم قطع پيگيري زوجين در صورت استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري دائمي پس از رويت مستندات مبني بر انجام توبكتومي يا وازكت .9

 .توجيه زوج در خصوص اهميت اعالم سريع بارداري در زمان وقوع بارداري براي انجام مراقبت هاي ويژه .10
جهت اعالم به تيم مراقبت محل  6كتوب مهاجرت و آدرس دقيق محل سكونت جديد زوجين به سطح باالتر و ثبت مشخصات زوج در فرم شماره اعالم م .11

 .سكونت جديد جهت پيگيري و مراقبت هاي الزم
  ي مرتبط با راهبرد دوم از هدف اختصاصي دومها فعاليت

 .)بهورز ،كارشناس، كاردان ماما،پزشك،(درمـاني اي مختلف بهداشتيـه كاركنان رده تمامآموزش  .1
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 .مشكوك پرخطر تاالسمي/آموزش زوجين ناقل .2
 .قبل از اولين بارداري  PND1و آموزش در خصوص اهميت انجام به هنگام   5دعوت از زوجين پس از دريافت فرم شماره  .3
مواردي كه فرزند سالم داشته و تمايل به (پيشگيري از بارداري دائميترغيب زوجين شناسايي شده در استراتژي دوم و سوم به استفاده از روش هاي  .4

 ).داشتن فرزند ديگر ندارند
 .ترغيب زوجين جهت برخورداري از خدمات بيمه براي كاهش هزينه هاي انجام آزمايش هاي ژنتيك .5
 .PND1تيك براي انجام ارجاع زوجين به مركز مشاوره ژنتيك شهرستان جهت انجام هماهنگي هاي الزم با آزمايشگاه ژن .6
 .مراجعه نكرده اند PND1پيگيري و آموزش زوجيني كه به هر دليل جهت انجام  .7
 .بصورت فصلي 6در فرم شماره  PND1درج تاريخ انجام  .8
 .بصورت فصلي در زوجيني كه اين آزمايش ها را انجام نداده اند 6در فرم شماره  PND1ثبت علت عدم انجام  .9

در خانه هاي بهداشت و ) در ستون مالحظات "مشكوك پرخطر تاالسمي/زوج ناقل"درج عبارت (تاالسمي در پرونده خانوار مشخص كردن زوجين ناقل  .10
 .پايگاه هاي بهداشتي جهت انجام مراقبت ويژه

زوج "مز و ثبت عبارت با درج دو ستاره قر(پايگاه بهداشتي /مشخص كردن زوجين ناقل تاالسمي در دفتر مراقبت ممتد تنظيم خانواده خانه بهداشت .11
  .جهت انجام مراقبت ويژه) در ستون مالحظات "مشكوك پرخطر تاالسمي/ناقل

  ي مرتبط با راهبرد سوم از هدف اختصاصي دومها فعاليت
 .)بهورز ،كارشناس، كاردان ماما،پزشك،(درمـاني اي مختلف بهداشتيـه كاركنان رده تمامآموزش  .1
 .پرخطر تاالسمي/آموزش زوجين ناقل .2
 .و آموزش در خصوص اهميت انجام به هنگام آزمايش هاي تشخيص پيش از تولد 5دعوت از زوجين پس از دريافت فرم شماره  .3
 .ترغيب زوجين جهت برخورداري از خدمات بيمه براي كاهش هزينه هاي انجام آزمايش هاي ژنتيك .4
 .اي انجام مراقبت هاي ويژهتوجيه زوج در خصوص اهميت اعالم سريع بارداري در زمان وقوع بارداري بر .5
 .PND2ارجاع زوجين باردار به مركز مشاوره ژنتيك شهرستان جهت انجام هماهنگي هاي الزم با آزمايشگاه ژنتيك براي انجام  .6
 .مراجعه نكرده اند PND2پيگيري و آموزش زوجيني كه به هر دليل جهت انجام  .7
 .مايشگاه ژنتيكپيگيري جهت اطمينان از مراجعه زوجين ارجاع شده به آز .8
 .از طريق مركز مشاوره ژنتيك  PND2پيگيري نتيجه انجام  .9

 .ادامه مراقبت بارداري براي موارد داراي جنين سالم يا تاالسمي مينور .10
 .پيگيري تا حصول اطمينان براي موارد نيازمند سقط جنين به علت ابتالي جنين به تاالسمي ماژور .11
 .6در فرم شماره  PND2درج تاريخ انجام  .12
  .6درج نتيجه بارداري در فرم شماره  .13
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  : شاخصهاي عمده برنامه
  تاالسمي ماژوربتا بررسي ميزان بروز و شيوع  -
  )  S1(درصد زوج هاي ناقل شناسائي شده بين متقاضيان ازدواج   -
  )  S1(درصد زوج هاي ناقل منصرف شده از ازدواج  -
 .داده اند را انجام PND  درصد زوج هاي ناقل ازدواج كرده كه آزمايش -

     درصد سقط هاي قانوني انجام شده -

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف

  زمان
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  - 94 94  واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي تشكيل كميته دانشگاهي 1
  700000000 9494   معاونت بهداشتيواحد بيماربهاي غيرواگير  آزمايش داوطلبين ازدواج 2
  80000000 9494   واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي آموزش و مشاوره زوجين ناقل شناسايي شده 3

4 
نظارت و ثبت اطالعات مراجعين به مركز

 مشاوره
 20000000 9494  واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي

  500000000 9494   واحد امور آزمايشگاههاي معاونت بهداشتي بر كنترل كيفي آنتجهيز آزمايشگاه و نظارت  5

6 
آموزش گروههاي هدف براساس دستورالعمل 

  ...)آموزان و دانش, سربازان(كشوري
  4000000 9494   واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي

  4000000 9494   غيرواگير معاونت بهداشتيواحد بيماربهاي   تكميل فرمهاي مربوط به برنامه تاالسمي  7

برگراري كارگاه آموزشي براساس دستورالعمل   8
  جديد جهت پرسنل بهداشتي وآزمايشگاه

  ريال40000000 9494   واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي
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     )برنامه عملياتي جاري(برنامه ثبت سرطان :عنوان برنامه

  :هدف كلي 
  جمع آوري منظم ومستمر وبا كيفيت داده هاي بيماران سرطاني در مناطق جمعيتي وجغرافيايي مشخص در كشور براي كنترل سرطان 

  اهداف اختصاصي
 تعيين فراواني نسبي افراد مبتال به سرطانهاي مورد نظر به تفكيك جنس و سن

 توپوگرافيكتعيين ميزان بروز سرطانها به تفكيك سن و جنس ، خصوصيات 
  تعيين ميزان بروزسرطانها به تفكيك خصوصيات توپوگرافيك
  تعيين ميزان بروز سرطانها به تفكيك خصوصيات مورفولوژيك

  اهداف كاربردي
  .هاي آموزشي ، پژوهشي و بهداشتي به منظور بهره گيري بهينه از امكانات هدفمند نمودن برنامه .1
  .شهاي تحقيقاتي كاربرديهاي ثبت سرطان براي پژوه استفاده از داده .2
  راهكارها

  تشكيل و ادامه جلسات كميته ثبت سرطان  .1
 تشكيل جلسه با پزشكان و پاتولوژيستهاي شهرستان جهت اجراي هر چه بهتر برنامه .2
ل و بالغين در هاي تخصصي هماتولوژي ، انكولوژي اطفا جمع آوري و ثبت سرطان از كليه مراكز پاتولوژي ، ايمنوهيستوشيمي ، فلوسيتومتري بخش .3

 بيمارستانها و پزشكي قانوني
  

  فعاليتها
 .اجراي جلسات توجيهي جهت پاتولوژيستهاي مسئول مراكز پاتولوژي پزشكان مسئول بخش جراحي، زنان ، پوست ، انكولوژيست .1
 .در بيمارستانها و مراكز پاتولوژيتهيه و تكثير فرمهاي مربوط به درخواست پاتولوژي و در اختيار گذاردن آنها به معاونت درمان جهت توزيع  .2
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 –هاي هماتولوژي  مراكز ايمونوهيستوشيمي ، فلوسيتومتري ، مركز پزشكي قانوني ، بخش) دولتي ، خصوصي(ماه از مراكز پاتولوژي  3گرفتن آمار هر  .3
 انكولوژي

 ثبت موارد گزارش سرطان در برنامه نرم افزاري معاونت بهداشتي .4
 ماه يكبار 3هر  ي غير واگير ارسال آن به مركز مديريت بيماريها تهيه ديسكت موارد سرطان و .5
 .جمع آوري موارد نقص گزارش سرطان و گزارش به مراكز مربوطه در پايان سال .6

  شاخص ها
  :1شماره 

 ال مجهز به نرم افزار ثبت سرطان نسبت بيمارستان هاي واجد مركز پاتولوژي فع

  100*ثبت سرطان تقسيم بر كل بيمارستان هاي استان  تعداد بيمارستان هاي مجهز به نرم افزار
  درصد 100:معيار 

  :2شاخص شماره 
  نسبت آزمايشگاههاي مجهز بهنرم افزار مشترك ثبت سرطان 

  :تعريف شاخص 
  استان  كل آزمايشگاههاي تشخيص طبي وآسيب شناسي/تشخيص طبي وآسيب شناسي مجهز به نرم افزار مشترك ثبت سرطان تعداد آزمايشگاههاي 

  درصد برسد 100درصد درسال اول وتدريجا به 40نسبت فوق به 
  :3شاخص شماره 

  درصد جامع بودن 
  تعداد مراكز پاتولوژي  تحت پوشش/تعداد مراكز پاتولوژي كه آمار ميدهند

 درصد 100معيار 
  :4شاخص شماره 

  ميزان مرگ ومير ناشي از سرطان 
  تعريف شاخص 

  كل موارد سرطان دراستان /مرگ ومير ناشي از سرطان دراستان 
  :5شاخص شماره 

  ميزان بروز هريك از موارد سرطان در صدهزارجمعيت 
  :تعريف 

  100000*جمعيت وسط سال /فراواني موارد گزارش شده موجود هر يك از سرطان ها 
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 جدول گانت برنامه

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

 مالي  خرداد 94سال ساعت2 واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي تشكيل كميته دانشگاهي ثبت سرطان 1
 مالي 94 94 ساعت2 واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي تشكيل كميته بيمارستاني ثبت سرطان 2
 مالي 9494  واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي نيازچاپ و تكثير فرمها و تجهيزات مورد 3
   9494 درطول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي نظارت بر اجراي برنامه نرم افزاري ثبت 4

5 
ثبت اطالعات بيماران سرطاني در برنامه نرم 

 افزاري مراكز پاتولوژي
  انساني- مالي 9494  به صورت فصلي بهداشتيواحد بيماربهاي غيرواگير معاونت 

 انساني-مالي 9494 به صورت فصلي واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي جمع آوري آمار از مراكز پاتولوژي 6

ثبت و تصيح اطالعات جمع آوري شده در  7
  برنامه نرم افزاري معاونت

 انساني-مالي 9494 فصليبه صورت واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي

 انساني-مالي 9494 به صورت فصلي واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي تكميل فرمهاي پيگيري در برنامه نرم افزاري 8
 انساني-مالي 9494 به صورت فصلي واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي ثبت فرمهاي پيگيري در برنامه نرم افزاري 9

 انساني-مالي 94 94 به صورت فصلي واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي ارسال آمار به مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير 10

-مالي 9494  واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي  برگزاري كالس آموزشي عوامل خطر سرطان ها  12
 انساني
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                  )برنامه عملياتي جاري( پيشگيري از سوانح و حوادث براساس مدل جامعه ايمن :عنوان برنامه
  كاهش ميزان بروز حوادث ترافيك: اهداف برنامه 
  اهداف اختصاصي

  كاهش ميزان بروزحوادث موتورسواران -
  هاي ناشي از حوادث وابسته به موتورسيكلت در موتور سواران و عابرين كاهش معلوليت -
 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  -

  :شاخص برنامه 
  1393درصد درسال 5در شهرستان كاشان به ميزان  كاهش ميزان بروز حوادث وابسته به موتورسيكلت •
  ارتقاء آگاهي گروههاي هدف  ازطريق برگزاري كالسهاي آموزشي  •
 درصد 5كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث به ميزان •
  درصد 5كاهش موارد معلوليت به علت سوانح و حوادث به ميزان •

  جدول گانت برنامه
منابع مورد   زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  خاتمه  شروع  نياز

1 
برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت پرسنل بهداشتي درموضوعات 

 مختلف وبراساس اولويت هاي شهرستان 
 ساعت 12 واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير

94  94 
- 

 - 94 94  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير برگزاري جلسه با پليس راهور وتوجيه آنان براي اجراي برنامه 2

 500000 94 94  واحد بيماريهاي غيرواگير- معاون بهداشتي  برگزاري جلسه توجيهي جهت مسئولين شهرستان وگرفتن مصوبه آن  3

 واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگير برگزاري جلسات كميته جامعه ايمن وتقويت آن  5
به صورت 

 فصلي
94 94 20000000  

  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير تدوين كتاب آموزشي  6
ريا100000000 94 94

 ل

 ريال8000000 94 94  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير چاپ وتكثيرجزوات آموزشي  7
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    )برنامه عملياتي جاري(برنامه پيشگيري و كنترل فنيل كتونوري: عنوان برنامه
  :برنامههدف 
 كاهش بروز بيماري •

 كاهش معلوليت جسمي •

 كاهش عقب ماندگي ذهني •

 كاهش صدمه به خانواده به عنوان واحد زير بناي اجتماعي  •

   افزايش ميانگين ضريب هوشي افراد جامعه •
  :استراتژي

 آموزش و اطالع رساني •

 جلب همكاري درون بخشي و برون بخشي •

 تشخيص زودرس نوزاد مبتال •

 تشخيص پيش از تولد مشاوره ژنتيك و •

 شناساي زوجين ناقل بيماري •

 جلوگيري از تولد نوزاد مبتال •

 كنترل و درمان بيماري •

  ساماندهي خدمات باليني •

  :شاخص برنامه
  تعيين بروز بيماري فنيل كتونوري •
 تعيين شيوع بيماري فنيل كتونوري •
 تعيين پوشش غربالگري بيماري فنيل كتونوري •
 شناسايي شده در پيشگيري و كنترل فنيل كتونوريتعيين درصد كنترل بيماران  •
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  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت رديف

  زمان
  منابع مورد نياز

 خاتمه  شروع

 1.500.000  مهر  مهر يك روزه واحد بيماريهاي غيرواگير  و كنترل فنيل كتونوري  تشكيل كميته دانشگاهي پيشگيري 1

2 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براي انجام آزمايش عقد قرارداد با

 غربالگري و ارسال نمونه ها
  طبق توافق نامه  اسفند  فروردين طول سال واحد بيماريهاي غيرواگير

 -  اسفند  فروردين طول سال واحد بيماريهاي غيرواگير هماهنگي جهت تداوم اجراي برنامه  3

بيماريهاي غيرواگير، مراكزواحد  آموزش عموم مردم   4
  بهداشتي درماني

 -  اسفند  فروردين طول سال

و سايل و تجهيزات   اسفند  فروردين  طول سال  پرسنل مراكز بهداشتي درماني  نمونه گيري از پاشنه پا  5
  نمونه گيري

  طبق توافق نامه  اسفند فروردين طول سال غيرواگيرواحد بيماريهاي  عقدقرارداد با اداره پست شهرستان جهت ارسال نمونه ها به آزمايشگاه رفرانس  6

دريافت نتايج غربالگري از آزمايشگاه منتخب استان و ارسال به مراكز و   7
  هاي بهداشت خانه

  -  اسفند  فروردين  طول سال  واحد بيماريهاي غيرواگير

عقد قرارداد با آزمايشگاه منتخب جهت انجام آزمايشات تكميلي به  8
  و ارسال نمونه ها  HPLCروش

واحد بيماريهاي واحد بيماريهاي غيرواگير
  غيرواگير

  طبق توافق نامه  اسفند  فروردين

واحد بيماريهاي غيرواگير، مراكز  فراخوان بيماران و ارجاع آنها به بيمارستان منتخب استان جهت درمان  9
 بهداشتي درماني

 -  اسفند  فروردين طول سال

 -  اسفند  فروردين طول سال مركز مشاوره ژنتيك زوجين ناقل شناسايي شدهآموزش و مشاوره  10
 -  اسفند  فروردين طول سال واحد بيماريهاي غيرواگير  نظارت و ثبت اطالعات مراجعين به مركز مشاوره  11

  جمع
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      )جاريبرنامه عملياتي ( TSHمادرزادي تيروئيد و افزايش گذراغربالگري كم كاري  :عنوان برنامه
  درمان و پيشگيري از عوارض آن,  (CH)شناسايي و كنترل نوزادان مبتال به كم كاري مادرزادي تيروئيد  :هدف برنامه

 :شاخص برنامه
  تعيين بروز بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد  -
 تعيين شيوع بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد -
 مادرزادي تيروئيدتعيين پوشش غربالگري بيماري كم كاري  -
  تعيين درصد كنترل بيماران شناسايي شده در برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد -

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

  ---   ---------   ------   برحسب نياز با بيماريهاي غير واگيرواحد پيشگيري و مبارزه  تشكيل كميته دانشگاهي پيشگيري از هيپوتيروئيدي مادرزادي   1
  -------  29/12/1394  1/1/1394 يك سال معاون بهداشتي كاشان عقد قرارداد با معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  2
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير   برگزاري كارگاه آموزشي جهت پزشكان مراكز  3

  واگيرباهمكاري دفتر آموزش مداوم دانشگاه
كارگاه 
  يكروزه

خردادماه
1394  

خردادماه
1394  

  

  در طول سال  در طول سال برحسب نياز واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير تهيه و چاپ و توزيع دستورالعملها و مطالب آموزشي  4
  در طول سال  در طول سال ساالنه مبارزه با بيماريهاي غير واگيرواحد پيشگيري و  هماهنگي جهت اجراي برنامه  5
    29/12/1394  1/1/1394  در طول سال مسئول آزمايشگاه مركزي و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش  نمونه گيري از پاشنه پا  6
هماهنگي با اداره پست شهرستان جهت ارسال نمونه ها به   7

    29/12/1394  1/1/1394  در طول سال  و مبارزه با بيماريها ي غير واگير واحد پيشگيري  آزمايشگاه رفرانس

دريافت نمونه ها ازمراكز وثبت در برنامه نرم افزاري جهت ارسال به  8
  29/12/1394  1/1/1394 در طول سال  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ي غير واگير آزمايشگاه رفرانس

هايازمايشگاه و ارسال به مراكز و خانهدريافت نتايج غربالگري از  8
  29/12/1394  1/1/1394 در طول سال  پرسنل واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير بهداشت

  29/12/1394  1/1/1394 در طول سال  برنامه Focal Pointپزشك مراكز با همكاري   پيگيري تا درمان كامل بيماران شناسايي شده  9
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     )برنامه عملياتي جاري( )درمناطق شهري(كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت :برنامهعنوان 
  پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و عوارض ناشي از آن ـ پيشگيري اوليه :هدف برنامه
  :استراتژي

 هاي زندگي افراد در معرض خطر تغيير و اصالح شيوه

 طبق دستورالعملشناسايي افراد در معرض خطر ابتال به ديابت 

 پيگيري و مراقبت افراد در معرض خطر طبق دستور العمل

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

  
     تعيين ميزان پوشش برنامه تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت   -  تعيين ميزان بروز بيماري ديابت  -    تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت  - :شاخص برنامه

 جدول گانت برنامه                    تعيين ميزان بروز بيماري ديابت  -

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نياز
واحد,واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير  تهيه و چاپ و توزيع پمفلت و جزوات آموزشي  1

 آموزش بهداشت
 طول سال

--------   ---------   

تأمين حداقل استانداردهاي مراقبتهاي بهداشتي  2
 )آزمايشگاهيوسايل و تجهيزات (

  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير
 

 طول سال
1/1/1394 29/12/1394   

    29/12/1394  1/1/1394 طول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگير نظارت و پايش برنامه  3
 هاي تحقيقاتي همكاري در اجراي برنامه  4

غيرواگيربا  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي
 همكاري معاونت پژوهشي

 ـــ
1/1/1394  29/12/1394    

پرسنل واحدديابت درمركز بهداشتي درماني مجري  شناسايي وكنترل بيماران ديابتي  5
 برنامه

 طول سال
1/1/1394 29/12/1394   
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     )برنامه عملياتي جاري(كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت :عنوان برنامه
  :هدف برنامه

  پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و عوارض ناشي از آن 
 :شاخص برنامه

     تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت   -

   تعيين ميزان بروز بيماري ديابت   -

     تعيين ميزان پوشش برنامه تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت   -

    تعيين ميزان بروز بيماري ديابت   -
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

تهيه و چاپ و توزيع پمفلت و جزوات  1
 آموزشي

واحد آموزش,واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير
 بهداشت

 طول سال
    

تأمين حداقل استانداردهاي مراقبتهاي  2
 )وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي(بهداشتي 

  پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير واحد
 

 طول سال
1/1/1394 29/12/1394    

    29/12/1394  1/1/1394 طول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگير نظارت و پايش برنامه  3
 هاي تحقيقاتي همكاري در اجراي برنامه  4

همكاري واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگيربا 
 معاونت پژوهشي

 ـــ
1/1/1393  29/12/1393    

    29/12/1394 1/1/1394 طول سال ها و مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پرسنل خانه  كنترل بيماران ديابتي  5
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  )درصورت وجود برنامه پيمايش دركشور(نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير :عنوان برنامه
  

  شناسايي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير به منظور كنترل و پيشگيري از اين بيماريها :برنامههدف 
  بررسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير  - :شاخص برنامه

  مداخله آموزشي جهت پيشگيري از بيماريهاي غير واگير  -           
  آموزش و تغيير شيوه زندگي در عادات غذايي مردم جهت كاهش بيماريهاي غير واگير  -                    

  
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
تهيه و چاپ دستورالعمل ، فرم ها ،   1

  پرسشنامه هاي برنامه
  غير واگيرواحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي 

  
برحسب برنامه   برحسب برنامه كشوري  طول سال

  كشوري
  

وسايل(تأمين حداقل استانداردهاي برنامه  2
 )آزمايشگاهي ، فشار سنج، وزنه و قدسنج

 واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير
 

برحسب برنامه  برحسب برنامه كشوري طول سال
  كشوري

  

گرفتناجراي پرسشگري برنامه و  3
 آزمايشات الزم از گروه هدف

 واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير
 

برحسب برنامه  برحسب برنامه كشوري طول سال
  كشوري

  

 واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير  جمع آوري پرسشنامه و ورود به يارانه  4
  

برحسب برنامه  برحسب برنامه كشوري طول سال
  كشوري

  

 واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير  نظارت و پايش برنامه  5
  

برحسب برنامه  برحسب برنامه كشوري طول سال
  كشوري

  

جمع آوري و ارسال دادهها به مركز   6
  مديريت بيماريهاي غيرواگير

  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير
  

برنامه برحسب   برحسب برنامه كشوري  طول سال
  كشوري
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    )برنامه عملياتي جاري(پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال :عنوان برنامه

  .ناشي از آن غربالگري و شناسايي بيماران به منظور پيشگيري و كنترل درمان بيماران فشار خون باال و عوارض :هدف برنامه
  

  بر حسب سن و جنس بيماري تعيين ميزان بروز  :شاخص برنامه
 ميزان شيوع ناشي از بيماري بر حسب سن و جنستعيين                      

  ميزان پوشش برنامهتعيين                      
  

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
بر حسب سن وبيماريتعيين ميزان بروز  1

  جنس 
ميزان شيوع ناشي از بيماري بر تعيين 

  حسب سن و جنس
  ميزان پوشش برنامهتعيين  
 

    29/12/1394 1/1/1394 در طول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير

هاي  تأمين حداقل استانداردهاي مراقبت  2
 )متر, وزنه , گوشي, فشارسنج(بهداشتي

 شبكهواحد گسترش
  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير

 

در طول سال 
 ـــ

1/1/1394 29/12/1394    

    29/12/1394 1/1/1394 در طول سال واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير نظارت و پايش برنامه  3
 هاي تحقيقاتي همكاري در اجراي برنامه  4

بيماريهاي غير واگير با همكاريواحد پيشگيري و مبارزه با
 معاونت پژوهشي

 ـــ
1/1/1394 29/12/1394    

    29/12/1394  1/1/1394 در طول سال پزشكان و پرسنل مراكز مجري برنامه  كنترل بيماران فشار خوني باال  5
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     )برنامه عملياتي جاري(بيماريهاي مزمن تنفسي: عنوان برنامه
  COPDپيشگيري و كنترل آسم و :هدف نهايي

بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به آسم و  -.COPDكاهش موارد مرگ و مير ناشي از آسم و - .COPDكاهش روند رو به افزايش بروز آسم و :اختصاصياهداف 
COPD. -  كاهش بار اقتصادي ناشي از آسم وCOPD.  

)  Management(مديريت  - COPDآسم و ) Surveillance(نظام مراقبت  -COPDدانش همگاني آسم و : COPDموضوعات راهبردي كنترل آسم و 
  هاي نظارتي و كنترل عوامل خطرهاي بين بخشي، مكانيسمهمكاري -، در نظام سالمت كشور)پيشگيري، تشخيص سريع، درمان و پيگيري( COPDآسم و 

 جدول گانت برنامه                                                                                    

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نياز
 3,000,000 94  94  در طول سال  واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي شنيداري آموزشي -هاي ديداريتكثير و پخش رسانه 1

  15,000,000 94 94 در طول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي ...)تركت، بنر، استند، (هاي چاپي رسانهتوليد و پخش  2
 1,400,000 94 94 در طول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي هاي مختلفهاي آموزشي در مناسبتارسال پيامك 3

 1,000,000 94 94 در طول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي و ساير مناسبت هاي مرتبط  COPDبرگزاري مراسم روز جهاني و ملي آسم و  4

5 
ها در خصوص شناخت بيماري آموزش مربيان و مراقبين بهداشت مدارس و مهد كودك

 7,400,000 94 94 در طول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي آنهاي پيشگيري و كنترلعوامل خطرزا و راه،COPDآسم و

6 
عوامل خطرزا ،COPDآموزان در خصوص شناخت بيماري آسم وآموزش دانش

 هاي پيشگيري و كنترل آن با اولويت پايه آخر ابتدائيو راه
 60,000,000 94 94 در طول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي

ها و كارخانجات در خصوص شناخت بيماري آسم و آموزش كارفرمايان كارگاه  7
COPD ،هاي پيشگيري و كنترل آنعوامل خطرزا و راه 

باواحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي
 همكاري واحد بهداشت حرفه اي

 6,000,000 94 94 در طول سال

عوامل خطرزا و ، COPDآموزش كارگران در خصوص شناخت بيماري آسم و   8
 هاي پيشگيري و كنترل آنراه

باواحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي
 همكاري واحد بهداشت حرفه اي

 70,000,000 94 94 در طول سال

9  
رانندگان شهري، پليس راهنمائي و رانندگي، (هاي در معرض خطرآموزش گروه

هاي عوامل خطرزا و راه، COPDدر خصوص شناخت بيماري آسم و ...) 
 پيشگيري و كنترل آن

با   واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي
 همكاري سازمانهاي مربوط

 10,000,000 94 94 در طول سال

ها در خصوص شناخت بيماري آسم و هاي آنخانوادهآموزش بيماران و  10
COPD،50,000,000 94 94 در طول سال واحد بيماربهاي غيرواگير معاونت بهداشتي هاهاي پيشگيري و كنترل آنعوامل خطرزا و راه 
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 )برنامه هاي عملياتي توسعه اي(بهره وري اطالعات: عنوان برنامه
  )نقشه جامع سالمت دانشگاه 20ص (نوآوريهاي پاسخگو به نيازهاي سالمت منطقه  بكارگيري هر چه بيشتر علوم وفنون و

  :هدف برنامه
 .پايگاه داده اكسل طراحي شده براي واحدهاي مربوطه در ستاد معاونت 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(اجرايي شدن گزارش گيري الكترونيكي آمار مواليد  - 4

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

  )نقشه جامع سالمت دانشگاه 23ص (گسترش و تسهيل ارتباطات و فناوري اطالعات مبتني بر فناوريهاي روز : استراتژي
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نياز
  -  اسفند فروردين مستمر رحيمي..حبيب ا بازديد و نظارت از كارشناسان مربوطه در ستاد معاونت بهداشتي  1

  -  ارديبهشت فروردين دو ماه رحيمي..حبيب ا آموزش و ارسال فايلهاي طراحي شده به شبكه آران و بيدگل  2

كميته آمار دانشگاه در خصوص فايل برگزاري جلسه مشترك با معاونت درمان و  3
 اكسل طراحي شده

  -  فروردين فروردين يك ماه رحيمي..حبيب ا

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

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

  رايانه  اسفند ارديبهشت يازده ماه

 وسيله نقليه  ارديبهشت فروردين دو ماه رحيمي..حبيب ا  دريافت فايل نقشه شهر ها و روستاها از فرمانداري و استانداريپيگيري  5
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  )برنامه هاي عملياتي توسعه اي(بهره وري اطالعات: عنوان برنامه
  )نقشه جامع سالمت دانشگاه 21ص (بكارگيري نظام اطالعاتي مناسب        -
  )نقشه جامع سالمت دانشگاه 23ص (ارتقاء مداوم كيفيت كليه فعاليتها و وظايف دانشگاه        -

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

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

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
تهيه و ابالغ چهار چوب كتاب شاخصهاي سالمت دانشگاه  1

  به واحدها جهت تكميل

  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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  )برنامه عملياتي جاري()آوري داده هاساماندهي نظام ثبت و جمع (بهره وري اطالعات : عنوان برنامه
  :  هدف برنامه

تقويت جايگاه فرم پسخوراند كمي آماري در مراكز  - حذف مكاتبات مجزا با موضوع آماري - تثبيت وضعيت موجود در ارسال به موقع فرمهاي آماري مراكز به معاونت
حذف و كاهش توالي ارسال فرمهاي آماري ارسالي از مراكز به  - فرمهاي آماري از نظر محتويتقويت كيفيت  - درج پسخوراند پايشهاي واحدها از مراكز - و واحدها
 كاهش موازي كاري در تهيه و ارسال اطالعات از مراكز به معاونت در قالب فرمهاي آماري -  معاونت

مكاتبات و ابالغهاي با % 90حذف  -.روز 5فرمها به ميزان كمتر از تثبيت ميانگين ارسال  - %95تثبيت درصد ارسال فرمهاي آماري به ميزان بيش از :شاخص برنامه

درج پسخوراند كيفي فرمهاي آماري واحدهاي متقاضي در فرم پسخوراند كمي  - .موضوعات آماري مجزا و تجميع و درج آن در فرم پسخوراند كمي ماهيانه مراكز

  رسالي مراكز و پيشگيري از افزودن فرمهاي جديدكم كردن حتي المكان فرمهاي ا -)حسب درخواست واحدها(ماهيانه 

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

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

رحيمي، فاطمه..حبيب ا
  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
  - ارديبهشت  ارديبهشت  يك هفته آقاي دكتر مروجي تشويق و اخطار مراكز موفق و ناموفق  -4
  مكاتبه ارديبهشت  ارديبهشت  ارديبهشت رحيمي..حبيب ا مراكزتعيين مسئولين جمع آوري آمار معرفي شده از  -5
  رايانه اسفند  فروردين  يك سال فاطمه بهي زاد تنظيم و ارسال پسخوراند ماهيانه  -6
فاطمه بهي زاد، مريم   دريافت ماهيانه ليست پاسخ بازديد مراكز  -7

  اسماعيلي
  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال

  رايانه اسفند  فروردين  يك سال فاطمه بهي زاد )حسب ضرورت(كيفي فرمهاي آماري از واحدهاجمع آوري پسخوراند  -8
  مكاتبه اسفند  فروردين  يك سال رحيمي..حبيب ا رايزني و درج تحوالت آماري در پسخوراند ماهيانه  -9

  مكاتبه  اسفند  فروردين  يك سال  رحيمي.. حبيب ا  ارائه مشاوره در خصوص حذف، ادغام و يا عدم ارسال فرمهاي غيرضروري توسط واحدها   - 10
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  )برنامه عملياتي جاري( DRS (Death Registration System)(  مير و مرگ ثبت برنامه: عنوان برنامه
 )درصد 5كد پوچ زير (بهبود كيفيت ثبت اطالعات متوفي  - 1: هدف برنامه

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

  .1394در دو ماهه اول سال  1393اطالعات مرگ و مير سال نهايي سازي  - 3
 .تامين و توزيع به موقع گواهي فوت مورد نياز مراكز درماني و مطبها -4
  پزشكان تكميل كننده گواهي فوت% 80آموزش  - 5

  درصد پزشكان آموزش ديده  -تعداد كدهاي پوچ -درصد ماههايي كه حداكثر با دو ماه تاخير داده هاي آن نهايي شده  -: شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  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 جمع آوري وبررسي اطالعات مرگ ومير روستايي از مراكز  3
واحد بهداشت خانواده، سالمت رواني(جمع آوري اطالعات مرگ ومير از منابع مختلف  4

 )اجتماعي
 -  اسفند  فروردين يك سال فاطمه بهي زاد

  آژانس  اسفند  فروردين يك سال فاطمه بهي زاد  اداره ثبت احوال براي دريافت و تكميل اطالعات مرگ و ميرمراجعه حضوري به  5
 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 ارسال اطالعات مرگ ومير روستايي به اداره  ثبت احوال  8
 رايانه  اسفند  فروردين يك سال فاطمه بهي زاد ماهه6بررسي اطالعات  مرگ ومير شهرستان آران وبيدگل وارائه پس خوراند به صورت   9

  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد  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
رحيمي، فاطمه بهي..حبيب ا پزشكانبرگزاري كارگاه آموزشي تكميل گواهي فوت، ويژه  12

  زاد
بسته  مرداد خرداد چهار ماه

  آموزشي
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  )برنامه عملياتي جاري( )تدوين گزارشات و مستندات درخواستي هيئت محترم امنا دانشگاه( 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 -

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

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

  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  رايانه - - يك هفته رحيمي..حبيب ا تهيه چهارچوب تهيه گزارش هيئت امناء 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 ارسال گزارش به دبيرخانه دانشگاه 5
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  )برنامه عملياتي جاري( )نظارت بر چرخه اطالعات و آمار (بهره وري اطالعات : برنامهنوان ع

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

  :استراتژي
 بهره گيري از ظرفيت هاي كميته آمار دانشگاه -

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

  
  جدول گانت برنامه

  
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
  -  - - مستمر رحيمي..حبيب ا تعامل مستمر با واحدهاي معاونت 1
  -  -  -  مستمر  رحيمي.. حبيب ا  دريافت مشكالت و راهكارهاي پيشنهادي  2
  -  -  -  مستمر  رحيمي.. حبيب ا  پيگيري و تشكيل جلسه  3
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  )جاري برنامه عملياتي(تهيه مستندات جشنواره شهيد رجايي(بهره وري اطالعات : عنوان برنامه
  :هدف برنامه

  سرعت در پاسخ گويي به اطالعات درخواستي  -
  كيفي سازي و خالصه سازي اطالعات -
  

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

  مستند و بايگاني سازي اطالعات جاري براي ارائه گزارش ساالنه -
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  اجرامسئول   فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

 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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  )برنامه عملياتي جاري( .مشاوره و مشاركت در طرحهاي پژوهشي ملي و محلي: عنوان برنامه
  :هدف برنامه

  .اطالعات درخواستي پايان نامه هاي دانشجوييتسريع در تهيه  -
  مشاركت در تهيه مقاالت علمي -
 استفاده از اطالعات موجود -

 مشاركت كارشناسان توليد كننده آمار در طرحهاي علمي -

  
  :استراتژي

 بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و كارشناسي دانشگاه -

 تقويت همكاري با بخشهاي علمي -

 جلب اعتماد كارشناسان معاونت -

  ترويج كتاب شاخصها در بين دانشجويان و اساتيد به منظور شناسايي ظرفيتهاي اطالعاتي موجود در معاونت بهداشتي -
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  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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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت مواد غذايي :عنوان برنامه
  ارتقاء سطح سالمت جامعه از طريق كنترل وضعيت بهداشت مواد غذايي در سطح توزيع و عرضه :هدف برنامه

  مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهداشتي :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

  خاتمه شروع  منابع مورد نياز زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  - اسفند ماه فروردين ماه روز24 مهندس زارعي نظارت و كنترل عمده فروشي هاي مواد غذائي  1
  - اسفند ماه فروردين ماه روز30 مهندس زارعي كنترل مواد غذائي فروشندگان دوره گرد  2
اسانس در قناديها،ستورانها و آشپزخانه ها .پيگيري اجراي برنامه حذف رنگ  3

 ، گالب و عرقيات
  - اسفند ماه فروردين ماه 24 مهندس زارعي

هماهنگي و ارسال نمونه به آزمايشگاههاي همكار جهت رنگ سنجي نمونه   4
  هاي مواد غذايي 

  - اسفند ماه فروردين ماه روز6 مهندس زارعي نيكخواه

پيگيري اجراي طرح استفاده از ظروف يكبار مصرف گيا هي در رستورانها   5
  وآشپزخانه ها

  -  اسفند ماه  فروردين ماه  روز 10 مهندس زارعي

  - اسفند ماه فروردين ماه روز10 مهندس زارعي  اجراي طرح جمع آوري پنيرهاي سنتي جهت كنترل بيماري تب مالت  6
  - اسفند ماه فروردين ماه روز15 مهندس زارعي  گزاري جلسات آموزشيبرنامه ريزي وپيگيري بر  7
   خرداد ماه  فروردين ماه روز50 مهندس زارعي   اجراي طرح ساماندهي گالب و عرقيات سنتي  8
  -               اسفند ماه فروردين ماه روز52 نيكخواه ثبت مشخصات نمونه ها و نتايج آن در نرم افزار مناسب  9

   خرداد ماه  مهرماه روز10 مهندس زارعي پيگيري و نظارت بر اجراي طرح شير مدارس  10
انجام اقدامات الزم در خصوص نمونه هايي كه با استاندارد ملي ايران تطابق   11

مكاتبه با تعزيرات  - مكاتبه با معاونت غذا و دارو( ندارد  و نمونه هاي مشكوك
 )فرمانداري-حكومتي

   اسفند ماه فروردين ماه روز50 نيكخواهمهندس زارعي

   اسفند ماه فروردين ماه 12 مهندس زارعي نيكخواه پيگيري ونظارت بر سنجش يد نمك مصرفي  12
   اسفند ماه فروردين ماه روز12 مهندس زارعي نيكخواه تجزيه و تحليل نتايج نمونه ها جهت  ارائه به وزارت مطبو ع  13
ثبت ، تجزيه ، تحليل و گزارشگيري اطالعات بهداشت مواد غذايي در سامانه جامع   14

  بازرسي كشور 
    اسفند ماه فروردين ماه در طول سال مهندس زارعي نيكخواه

    اسفند ماه فروردين ماه در طول سال  مهندس زارعي  اجراي برنامه طرح ادغام بهداشت موادغذايي در نظام شبكه در حاشيه شهرها  15
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 )برنامه عملياتي جاري(بهداشت مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي :عنوان برنامه
  وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  ارتقاءحفظ و :هدف برنامه

 غذاييبهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد بهسازي و بهبود وضعيت  :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

ردي
منابع مورد   زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  ف

 خاتمه  شروع  نياز
  مهندس زارعي  گالبگيري و قاليشويان و , سالمت نوروزي  -ايام تعطيل -طرح ضربت برنامه ريزي و نظارت بر برنامه هاي مداخله اي    1

 نيكخواه
  -  اسفند ماه  فروردين ماه  روز 20

  -  اسفند ماه فروردين ماه  روز12 مهندس زارعي جلب همكاري ارگانهاي مرتبط  2
طبق دستورالعمل اجرايي رسيدگي به تخلفات(پيگيري اجراي قوانين و مقررات جهت رفع نواقص بهداشتي  3

  ..)قانون مواد خوردني و 13بهداشتي،قانون اصالح ماده
  -  اسفند ماه فروردين ماه  روز24 "

  -  اسفند ماه فروردين ماه  روز12 " طرح   ممنوعيت قليان و  مواد دخاني در مراكز و اماكن عموميپيگيري  4
  -  اسفند ماه فروردين ماه  روز12 " پيگيري طرح  پوشيدن روپوش درحين انجام كار  5
  -  اسفند ماه فروردين ماه  روز 24 مهندس زارعي مومني قانون مواد خوردني آشاميدني 13پيگيري ثبت كليه فعاليتهادر سامانه جامع  بازرسي كشور  طبق آئين نامه اجرايي ماده   6
  -  اسفند ماه فروردين ماه  روز12 " نظارت برعملكرد آموزشگاه اصناف وپيگيري معرفي كسبه به آموزشگاه  7
    اسفند ماه  فروردين ماه  روز 12  مهندس زارعي مومني  ثبت اطالعات مربوط به آموزشگاه اصناف در سامانه جامع  بازرسي كشور  8
  -                اسفند ماه فروردين ماه  روز20 " تهيه پوستر و پمفلت  9

  -  اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال  مهندس زارعي نيكخواه برنامه ريزي جهت اجراي طرح هاي ضربت و طرح تشديد بازرسي از مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي  10
  -  اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال  كارشناسان كشيك ستاد فوريتها  ثبت عملكرد طرح ضربت  11
  -  اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال  مهندس  زارعي نيكخواه ارائه فيدبك بازديد هاي طرح ضربت به مركز مربوطه جهت پيگيري  12
 -  اسفند ماه فروردين ماه  روز36 مهندس زارعي پيگيري اجراي طرح هاي ضربتي و طرح تشديد بازرسي از مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي  13
ثبت شكايت مردمي در خصوص مواد غذايي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و ارائه به كارشناس مربوطه جهت  14

  بررسي واقدام الزم 
كارشناسان كشيك ستاد

  فوريتها
    اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال 

    اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال  مهندس زارعي تجزيه و تحليل آمار مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي و ارسال به وزارت متبوع  15
    اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال  مهندس زارعي برنامه ريزي و نظارت بر فروشگاههاي زنجيره اي و سوپر ماركتها  16
    اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال مهندس زارعي ...مواد خوردني آشاميدني و13آئين نامه جديد اجرايي مادهاجراي  17
    اسفند ماه  فروردين ماه  در طول سال  مهندس زارعي مومني نيكخواه ثبت ، تجزيه ، تحليل و گزارشگيري اطالعات مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي  در سامانه جامع بازرسي كشور  18
. . . هماهنگي و برنامه ريزي جهت اعزام نيروها براي مراسم ارتحال امام خميني ، عاشورا ، اربعين حسيني و  19

 جهت كنترل آب و مواد غذايي
    اسفند ماه فروردين ماه  در طول سال مهندس زارعي
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  )برنامه عملياتي جاري(و سگهاي ولگرد وناقلينمبارزه با حشرات وجوندگان نظارت بر امر :عنوان برنامه
  كاهش مشكالت بهداشتي ناشي از بندپايان و جوندگان و حيوانات موذي  :هدف برنامه

  كنترل و نظارت بر مصرف سموم و مواد شيميائي :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

پيگيري تشكيل كميسيون صدور مجوز شركتهاي مبارزه با حشرات و   1
  جوندگان در اماكن عمومي و خانگي 

   اسفند ماه فروردين ماه روز4 مهندس زارعي

پيگيري آزمون مسئولين فني شركتهاي مبارزه با حشرات و جوندگان   2
  در اماكن عمومي و خانگي

    اسفند ماه  فروردين ماه  روز  4 "

نظارت بر شركتهاي مبارزه با حشرات و جوندگان در اماكن عمومي و   3
 خانگي و مراكز فروش سموم

 -  اسفند ماه فروردين ماه روز24 "

 -  اسفند ماه فروردين ماه روز10 " جلب همكاري بين بخشي ادارات مرتبط با توزيع سموم  4
 -  اسفند ماه فروردين ماه روز10 " نگهداري سمومتامين مواد گندزداي مورد نياز و انبار جهت  5
تشكيل كارگاه هاي آموزشي تئوري و عملي نحوه مبارزه با حشرات و   6

  جوندگان و ناقلين
  -  اسفند ماه  فروردين ماه  روز 15 "

تهيه پوستر وپمفلت و بسته آموزشي در خصوص مبارزه با حشرات و   7
  جوندگان و كاربرد سموم

 -  اسفند ماه فروردين ماه روز20 "

تجزيه و تحليل آمار مربوط به سموم و شركتهاي شركتهاي مبارزه با  8
حشرات و جوندگان در اماكن عمومي و خانگي جهت ارائه به وزارت 

  متبوع 

   اسفند ماه فروردين ماه روز20 "
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  )عملياتي جاريبرنامه ( BDN  روستاي سالم  با رويكرد   -شهر سالم :عنوان برنامه
  ارتقاء سالمت جامعه و دسترسي به زندگي با كيفيت بهتر از طريق تامين نيازهاي اساسي مردم  :هدف برنامه

  ها در برنامه هاي بهداشتي NGOمشاركت مردمي و  :شاخص برنامه
 جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  - اسفند ماه فروردين ماه روز2 مهندس زارعي طرح موضوع در شوراي سالمت  1

  - اسفند ماه فروردين ماه روز6 مهندس زارعي نيكخواه  شهرستان CBIتشكيل كميته  2

  -  اسفند ماه  فروردين ماه  روز 12 مهندس زارعي نيكخواه   برگزاري جلسات با حضور شوراي شهر و روستا  3
 CBIتهيه پوستر ، پمفلت و بنر در زمينه   4

  
  -  اسفند ماه  فروردين ماه  روز 20 مهندس زارعي نيكخواه

 جلب همكاري بين بخشي و درون بخشي  5
 

  - اسفند ماه فروردين ماه روز12 مهندس زارعي نيكخواه 

  - اسفند ماه فروردين ماه روز5 مهندس زارعي نيكخواه برگزاري كارگاه آموزشي جهت كميته بين بخشي  6
   اسفند ماه فروردين ماه روز30 مهندس زارعي نيكخواه برگزاري جلسه آموزشي جهت كميته توسعه روستا  7
   اسفند ماه فروردين ماه روز50 مهندس زارعي نيكخواه پيگيري اجراي برنامه هاي شهر سالم  8
    اسفند ماه  فروردين ماه  روز 50 نيكخواهمهندس زارعي   پيگيري اجراي برنامه روستاي سالم   9

ثبت،تجزيه ،تحليل وگزارشگيري اطالعات برنامه   10
CBI  درسامانه جامع بازرسي كشور  

    اسفند ماه  فروردين ماه  در طول سال  مهندس زارعي مومني نيكخواه

    جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت مواد زائد جامد :عنوان برنامه
  كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از پسماندهاي توليدي  :هدف برنامه
  افزايش هماهنگي با ارگانهاي مربوطه :استراتژي

  بيخطر ساز تعداد مراكز مجهز به سيستم :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

ــدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف مــ
  زمان

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
   اسفند ماه فروردين ماه روز12 مهندس سلماني مديريت پسماند شهريبررسي و نظارت بر 1
   اسفند ماه فروردين ماه روز6 مهندس سلماني نظارت براجراي دستورالعمل هاي مديريت پسماندهاي پزشكي  2
 -  اسفند ماه فروردين ماه روز12 مهندس سلماني تشكيل كميته اجرايي پسماند  3
  000/000/500/1  اسفند ماه فروردين ماه روز20 مهندس سلماني درماني  به دستگاه بيخطرساز پسماندپيگيري تجهيز مراكز  4
   اسفند ماه خرداد ماه روز30 مهندس سلماني پيگيري بيخطرسازي پسماندهاي عفوني مراكز خصوصي  5
   اسفند ماه فروردين ماه روز10 مهندس سلماني پيگيري ارسال اظهار نامه هاي بيخطر سازي پسماندهاي عفوني  6
 -  اسفند ماه فروردين ماه روز30 مهندس سلماني جمع اوري و بروز رساني اطالعات مديريت پسماند در پرتال  7
  000/000/10  اسفند ماه مهرماه روز20 مهندس سلماني برگزاري دوره آموزشي مديريت پسماند  8
   اسفند ماه فروردين ماه روز10 سلمانيمهندس شركت در جلسات كميته  كارگروه پسماند  9

  000/000/600/1  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت پرتوها :عنوان برنامه
  كاهش آسيب  ومخاطرات ناشي از پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان :هدف برنامه

  تعداد مراكزراديولوژي داراي وضعيت بهداشتي و ايمني   :شاخص برنامه
  گانت برنامهجدول 

يف
  مدت زمان  مسئول اجرا فعاليت رد

  زمان
 منابع 

  خاتمه  شروع

 0  اسفند ماه فروردين ماه روز32 مهندس سلماني بازديد و پيگيري وضعيت بهداشتي راديولوژ ي ها 1
 0  اسفند ماه فروردين ماه روز32 مهندس سلماني دزيمتري از كليه مراكز كار بااشعه 2
 0  اسفند ماه فروردين ماه روز20 مهندس سلماني دزيمتري از واحدهاي گرافي دندانبازديد و 3
 0  اسفند ماه فروردين ماه روز10 مهندس سلماني پاسخگويي به استعالم هاي انجام شده 4
 0            اسفند ماه فروردين ماه روز16 مهندس سلماني پيگيري استفاده  از شيلد هاي حفاظتي براي بيماران 5
 0  اسفند ماه فروردين ماه روز16 مهندس سلماني پيگيري انجام معاينات دوره اي پرتوكاران 6
 000/000/5  26/6/94 25/6/94 روز4 مهندس سلماني شركت در دوره باز آموزي حفاظت در برابر اشعه 7
 0  اسفند ماه فروردين ماه روز20 مهندس سلماني پيگيري اخذ مجوز كار با اشعه مراكز از طريق سامانه 8
 0  اسفند ماه فروردين ماه روز16 مهندس سلماني پيگيري انجام كنترل كيفي دستگاه هاي مراكز 9
 000/000/100  خرداد ماه فروردين ماه روز30 مهندس سلماني پيگيري تهيه تجهيزات  سنجش رادون  10

مناطق مسكوني كاشان وآران طراحي واجراي پروژه سنجش ميزان رادون در 11
  وبيدگل

 000/000/200  اسفند ماه خرداد ماه ماه6 مهندس سلماني

 000/000/60  خرداد ماه فروردين ماه ماه2 مهندس سلماني پيگيري تهيه تجهيزات چگالي سنجي  12
طراحي واجراي پروژه چگالي سنجي  انرژي هاي منتشره از منابع انرژي غير  13

  يونيزان
 000/000/20  اسفند ماه خرداد ماه ماه3 سلمانيمهندس

 نظارت بر اجرايي مقررات نصب دكل هاي مخابراتي 14
  

 0  اسفند ماه فروردين ماه روز15 مهندس سلماني

 در شهرستانSUN WISEطراحي و اجراي پروژه 15
  

 0  شهريور ماه فروردين ماه ماه3 مهندس سلماني
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 نامطلوب نور خورشيداجراي برنامه آموزشي اثرات 16
  

 000/000/50  شهريور ماه فروردين ماه روز30 مهندس سلماني

 تهيه كتابچه و بنر و پوستر اثرات نامطلوب نور خورشيد 17
  

 000/000/50 شهريور ماه فروردين ماه روز20 مهندس سلماني

 نور خورشيدuvپيگيري استقرار سيستم  وايستگاه اعالم روزانه ميزان 18
  

000/000/100 شهريور ماهفروردين ماهماه2مهندس سلماني

 پيگيري تهيه دستگاه يو وي متر 19
  

000/000/10 شهريور ماهفروردين ماهماه2 مهندس سلماني

  دستگاه هاي  نگهداري نوزاد در بيمارستانهاuvاجراي پروژه  سنجش  ميزان 20
  

000/000/5 اسفند ماهشهريور ماهروز10 مهندس سلماني

 دستگاه هاي  گندزدايي  در بيمارستانهاuvاجراي پروژه  سنجش  ميزان 21
  

000/000/10 اسفند ماهشهريور ماهروز16 مهندس سلماني

–يو وي–ليزر-تلفن همراه(تهيه بسته هاي آموزشي متناسب با برنامه ها 22

BTS(  
000/000/5 اسفند ماهفروردين ماهيك ماهمهندس سلماني

 پيگيري امورات كميسيون بررسي گروه و تعيين درصد پرتوكاري 23
  

0 اسفند ماهفروردين ماهروز15 مهندس سلماني

 ثبت فعاليت ها در سامانه جامع بازرسي كشور 24
  

0 اسفند ماهفروردين ماهيك ماه مهندس سلماني

 توليد حد اقل يك مقاله مرتبط با بحث پرتوها 25
  

سلمانيمهندس 0 اسفند ماهشهريور ماهيك ماه 

 000/000/615 جمع
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  )برنامه عملياتي جاري( مراكز بهداشتي درماني ، مطبها و بيمارستانهاي بهداشتبهبود وضعيت  :عنوان برنامه
  بيمارستانهامطبها و , تامين بهداشت محيط و سالمت كار در مراكز بهداشتي درماني  :هدف برنامه

  مراكز بهداشتي درمانيبهبود وضعيت بهداشت محيطي  :برنامهشاخص 
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  -  اسفند ماه فروردين ماه روز32 مهندس سلماني نظارت مستمر بر بيمارستانها ومراكز بهداشتي درماني  1
  -  اسفند ماه فروردين ماه روز40 مهندس سلماني برمراكز بهداشتي درماني طبق چك ليستنظارت مستمر  2
  -  اسفند ماه ارديبهشت ماه روز30 مهندس سلماني اجراي طرح بازديد از مطب ها ومراكز درماني  3
  -  اسفند ماه فروردين ماه روز16 مهندس سلماني مشاركت در جلسات بهداشت و كميته كنترل عفونت  4

  -  اسفند ماه فروردين ماه روز32 مهندس سلماني مشاركت در اعتبار بخشي بيمارستانها  5
  -  اسفند ماه فروردين ماه روز12 مهندس سلماني جمع آوري وتجزيه و تحليل آمار بيمارستانها  6
جمع اوري و بروز رساني اطالعات وضعيت مديريت فاضالب بيمارستان ها در   7

  پرتال
  -  اسفند ماه فروردين ماه روز12 سلمانيمهندس

  -  اسفند ماه فروردين ماه روز12 مهندس سلماني جمع اوري و بروز رساني اطالعات وضعيت مراكزبهداشتي درماني  8
  -  اسفند ماه فروردين ماه روز20 مهندس سلماني تهيه متون آموزشي و پوستر  9

    جمع
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 )برنامه عملياتي جاري(و فاضالب بهداشت آب: عنوان برنامه

  حفظ بهداشت و سالمت آب: هدف برنامه
  مطلوبيت نتايج كنترل كيفي: شاخص برنامه      

  جدول گانت برنامه

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 پايش زمان

 خاتمه شروع
اجرا با  اجرادرزمان مقرر

 تاخير

عدم 
 اجرا

    اسفند ماه فروردين ماه روز30 مهندس بخشنده فر بين بخشي و برون بخشي–هماهنگي هاي درون بخشي 1

    اسفند ماه فروردين ماه روز360  اجراي برنامه ايمني آب  2

    اسفند ماه فروردين ماه روز15 " پيگيري تامين تجهيز ات آزمايشگاه آبشناسي 3

    اسفند ماه فروردين ماه روز30 " پيگيري تامين نيازها در راستاي انجام برنامه هاي كنترل كيفي آب 4

    اسفند ماه فروردين ماه روز15 " پيگيري تأمين اعتبارات مورد نياز 5

    اسفند ماه فروردين ماه روز12 " برنامه ريزي و نظارت بر  اجراي برنامه هاي كنترل كيفي آب شبكه 6

    اسفند ماه فروردين ماه روز12 " برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي كنترل كيفي منابع آبي غير شبكه 7

    اسفند ماه فروردين ماه روز12 " برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي كنترل كيفي استخر هاي شنا  8

    اسفند ماه فروردين ماه روز360 " سازمانهاي ذيربطپيگيري موارد نامطلوب نتايج كنترل كيفي  از 9

    اسفند ماه دي ماه روز62 " كنترل و نظارت براجراي مراحل صدور مجوز آبگيري آب انبارها 10

    اسفند ماه فروردين ماه روز30 " كنترل و نظارت براجراي مراحل صدور مجوز واحدهاي آبشيرين كن 11

    اسفند ماه فروردين ماه روز10 " مشكالت در گارگروه شوراي سالمتپيگيري طرح مسائل و 12

    اسفند ماه فروردين ماه روز12 " طرح مسائل و مشكالت در كميته بهداشت آب 13

    اسفند ماه فروردين ماه روز36 " پايش و نظارت برنامه ها 14

    ماهاسفند  فروردين ماه روز30 " تهيه و تدوين متون آموزشي 15

ثبت، تجزيه، تحليل و گزارشگيري اطالعات مرتبط با بهداشت آب در سامانه جامع  16
 مديريت بازرسي 

    اسفند ماه فروردين ماه روز360 "
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت محيط مدارس :عنوان برنامه
  ارتقاء وضعيت بهداشت محيطي مدارس و مراكز آموزشي: هدف برنامه

  وضعيت بهداشتي مدارس و مراكز آموزشي: شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  پايش  زمان

اجرادرزمان  خاتمه  شروع
  مقرر

اجرا با 
  تاخير

عدم 
  اجرا

ارديبهشت ماه   94ماه بهمن   روز 120  مهندس كچويي )مدرسه و بهبود تغذيه  در محيط سالمت(اجراي طرح مدارس مروج سالمت   1
94  

      

     - 94بهمن ماه  94بهمن ماه روز2 " اجراي دوره هاي آموزشي توجيهي جهت مديران مدارس مروج سالمت  2
      94بهمن ماه  94بهمن ماه روز1 " اجراي دوره هاي آموزشي توجيهي جهت مميزين بهداشت محيط مدارس مروج سالمت  3
       94خرداد   ماه  94اسفندماه روز7 " بهداشت محيط و تغذيه مدارس مروج سالمت)رتبه بندي(جمع آوري و تجزيه و تحليل  4
      -  تير ماه  تير ماه  روز 15 " پيگيري صدور تأئيديه بهداشتي جهت مدارس غير انتفاعي و پيش دبستاني  5
     -  اسفند ماه مهرماه روز30 " جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات بهداشت محيطي مدارس و مراكز آموزشي  6
      -  اسفند ماه  فروردين ماه  روز 7 "  پيگيري صدور كارت تندرستي متصديان بوفه مدارس  7
     -  اسفند ماه فروردين ماه روز30 " پيگيري معرفي متصديان بوفه مدارس به آموزشگاه اصناف  8
     -  اسفند ماه مهرماه ماه روز20 "  در مدارسپيگيري اجراي دستورالعمل هاي مربوط به مواد غذايي مجاز  9

   -    اسفند ماه دي ماه روز30 " نظارت بر اجراي دستورالعمل توزيع شير و تغذيه رايگان در مدارس  10
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت مساجد و اماكن متبركه :عنوان برنامه
  اماكن متبركه حفظ و ارتقاء وضعيت بهداشت محيط مساجد و: هدف برنامه

  وضعيت بهداشتي مساجد و اماكن متبركه: شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  پايش  زمان

اجرادرزم  خاتمه  شروع
  ان مقرر

اجرا با 
  تاخير

عدم 
  اجرا

       ماهاسفند   فروردين ماه روز7 كچويي-مهندس فتحي مقدم حضور در جلسات كارگروه مساجد  1
توجيه هيئت امناء مساجد در خصوص اجراي برنامه هاي بهداشتي در   2

 مساجد
 روز12 كچويي-مهندس فتحي مقدم

 
    -   اسفند ماه  فروردين ماه

    -   اسفند ماه  فروردين ماه روز7  مهندس كچويي پيگيري اجراي فعاليتهاي دهه غبارروبي مساجد  3
آموزشي در مساجد بويژه مساجد مروجپيگيري اجراي برنامه هاي  4

 سالمت
    -   اسفند ماه  فروردين ماه روز10 مهندس سلماني

       اسفند ماه  فروردين ماه روز30 كچويي-مهندس فتحي مقدم اجراي برنامه هاي ايام محرم و صفر  5
    -   اسفند ماه  فروردين ماه روز 7 زارعي-مهندس فتحي مقدم به مراجع قضايي)هيئت هاي مذهبي(معرفي متخلفين  6
    -   اسفند ماه  فروردين ماه روز30 مهندس كچويي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات  7
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  )برنامه عملياتي جاري(دخانيات :عنوان برنامه
  ارتقاء سطح سالمت جامعه با كنترل مصرف دخانيات: هدف برنامه

  كاهش شيوع مصرف دخانيات: شاخص برنامه

  گانت برنامه جدول

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  پايش  زمان

  خاتمه  شروع
اجراد

رزمان 
  مقرر

اجرا با 
  تاخير

  عدم اجرا

        اسفند ماه  فروردين ماه  روز 30  مهندس فتحي مقدم  پيگيري برگزاري برنامه هاي آموزشي جهت گروههاي هدف  1
   -   اسفند ماه  فروردين ماه روز30 مهندس فتحي مقدم تهيه بسته هاي آموزشي  2
    -    اسفند ماه  فروردين ماه  روز 15 كچويي  تهيه و نصب بنر جهت اطالع رساني   3
   -   اسفند ماه  فروردين ماه روز30 مهندس فتحي مقدم تهيه تجهيزات مورد نياز جهت مركز مشاوره ترك دخانيات  4

 -فتحي مقدممهندس   فعال نگه داشتن مركز مشاوره ترك دخانيات   5
 حماميزاده

    -    اسفند ماه  فروردين ماه  روز 104

   -   اسفند ماه  فروردين ماه روز4 زارعي-مهندس فتحي مقدم برگزاري كميته كنترل دخانيات  6
   -   تير ماه تير ماه روز30 مهندس كچويي جمع آوري گزارشات عملكردي هفته بدون دخانيات  7
   -   اسفند ماه  فروردين ماه روز12 فتحي مقدممهندس هماهنگي بين بخشي  8
پيگيري جمع آوري مواد دخاني در مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي كه مجوز   9

  فروش ندارند با همكاري ادارات
   -   اسفند ماه  فروردين ماه روز52 مهندس فتحي مقدم
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  )برنامه عملياتي جاري(مداخالت بهداشتي در باليا: عنوان برنامه
  كاهش اثرات باليا بر سالمت محيط و جامعه: هدف برنامه

  ميزان آگاهي ومهارت فني پرسنل بهداشت محيط هنگام باليا: شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  پايش  زمان

اجرادرزمان  خاتمه  شروع
 مقرر

اجرا با 
  تاخير

عدم 
  اجرا

 10 مهندس حجتي  در حوزه معاونت بهداشتي برگزاري مانور مشترك   1
 روز

      اسفند ماه فروردين ماه

پيگيري تكميل چكليست هاي آسيب پذير سازه اي و غير سازه اي  2
 مراكز بهداشتي درماني

 30 مهندس حجتي
 روز

      شهريور ماه تير ماه

        اسفند ماه  فروردين ماه  روز 10 مهندس حجتي  تهيه بسته هاي آموزشي    3
  20 مهندس حجتي  پيگيري تهيه و خريد لوازم و تجهيزات و امكانات مورد نياز   4

  روز
        اسفند ماه  فروردين ماه

 20 مهندس حجتي  همكاري در اجراي برنامه هاي مديريت خطر  5
  روز

      اسفند ماه فروردين ماه

      ماهاسفند  فروردين ماه روز5 مهندس حجتي  مشاركت در اجراي مانور هاي عمومي  6
      اسفند ماه فروردين ماه روز5 مهندس حجتي اجراي برنامه هاي آموزشي  7
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت هوا: عنوان برنامه
  حفظ سالمت جامعه در برابر اثرات نامطلوب آلودگي هوا: هدف برنامه

  بهبود وضعيت كيفي هوا: شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

 مسئول اجرا فعاليت رديف
مدت 
 زمان

 پايش زمان

 خاتمه شروع
اجرادرزمان 

 مقرر

اجرا با 
 تاخير

 عدم اجرا

    اسفند ماه فروردين ماه روز30 مهندس  بخشنده فر بين بخشي و برون بخشي-هماهنگي هاي درون بخشي 1

    اسفند ماه فروردين ماه روز30 " فعال سازي كميته بهداشت هوا 2

مسائل و مشكالت مرتبط با بهداشت هوا در جلساتپيگيري 3
 شوراي سالمت

    اسفند ماه فروردين ماه روز10 "

    اسفند ماه فروردين ماه روز60 " پيگيري تامين تجهيزات 4

    اسفند ماه فروردين ماه روز40 " پيگيري شناسائي پتانسيلهاي آلوده كننده هوا 5

جهت درج موارد اطالعانجام هماهنگي با روابط عمومي 6
 .......رساني در سايت و جرايد و

    اسفند ماه فروردين ماه روز12 "

    اسفند ماه فروردين ماه روز30 " تهيه و تدوين متون آموزشي 7

    اسفند ماه فروردين ماه روز10 " تشكليل جلسات و گارگاه هاي آموزشي 8

    اسفند ماه فروردين ماه روز360 " بهداشت محيط كشورثبت، اطالعات در سامانه جامع اطالعات 9

    اسفند ماه فروردين ماه روز12 " تجزيه و تحليل اطالعات و گزارشگيري 10
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 )برنامه عملياتي جاري(بهسازي محيط روستا: عنوان برنامه

  روستاييارتقاء سطح سالمت جامعه از طريق ارتقاء وضعيت هاي بهداشتي مناطق : هدف برنامه
 افزايش خانوارهاي داراي توالت بهداشتي: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  پايش زمان
اجرادرزمان   خاتمه  شروع

  مقرر
اجرا با 
  تاخير

عدم 
  اجرا

مهندس فتحي ييروستايفاضالب خانوارها يو دفع بهداشتيجمع آورپيگيري  ١
 مقدم

        اسفند ماه فروردين ماه روز10

       اسفند ماه فروردين ماه روز10 " سالميدنيبه آب آشامييروستايخانوارهاپيگيري دسترسي  ٢
       اسفند ماه فروردين ماه روز10 " ييروستايزباله خانوارهايو دفع بهداشتيآورجمعپيگيري  ٣
        اسفند ماه  فروردين ماه  روز 10 "  ييروستا يخانوارها يوانيفضوالت ح  يو دفع بهداشت يجمع آور پيگيري  ۴

        اسفند ماه  فروردين ماه  روز 10 "  ييروستا يخانوارهادر  يبهداشت دسترسي به  توالتهاي    پيگيري  ۵
       اسفند ماه فروردين ماه روز10 " ...هماهنگي بين بخشي بين ادارات   بخشداريها، شهرداريها و  ۶
       اسفند ماه فروردين ماه روز10 " جلب مشاركت مسؤلين هيأتها جهت بهسازي سرويس هاي بهداشتي  ٧
       اسفند ماه فروردين ماه روز10 " يوتوزيع موادخوراكبهسازي وبهداشتي مراكزتهيهوضعيتپيگيري  ٨

       اسفند ماه فروردين ماه روز10 " يماكن عمومابهسازي و بهداشتيوضعيتپيگيري  ٩
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 )برنامه عملياتي جاري(برنامه بهداشت روان شهري و روستايي: عنوان برنامه
  تامين ، حفظ، و ارتقاء سالمت روان فردي و اجتماعي:  هدف برنامه

  نسبت بيماران شناسايي شده - 2درصد جمعيت تحت پوشش برنامه -1: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

  
  
  
  
  

  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان  مدت زمان  اجرا مسئول  فعاليت  رديف
برگزاري كارگاه آشنايي با شايعترين اختالالت رواني عصبي و   - 1

 تازه هاي درمان
  10000000  -  خرداد  روز 2  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي

 10000000  -  خرداد ماه در طول سال )روانواحد سالمت(معاونت بهداشتي ه رابطين بهداشتيارجاع بوبيماريابيآموزش -2

 10000000  -  ارديبهشت در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي بازديد و پايش برنامه هاي بهداشت روان شهري و روستايي -3
 10000000  -  ابتداي سال در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي مستمر بهداشت روانآموزش -4

  50000000  -  ارديبهشت  ماه  6  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي  تهيه كتابچه آموزشي اختالالت شايع رفتاري كودكان  -5
برگزاري كارگاه نحوه شناسايي و برخورد با اختالالت رفتاري -6

  ويژه پرسنل كودكان
 10000000  -  شهريور ماه روز1 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي

كارگاه نحوه شناسايي و برخورد با اختالالت رفتاري برگزاري   -7
  ويژه معلمان مدارس ابتدايي كودكان

  10000000  -  شهريور ماه  ا روز  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي

 30000000  -  مهرماه روز1 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري همايش نحوه برخورد با نوجوان -8
 2000000  -  خرداد ماه فصلي )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي هماهنگي رابطين سالمت روانبرگزاري جلسات -8
  100000000  -  مهرماه  -  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي  راه اندازي دومين كلينيك بهداشت روان در شهرستان  -9
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش مهارت هاي زندگي: عنوان برنامه
  پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ارتقاء سطح سالمت روان افراد جامعه: هدف برنامه

  تعداد كارگاههاي آموزشي -2تعداد افراد آموزش ديده  -1: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
  50000000 -  مهرماه  روز3 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي مربي مهارت هاي زندگيبرگزاري كارگاه تربيت  - 1
  30000000  -  ابتداي سال  در طول سال  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي  برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي ويژه دانش آموزان  -2
  10000000  -  مهر ماه  در طول سال  )واحد سالمت روان(بهداشتيمعاونت   برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان  -3
  20000000 -  آبان  در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي ويژه پرسنل ادارات -4
  10000000 -  مرداد ماه  طول سالدر )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي ويژه پرسنل دانشگاه -5
  10000000 -  دي ماه  روز2 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي ويژه مشاورين آموزش و پرورش -6
  10000000 - شهريور ماه  در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي  انجام طرحهاي تحقيقاتي بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي -7
  30000000 -  شهريور  روز4 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كارگاه تربيت مربي مهارت هاي فرزندپروري -8
  50000000  -  ابتداي سال  در طول سال  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي  سال 2-12مهارت هاي فرزندپروري ويژه والدين  كودكان   -9
  20000000  -  مهر ماه  روز 2  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي  مهارت هاي فرزندپروري ويژه مشاورين آموزش و پرورش  - 10
  10000000 -  ابتداي سال  در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي مهارت هاي فرزندپروري ويژه رابطين بهداشتي -11
  20000000 -  آذر ماه روز2 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي ويژه پرسنل اداراتبرگزاري كارگاه مهارت هاي فرزندپروري - 12
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 )برنامه عملياتي جاري(برنامه پيشگيري از اعتياد: عنوان برنامه
  پيشگيري از بروز اعتياد در بين گروههاي هدف و جمعيت تحت پوشش:  هدف برنامه

  تعداد افراد آموزش ديده -2تعداد آموزشهاي انجام شده  -1:شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع منابع مورد نياز زمان
 1000000 - خرداد هر سه ماه يكبار )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كميته آموزشي پيشگيري از اعتياد شهرستان - 1

 20000000 - خرداد ماه يك روز )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي اعتياد در محيط كار ويژه نماينده اداراتبرگزاري كارگاه پيشگيري از -2

آموزش شناخت عوارض و خطرات مواد مخدر و روانگردانها و راهكارهاي  -3
 پيشگيري از اعتياد

 10000000 - ابتداي سال در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي

 10000000 - ارديبهشت ماه در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي )خانواده زندانيان(آموزش پيشگيري از اعتياد به گروههاي پرخطر -4

 5000000 - تيرماه يك ماه )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي چاپ و نصب بنر با موضوع پيشگيري از اعتياد در سطح شهر -5

 10000000 - ابتداي سال ماهه اول6 )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي آموزشي پيشگيري از اعتياد از بين نمايندگان اداراتتشكيل هسته -6

 20000000 - ابتداي سال در طول سال )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي آموزش مهارت هاي فرزندپروري موثر در پيشگيري از اعتياد  -7

نمايشگاههاي محلي با موضوع پيشگيري از اعتيادبا همكاري مراكزبرپايي  -8
 بهداشتي درماني

 20000000  - خرداد ماه در طول سال  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي

 10000000  -  ارديبهشت ماه هفتهيك  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي با موضوعات پيشگيري در بين دانش آموزان...)نقاشي، داستان و(برگزاري مسابقات  -9
برگزاري همايش پيشگيري از اعتياد جهت جمعيت عمومي با همكاري سازمان  - 10

 فرهنگي ورزشي
 5000000  - تيرماه يك روز  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي

 20000000  - مهرماه يك ماه  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي آموزش پيشگيري از اعتياد در بين دانشجويان جديدالورود  -11
 30000000  - مهرماه جلسه10  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان  - 12
 20000000  - در طول سال ساعت30  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري جلسات آموزشي نقش خانواده در پيشگيري اوليه از اعتياد  - 13
 50000000  - شهريورماه ساعت20  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كارگاه تربيت مربي مهارتهاي زندگي با رويكرد پيشگيري از اعتياد  - 14

  
 50000000  - مردادماه ساعت  )واحد سالمت روان(معاونت بهداشتي برگزاري كارگاه ادغام خدمات پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در نظام شبكه  -15
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 )برنامه عملياتي جاري(برنامه حمايت هاي رواني اجتماعي در باليا: عنوان برنامه
 پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي جامعه پس از باليا و حوادث غير مترقبه: هدف برنامه

  تعداد جلسات آموزشي -2تعداد افراد آموزش ديده  - 1: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
  

  

  

  
    

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز
 خاتمه شروع

كارگاه آموزشي حمايت هاي رواني اجتماعي در حوادث برگزاري -1
  و باليا ويژه پزشكان

 

 معاونت بهداشتي
 )واحد سالمت روان(

 1000000 - مرداد ماه روز1

آموزش مدون حمايت رواني ـ اجتماعي در حوادث و باليا به -2
  عموم جامعه

 

 معاونت بهداشتي
 )واحد سالمت روان(

 10000000 - ابتداي سال در طول سال

 معاونت بهداشتي تشكيل تيم مداخله در بحران و توانمندسازي اعضاء -3
 )واحد سالمت روان(

 5000000 - فروردين ماه سه ماهه اول

آموزش مشاورين مدارس در زمينه حمايت رواني ـ اجتماعي -4
 دانش آموزان در حوادث غيرمترقبه

 معاونت بهداشتي
 )واحد سالمت روان(

 10000000 - ماهآذر روز1

برگزاري كارگاه آموزشي حمايت هاي رواني اجتماعي در حوادث  -5
  و باليا ويژه بهورزان

 معاونت بهداشتي
  )واحد سالمت روان(

  1000000 - مردادماه روز1



  94برنامه اجرايي عملياتي معاونت بهداشتي در سال                                                                                         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان             

86 
 

  )برنامه عملياتي جاري(برنامه پيشگيري از خودكشي: عنوان برنامه 
   كاهش موارد خودكشي منجر به فوت در جامعه: هدف برنامه

  ميزان موارد خودكشي منجر به فوت - 2ميزان موارد اقدام به خودكشي  -1:شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
  خاتمه شروع  منابع مورد نياز زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

 معاونت بهداشتي برگزاري كميته پيشگيري از خودكشي -1
 )واحد سالمت روان(

  2000000  - شهريور ماه ماه6هر

 معاونت بهداشتي تشكيل تيم مداخله در بحران -2
 )واحد سالمت روان(

  5000000  - خرداد ماه ماه3هر

  معاونت بهداشتي  برگزاري كارگاه پيشگيري از خودكشي ويژه پزشكان عمومي  -3
  )واحد سالمت روان(

  10000000  -  مرداد ماه  روز 1

  معاونت بهداشتي  برگزاري كارگاه پيشگيري از خودكشي ويژه رابطان سالمت روان  -4
  )واحد سالمت روان(

  10000000  -  آبان ماه  روز 1

 معاونت بهداشتي تهيه متن آموزشي پيشگيري از خودكشي -5
 )واحد سالمت روان(

  1000000  - مهر ماه دومماهه6

شناسايي ، ارجاع و درمان موارد اقدام به خودكشي و بيماران مبتال به  -6
 افسردگي

 معاونت بهداشتي
 )واحد سالمت روان(

 30000000  - ابتداي سال در طول سال

 معاونت بهداشتي برگزاري جلسات آموزشي شناخت افسردگي و عوارض آن -7
  )واحد سالمت روان(

 10000000  - ابتداي سال سالدر طول

  معاونت بهداشتي آموزش مهارت حل مسئله و تصميم گيري به عموم جامعه  -8
  )واحد سالمت روان(

  10000000  -  ابتداي سال  در طول سال

 معاونت بهداشتي جمع آوري و ثبت موارد اقدام به خودكشي
 )واحد سالمت روان(

 20000000  - ابتداي سال ماهيانه
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  سال 14پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان كودكان زير :برنامهعنوان 
 ارتقا سالمت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي :هدف برنامه

  :شاخص برنامه
1 -  DMFT  6   ساله ها  
2 - DMFT   12 ساله ها 

  و وسايل مورد نياز) دندانپزشك(تعداد منابع انساني - 3

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع  )بريال(

 680,000,000  31/2/95 15/7/94 ماه8 واحد سالمت دهان و دندان دانش آموزان6فيشورسيالنت دندان  1
 1,950,000,000  31/2/95 15/7/94 ماه8 واحد سالمت دهان و دندان فلورايدتراپي دانش آموزان  2
  50,000,000  31/2/95 15/7/94 ماه8 واحد سالمت دهان و دندان آموزش بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان  3
بصورت واحد سالمت دهان و دندان سال14-6كودكان6ترميم دندان  4

  مستمر 
 1,500,000,000  پايان سال 15/1/94

بصورت دهان و دندان واحد سالمت سال14ترميم دندان هاي پوسيده كودكان زير  5
  مستمر 

 600,000,000  پايان سال  15/1/94

كودك بدو ورود به دبستان  3000معاينه و فلورايد تراپي   6
  در طرح سنجش 

  234,000,000  20/6/94  20/3/94  ماه  3 واحد سالمت دهان و دندان

  5,014,000,000                                                                                                          جمع                                                                   
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  پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان زنان باردار :عنوان برنامه
  :  هدف برنامه

 جرمگيري  كليه مادران باردار تحت پوشش  مراكز بهداشتي درماني شهري و روستاييمعاينه دهان و دندان و  - 1

  درصد  20كاهش آسيب پذيري دندانهاي زنان باردار به ميزان  - 2

  
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد نياز   زمان

  خاتمه  شروع  )بريال(
واحد سالمت دهان و معاينه سه نوبت در دوران بارداري 1

  دندان
 300,000,000  پايان سال  15/1/94 بصورت مستمر

واحد سالمت دهان و حداقل يكبار جرمگيري در طول دوران بارداري 2
  دندان

 50,000,000  پايان سال  15/1/94 بصورت مستمر

آموزش بهداشت دهان ودندان به مديران و مربيان 3
  مدارس و مهدهاي كودك 

واحد سالمت دهان و
  دندان

 2,000,000  20/8/94 20/7/94 ماه1

و  1برگزاري كالس آموزشي براي خدمات سطح   4
  كاردان و دندانپزشك ,يهورز   2سطح 

واحد سالمت دهان و 
  دندان

  40,000,000  94اسفند   94فروردين   بصورت فصلي

ارائه خدمات دندانپزشكي با اولويت ترميم به عموم 5
 مردم

 3,000,000,000  پايان سال  15/1/94 بصورت مستمر كليه دندانپزشكان

 3,392,000,000 جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(ورود وتكميل اطالعات نظام جامع شبكه سالمت :عنوان برنامه
  :اهداف برنامه

 اطالعات عمومي و اختصاصي واحدها در برنامهورود وثبت  - 1
 ورود وثبت وضعيت واحدها - 2
 ورود وثبت اطالعات زيج حياتي - 3
  بررسي واصالح اطالعات ارسالي وزارتي - 4
  جمع آوري اطالعات از واحدها وثبت در سامانه نظام جامع شبكه سالمت :استراتژي

  جدول گانت برنامه
 خاتمه شروع  منابع مورد نياز زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  فرمهاي تكميل شده  29/12/94  5/1/94  روز12  احمدزاده ورود وثبت اطالعات آزمايشگاهاي واحدها  1

  فرمهاي تكميل شده  29/12/94  5/1/94  روز12  احمدزاده ورود وثبت اطالعات داروخانه هاي واحدها  2
  فرمهاي تكميل شده 29/12/94 5/1/94 روز11 احمدزاده ورود وثبت اطالعات مامايي واحدها  3
  فرمهاي تكميل شده 29/12/94 5/1/94 روز15 احمدزاده ورود وثبت اطالعات رابطين بهداشتي واحدها  4
  فرمهاي تكميل شده 29/12/94 5/1/94 روز14 احمدزاده ورود وثبت اطالعات ويزيت پزشكي واحدها  5
  فرمهاي تكميل شده 29/12/94 5/1/94 روز10 احمدزاده پرسنلورود وثبت اطالعات كارانه پرداخت شده  6
  فرمهاي تكميل شده  29/12/94  5/1/94  روز12  احمدزاده  ورود وثبت اطالعات پزشك خانواده  7
  فرمهاي تكميل شده 29/12/94 5/1/94 روز10 احمدزاده ورود وثبت اطالعات پايش مراكز  8
   29/12/94 5/1/94 روز10 احمدزاده واحدهاورود وثبت اطالعات وضعيت فعاليت  9

    29/12/94  5/1/94  روز10  احمدزاده  ورود وثبت اطالعات چگونگي مالكيت واحدها  10
  زيج هاي حياتي تكميل شده  30/4/94  20/1/94  روز90  احمدزاده  بررسي ورفع نواقص وورود وثبت اطالعات هرهشت جدول زيج حياتي واحدها  11
  فرمهاي تكميل شده  5/6/94  1/5/94  روز30  احمدزاده  اطالعات وضعيت بيمه اي جمعيت تحت پوشش واحدهاورود وثبت   12
  فايلهاي ارسال شده 29/12/94 5/1/94 روز15 احمدزاده بررسي واصالح اطالعات ارسالي وزارتي  13
  زيج حياتي وفرمهاي جمعيتي وفرمهاي بيمه  20/12/94  1/12/94  روز5  احمدزاده  تهيه وارسال زيج حياتي وفرمهاي جمعيتي وفرمهاي بيمه ايي به واحدها  14
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  )برنامه عملياتي جاري(1394تهيه جمعيت ابتداي سال  :عنوان برنامه
  :اهداف برنامه

 جمع بندي وتهيه آمار جمعيتي شهرستان كاشان - 1

  جمع بندي وتهيه آمار جمعيتي دانشگاه كاشان - 2
  جمع آوري زيجهاي حياتي واحدها واستخراج جمعيت شهرستان ودانشگاه :استراتژي

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  خاتمه شروع  منابع مورد نياز زمان

  زيج حياتي  30/1/94  5/1/94  روز5  احمدزاده  پيگيري ودريافت زيج هاي حياتي از واحدها  1
  زيج حياتي  31/1/94  10/1/94  روز15  احمدزاده هاي حياتي واحدهابررسي ورفع نواقص زيج   2

ورود اطالعات جمعيتي وتهيه آمار جمعيتي شهرستان به تفكيك روستايي،شهري،ايراني،غير ايراني   3
 وجمعيت كل

  زيج حياتي  15/4/94  1/2/94  روز60  احمدزاده

  فايل جمعيتي  15/2/94  25/1/94  روز3  احمدزاده  نواقص آنپيگيري ودريافت فايل جمعيتي شهرستان آران وبيدگل ورفع   4

جمع بند ي جمعيت هر دوشهرستان تحت پوشش و تهيه جمعيت دانشگاه به تفكيك روستايي،   5
  فايل جمعيتي  15/3/94  16/2/94  روز3  احمدزاده  شهري، ايراني، غير ايراني وجمعيت كل

  فايل جمعيتي  15/3/94  15/3/94  روز1  احمدزاده  ارائه جمعيت به واحدها و وزارت متبوع  6
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  )برنامه عملياتي جاري(واحد هاي بهداشتي درماني بهبود استاندارد تجهيزات :عنوان برنامه
  :اهداف برنامه

 بازديد وبررسي تجهيزات موجود واحدها وبراورد تجهيزات مورد نياز - 1

 پيگيري جهت تامين تجهيزات مورد نياز واحدها - 2

  
  پيگيري جهت تامين تجهيزات مورد نياز واحدها :استراتژي

  
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  ليست واحدهاي بهداشتي درماني  20/6/94  10/6/94  روز1  احمدزاده تهيه برنامه بازديد از واحدهاي بهداشتي درماني  1

  وسيله نقليه  30/9/94  15/7/94  روز30  احمدزاده واحدهاي بهداشتي درماني وبررسي تجهيزات موجود وبراورد تجهيزات مورد نيازبازديد از  2
  ليست تجهيزات  10/2/94  1/10/94  روز5  احمدزاده اولويت بندي تجهيزات مورد نياز واحدهاوارائه آن به مسئولين مربوطه جهت تامين آن  3
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  )برنامه عملياتي جاري(هزار نفر در قالب طرح پزشك خانواده 20ارائه خدمات سالمت به عشاير ، روستائيان و شهرهاي زير : برنامه عنوان 
  :هدف كلي 

  ارتقاي عادالنه شاخص هاي سالمت عشاير ، روستائيان و شهرهاي زير بيست هزار نفر 
  : استراتژي

 آموزش        .1
  هماهنگي بين بخشي        .2
  هماهنگي درون بخشي        .3
  تامين اعتبارات       .4
  تعمير و تجهيز        .5
  يارزشيابپايش و        .6

 : اهداف اختصاصي برنامه
 هزار نفر به خدمات پزشك خانواده 50تحت پوشش قرار دادن جمعيت روستائيان و ساكنين شهرهاي زير  - 1

 بهبود كيفيت ارائه خدمات طرح پزشك خانواده - 2

 پرداخت حقوق و مزاياي پزشكان خانواده و ماماهاي تيم سالمت 

  واگذاري داروخانه هاي مراكز مجري به بخش خصوصي  
  الكترونيكي كردن پرونده سالمت در كليه مراكز مجري  
  D3ينپرلويتام،قرص مولتي ويتامين،قرص اسيد فوليك،قرص آهن،A+Dقطره ،قطره مولتي ويتامين،قطره آهن: خريد مكملها شامل  
 )تعمير و تجهيز بمنظور افزايش رضايتمندي جمعيت تحت پوشش (بهبود استاندارد مراكز بهداشتي درماني مراكز مجري  
  بهبود استاندارد خانه زيست پزشك مراكز مجري برنامه تعمير و تجهيز بمنظور افزايش ماندگاري پزشكان خانواده 
 تامين خودرو 

 )ارتقاء بسته خدمتي و در تعهدات دانشگاه (پاراكلينيكتغيير در ارائه خدمات  
  ) سال، مادرانن باردار و شير ده  14كودكان زير ( فعاليت هاي سالمت دهان ودندان براي گروههاي هدف  
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 غربالگري معاينه دهان و ثبت .1

 )كليه دندانهاي فك باال و پايين(انجام وارنيش فلورايد  .2
   )اي اول و دائميدندان آسي 4(انجام فيشور سيالنت  .3

 Bهموفيلوس آنفلوآنزا ، هپاتيت ،ديفتري ،سياه سرفه ،كزاز : خريد واكسن پنتاواالن بر عليه بيماري هاي  

  :شاخص هاي برنامه 
 تعداد جمعيت تحت پوشش  برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي 

 تعداد جمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي 

 ادهتعداد كل مراجعات به پزشك خانو 

 تعداد  مراجعه دارندگان دفترچه بيمه روستايي به پزشك خانواده 

 بار مراجعه به پزشك خانواده 

 درصد افراد داراي پرونده سالمت در مركز مجري برنامه 

 تعداد پزشك مورد نياز و موجود در برنامه پزشك خانواده 

 تعداد ماما مورد نياز و موجود در برنامه پزشك خانواده 

 بيمه روستايي به پزشك متخصص درصد ارجاعات 

 درصد ارجاعات بيمه روستايي به  راديولوژي 

 درصد ارجاعات بيمه روستايي به آزمايشگاه 
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  جدول گانت برنامه
  رديف

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش  متبوعتكميل فرم گزارش عملكرد برنامه در سايت پورتال وزارت   1

هزار نفر در50تكميل فرم گزارش پيشرفت برنامه سرشماري روستاها و شهرهاي زير  2
 سايت پورتال وزارت متبوع

    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش

    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش  انساني وزارت متبوعتكميل فرم اعالم نيازمندي پزشك خانواده جهت منابع   3
    29/12/1393  1/1/1393  ساليانه  پزشك خانواده گسترش  پيگيري و اجراي تفاهم نامه ساليانه بيمه روستايي و پزشك خانواده  4

 محاسبه مكانيسم پرداخت پزشكان خانواده با توجه به دستورالعمل ساليانه و جديد  5
 وزارت متبوع

    29/12/1393  1/1/1393  ساليانه پزشك خانواده گسترش

    29/12/1393  1/1/1393  دوماه يكبار پزشك خانواده گسترش  پيگيري تامين كسري پزشكان خانواده و انعكاس آن به وزارت متبوع هر دو ماه يكبار  6

صحيح برنامهبازديد و پايش مركز بهداشت كاشان و آران و بيدگل در خصوص اجراي  7
 در مراكز مجري تحت پوشش

    29/12/1393  1/1/1393  فصلي پزشك خانواده گسترش

انجام پايش فصلي طرح پزشك خانواده بر اساس چك ليست از مراكز و خانه هاي   8
  بهداشت

    29/12/1393  1/1/1393  فصلي پزشك خانواده گسترش

    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش سالمت به صورت ماهانهبيمه روستايي و ارسال به بيمه 3جمع بندي فرم شماره   9

با توجه به تفاهم نامه و )پزشك و ماما(ارسال ليست پرداختي به اعضاي تيم سالمت  10
 ارسال به بيمه سالمت هر شش ماه يكبار

    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش

مراكز مجري طبق تفاهم نامه و ارسال به بيمه سالمت هر تنظيم تغييرات جمعيتي  11
 شش ماه يكبار

    29/12/1393  1/1/1393  شش ماهه پزشك خانواده گسترش

    29/12/1393  1/1/1393  فصلي پزشك خانواده گسترش تنظيم آمار برنامه پزشك خانواده بصورت ماهانه وفصلي وارسال به وزارت متبوع  12
    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش روزهاي حضور وبيتوته پزشكان خانوادهاستخراج تعداد   13
    29/12/1393  1/1/1393  ماهيانه پزشك خانواده گسترش  تنظيم ليست حقوق پزشكان وماماها وارسال به امور مالي  14
    29/12/1393  1/1/1393  روزانه پزشك خانواده گسترش  قراردادتامين پزشك خانواده مورد نياز تيم سالمت مراكز از طريق طرحي يا   15
    29/12/1393  1/1/1393  ساليانه پزشك خانواده گسترش  تنظيم قراردادهاي منعقده واگذاري خدمات دارويي به بخش خصوصي   16
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  )برنامه عملياتي جاري(ارتقاء ساختار شبكه هاي بهداشتي درماني  :عنوان برنامه
   داشتبروز رساني و تكميل نظام شبكه بر اساس طرح مصوب مراكز شامل خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاهها ي به :هدف برنامه

  : شاخص برنامه
 نفر جمعيت1000تعداد خانه بهداشت موجود براي

 نسبت مراكز بهداشتي درماني روستايي داير به كل طرح شبكه
 نفر جمعيت10000بهداشتي درماني روستايي موجود براي تعداد مركز

 نسبت مراكز بهداشتي درماني روستايي ملكي به كل طرح شبكه
 نسبت مراكز بهداشتي درماني شهري داير به كل طرح شبكه

 نسبت مراكز بهداشتي درماني  شهري  ملكي به كل طرح شبكه
 نفر جمعيت50000تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري موجود براي 

 ملكي دائر  به كل طرح شبكه) ضميمه و غير ضميمه(نسبت پايگاه بهداشت
 نفر جمعيت 12500تعداد پايگاه بهداشتي شهري  موجود براي

 ملكي دائر  به كل طرح شبكه) ضميمه و غير ضميمه(نسبت پايگاه بهداشت
 نسبت خانه بهداشت داير به كل طرح شبكه

 بهداشت  ملكي به كل طرح شبكهنسبت خانه
 درصد دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي در مناطق روستايي
 درصد دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي در مناطق شهري
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  جدول گانت برنامه

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

1  
يافته در نظام شبكه به تفكيك خانهبررسي زمان سنجي خدمات ادغام

      بهداشت، پايگاه بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
كارشناس ساختار و

منابع با همكاري كليه 
  واحد هاي فني 

    تير   ارديبهشت   ماه  3

بازنگري طرح هاي گسترش شبكه مبتني بر نتايج طرح زمان سنجي  2
 خدمات

كارشناس ساختار و
    شهريور   مرداد   ماه 3 منابع

      در طول سال   گسترش  بررسي عملكرد واحد هاي نظام شبكه   3

4  

بازنگري تشكيالت معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت شهرستان ها در
تيپ بندي هاي مختلف با همكاري گروه ساختار سطح يك مركز مديريت 

شبكه و معاونت توسعه منابع وزرات متبوع و با نمايندگي مركز مديريت 
 شبكه از سوي معاونت بهداشتي  

كارشناس ساختار و 
  بندي مركز مديريت شبكه بر اساس برنامه زمان   منابع

5  
پيگيري براي دريافت اعتبار براي احداث واحدهاي بهداشتي درماني راه 

اندازي نشده، استيجاري، تعمير و تجهيز مراكز شامل خانه هاي بهداشت، 
     پايگاه بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

كارشناس ساختار و 
  بر اساس برنامه زمان بندي مركز مديريت شبكه   منابع و مور مالي 
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     )برنامه عملياتي جاري(پوشش كامل نظام شبكه:عنوان برنامه
   بهداشترماني شهري و روستايي و پايگاههاي بروز رساني و تكميل نظام شبكه بر اساس طرح مصوب مراكز شامل خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي د :هدف برنامه

  : شاخص برنامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  مدت زمان  اجرا

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
  وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي ، جمعيتي خرداد   فروردين  ماه  3  گسترش  هاي الزم بمنظور ايجاد واحد هاي بهداشتي جديد و يا راه اندازي واحد هاي غير فعال موجود در طرح شبكهانجام بررسي  1

  ابتداي هر سال    گسترش  پيگيري اعتبار الزم بمنظور ساخت فضاي فيزيكي  2
  در طول سال 

  
با توجه به پيشرفت   گسترش پيگيري الزم بمنظور تهيه تجهيزات مورد نياز   3

  فيزيكي پروژه 
  

    گسترش پيگيري الزم بمنظور تامين نيروي انساني مورد نياز  4
           

 نفر جمعيت 1000تعداد خانه بهداشت موجود براي
 نسبت مراكز بهداشتي درماني روستايي داير به كل طرح شبكه

 نفر جمعيت10000تعداد مركز بهداشتي درماني روستايي موجود براي
 نسبت مراكز بهداشتي درماني روستايي ملكي به كل طرح شبكه

 كل طرح شبكهنسبت مراكز بهداشتي درماني شهري داير به 
 نسبت مراكز بهداشتي درماني  شهري  ملكي به كل طرح شبكه

 نفر جمعيت50000تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري موجود براي
 ملكي دائر  به كل طرح شبكه) ضميمه و غير ضميمه(نسبت پايگاه بهداشت

 نفر جمعيت12500تعداد پايگاه بهداشتي شهري  موجود براي 
 ملكي دائر  به كل طرح شبكه) ضميمه و غير ضميمه(پايگاه بهداشتنسبت

 نسبت خانه بهداشت داير به كل طرح شبكه
 نسبت خانه بهداشت  ملكي به كل طرح شبكه

 درصد دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي در مناطق روستايي
 درصد دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي در مناطق شهري
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (تامين خدمات سالمت در حاشيه ي شهر ها و سكونتگاههاي غير رسمي: عنوان برنامه 
  غير رسميهاي ي شهر و سكونتگاهارائه بسته اي خدمتي جديد به جمعيت هاي ساكن در حاشيه :هدف برنامه 
  : شاخص برنامه 

 درصد جمعيت تحت پوشش برنامه  -
 تعداد مناطق شامل برنامه و تعداد مناطق فعال در برنامه  -
 تعداد نيروي انساني مورد نياز در برنامه و نيروي موجود در برنامه  -
 بار مراجعات به تيم سالمت و پزشك  -
 نحوه عملكرد تيم سالمت  -

  جدول گانت برنامه

  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  گسترش  تعيين مناطق تحت پوشش برنامه بر اساس ضوابط موجود  1

زمان تعيين شده از سوي 
  مركز مديريت شبكه

      
- نيروي انساني و فرم      گسترشانجام سرشماري و تعيين جمعيت تحت پوشش در هر منطقه  2

 هاي مورد نياز
  ... جمعيت، نقشه و       گسترش پيگيري تصويب طرح گسترش مناطق تحت پوشش  3
بعد از انجام سرشماري  گسترش برآورد و تامين نيروي انساني مورد نياز  4

  ضوابط طرح گسترش     بمدت يكماه

 برگزاري مناقصه بمنظور خريد خدمت از بخش خصوصي  5
معاونت توسعه مديريت و منابع - گسترش
          دانشگاه

        حداقل يك ماه  هاي فنيآموزشگاه بهورزي و واحد- گسترش آموزش پرسنل مورد نياز در برنامه 6
        حداقل يك ماه  گسترش ، گزينش و واحد هاي فني هاي سالمت در برنامه تاييد پرسنل و راه اندازي پايگاه 7
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشتي درمانيبهبود استاندارد فضاي فيزيكي واحدهاي : عنوان برنامه
  : اهداف برنامه

 وضعيت موجود% 85بهبود استاندارد فضاي فيزيكي واحدهاي بهداشتي درماني به ميزان  .1
  استفاده بهينه از كليه منابع مالي  .2

  بهبود استاندارد فضاي فيزيكي واحدهاي بهداشتي درماني : استراتژي
  جدول گانت برنامه

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

معاون بهداشتي يا معاون فني ، نماينده واحد(تشكيل كميته بهسازي با حضور كليه اعضاء  1
 .... )گسترش ، نماينده دفترفني و

    اسفند   فروردين  در طول سال   )گسترش ( دبير كميته 

    فروردين  فروردين   يك ماه   كميته بهسازي  اعالم اولويت در احداث ، توسعه ، تكيمل و بهسازي واحدهاي بهداشتي درماني   2
    فروردين  فروردين   يك ماه  كميته بهسازي  محاسبه دقيق هزينه ها با درنظر گرفتن نرخ تورم درسال  3
    فروردين  فروردين   يك ماه  كميته بهسازي  برآورد اعتبار مورد نياز بتفكيك مركز بهداشت شهرستان آران و بيدگل و كاشان   4
    ارديبهشت   ارديبهشت  يك ماه  گسترش  ارسال اولويتها به معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  5
    اسفند   فروردين  در طول سال   گسترش و دفتر فنيشروع احداث، توسعه ، تكيمل و بهسازي واحدهاي بهداشتي درماني طبق اولويتهاي اعالم شده   6
    اسفند   فروردين  در طول سال   گسترش و دفتر فني نظارت دقيق نماينده دفتر فني بر اجراي طرح هاي عمراني   7
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   )برنامه عملياتي جاري(بسته خدمات تيم سالمت : عنوان برنامه
  : هدف برنامه

 دسترسي آسان به كليه ي پروتكل ها ي موجود در خصوص برنامه هاي سالمت  -
 مشاهده پروتكل هاي مراقبت و فعاليت هاي مرتبط با مراقبت هر يك از افراد بر اساس سن، جنس، شغل و وضعيت تاهل  -
 ط مراجعه كنندگان در كوتاهترين زمان ممكن و دريافت از مناسب ترين فرد دريافت خدمت توس -
 محدود نمودن امكان سوء استفاده از نيازهاي سالمت مردم توسط ارائه دهندگان خدمات سالمت  -
 افزايش امكان كنترل كيفيت خدمات پيشگيري از بيماري ها  -
   كنندگان خدمات جلوگيري از سردرگمي بيماران در مراجعه به ساير ارائه  -
 حركت بيمار در سطوح سه گانه نظام ارائه خدمات به شكل هدايت شده و با محوريت پزشك خانواده  -
  كاهش هزينه هاي غير ضروري در بازار سالمت  -

 خدماتافزايش كيفيت  -افزايش كميت خدمات  - رضايتمندي ارائه دهندگان خدمات  -رضايتمندي دريافت كنندگان خدمات : شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
  منابع مورد نياز زمان  مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

بسته خدمات تيم سالمت با همكاري واحد ها تهيه شود و يا بسته خدمات ارسالي از وزارت متبوع به تاييد واحد   1
      يك ماه   گسترش و واحد هاي فني   .    ها برسد

پروتكل هاي موجود 
در برنامه هاي 

  سالمت 

انجام مكاتبات مرتبط با واحد هاي فني در معاونت بهداشتي وزارت متبوع در خصوص بروز رساني بسته خدمات  2
تا يك ماه بعد از هر   واحد هاي فني  تيم سالمت بر اساس تغييرات انجام شده در برنامه هاي واحد ها

        تغيير 

يك ماه بعد از هر   گسترش و واحد هاي فني .سالمت بر اساس برنامه هاي ادغام يافته بروز رساني شود بسته خدمات تيم  3
        تغيير 

براي پرسنل شاغل در واحد هاي ارائه دهنده خدمت به ترتيب اولويت)ساعت120حداقل(هاي آموزشيكالس  4
 .هاي اعالم شده از سوي وزارت متبوع برگزارگردد

آموزشگاه بهورزي باگسترش و
 هاي فنيهمكاري واحد

در ابتداي اجراي 
        برنامه 

      بعد از آموزش پرسنل   گسترش  .هاي تحت پوشش در اختيار ارائه دهندگان خدمات قرار گيردبسته خدمات تيم سالمت بمنظور ارائه به جمعيت  5

آموزشگاه بهورزي با  گسترش و  ) هر ماه حداقل يك جلسه(هاي بازآموزي برگزاي كالس  6
  هاي فنيهمكاري واحد

بعد از هر گونه تغيير 
در برنامه هاي ادغام 

  يافته 
      



  94برنامه اجرايي عملياتي معاونت بهداشتي در سال                                                                                         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان             

101 
 

  
  )برنامه عملياتي جاري(يكسان سازي، تهيه و تحويل به موقع فرم هاي مورد استفاده درپرونده هاي بهداشتي و فرم هاي آماري : ان برنامهعنو

  يكسان سازي، تهيه و تحويل به موقع فرم هاي مورد استفاده درپرونده هاي بهداشتي و فرم هاي آماري :هدف برنامه
  : شاخص برنامه

 ارسال به موقع آمار از سوي مراكز بهداشتي درماني به مراكز بهداشت شهرستان ها  -
 ها فرم كاهش هزينه هاي مربوط به چاپ و تكثير فرم ها با توجه به ادغام شدن بسياري از - -
 صرفه جويي در زمان با توجه به ادغام شدن بسياري از فرم ها  -
  تسهيل در پايش و ارزشيابي - -

  جدول گانت برنامه
منابع مورد   زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

 خاتمه  شروع  نياز
        يك ماه  گسترش فصل زمستانها ودفاتر بصورت يكساله در اواخر  كليه واحدها جهت درخواست فرم بامكاتبه   1
        يك ماه  گسترش  در اواخر فصل زمستانمكاتبه با مركز بهداشت شهرستان آران و بيدگل و درخواست فرم ها و دفاتر بصورت يك ساله   2
    فروردين  اسفند  يك ماه گسترش بر اساس موجودي انبار وبا توجه به نياز هرواحد درخواست يكساله را تعيين مي كند  3
    فروردين  فروردين  يك ماه  گسترش بندي كليه درخواستها جمع  4
    ارديبهشت  فروردين  يك ماه  گسترش كنار گذاشتن فرمها ودفاتري كه در حال تغيير مي باشد تا مشخص شدن تكليف آنها  5
    خرداد  فروردين  يك ماه  گسترش تكثيرتوجه به اولويت ، تحويل فرم ها به طرف قرار داد چاپ و با فرم ها پس از مشخص شدن تعداد نهايي   6
      ارديبهشت  يك روز  گسترش  ارسال نامه به مركز بهداشت شهرستان آران و بيدگل جهت تحويل فرم هاي درخواستي  7
      ارديبهشت  يك روز  گسترش هاجهت تحويل فرم  بهداشتي درمانيكز امرعمومي ارسال نامه به مسئول امور  8

گسترش واحد  مربوط جهت مركز بهداشت شهرستان آران و بيدگل و مراكز بهداشتي درماني كاشانآماده كردن فرم هاي   9
    خرداد  ارديبهشت  يك ماه هاي فني و انبار

    خرداد  ارديبهشت  يك ماه  گسترش بهداشتي درمانيكز امر عموميمسئول اموربه  توزيع فرمها ودفاتر  10
        در طول سال  گسترش  رسانه هاي آموزشي كليه ي واحد هاهماهنگي جهت چاپ فرم هاي درخواستي و   11
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 )برنامه عملياتي جاري( جذب وتربيت بهورز: عنوان برنامه
  بهورزان از مناطق مورد نياز % 100پذيرش  ):1(هدف اختصاصي 

  جلب حمايت مسئولين شوراها  :استراتژي 
 تعداد بهورزان پذيرفته شده  :شاخص برنامه

  برنامهجدول گانت 
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
   آذر  فروردين  ماه9 كميته جذب بررسي تشكيالت معاونت بهداشتي كاشان و شبكه آران و بيدگل و پست هاي خالي بهورز  1

و گسترش جهت تعيين تشكيل جلسه هماهنگي با امور اداري دانشگاه ، امور اداري معاونت بهداشتي  2
 اولويتهاي مناطق مورد نياز پذيرش بهورز

 آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب
  

   آذر  فروردين ماه9 كميته جذب اعالم مناطق داراي اولويت و پستهاي خالي به دانشگاه و بهورزان بازنشسته  2
   ارديبهشت  فروردين ماه1 معاون بهداشتي و مدير مركز بهورزي توجيه رئيس دفتر رياست ، معاون پشتيباني و مديريت منابع انساني دانشگاه جهت دريافت مجوز پذيرش  3
   ارديبهشت  فروردين ماه 1 كميته جذب پيگيري تشكيل كميته جذب با بررسي شرايط اجراي آزمون براساس دستورالعمل ارسالي از وزارت   4
    ارديبهشت  فروردين  ماه 1  معاون بهداشت صدور ابالغ جهت اعضاي كميته جذب  5
    خرداد  ارديبهشت  ماه 1  كميته جذب  تعيين مناطق نيازمند بهورز و نهايي كردن آن  6
   آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب همكاري يا تهيه اطالعيه پذيرش بهورز در كميته جذب  7
   آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب اطالع رساني به مراكز مشخص شده از طر حضوردر مركز، تلفني ، رسانه هاي عمومي  8
   آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب ثبت نام داوطلبين و بررسي مدارك ايشان  9

   آذر  شهريور ماه 9 كميته جذب همكاري با امور اداري دانشگاه در خصوص اجراي آزمون   10
   آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب بازنگري در فرمت جديد مصاحبه   11
   آذر  فروردين ماه 9 معاون بهداشتي دعوت از اعضا و برگزاري جلسات مصاحبه  12
    شهريور  شهريور  هفته 2  مدير مركز جمع آوري نمرات مصاحبه شوندگان  13
    شهريور  شهريور  هفته 2  مدير مركز تنظيم صورتجلسه مصاحبه و امضاء اعضاي كميته جذب  14
   آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب استخراج نتايج و اعالم پذيرفته شدگان به امور اداري دانشگاه  15
   آذر  فروردين ماه 9 كميته جذب دريافت اسامي پذيرفته شده از گزينش و امور اداري  16
   آذر   ماه 9 جذبكميته  اعالم به اسامي روستاها جهت شروع به كالس  17
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  )برنامه عملياتي جاري(جذب و تربيت بهورز: عنوان برنامه 
  بهورزي ارتقاء سطح كيفي آموزش دانش آموزان ): 2( هدف اختصاصي 

  تعليم و تربيت دانش آموزان  -توانمندسازي مربيان  -بهره مندي از تكنولوژيهاي نوين آموزشي در انجام امور تحصيلي بهورزان:استراتژي 
  درصد  دوره هاي برگزار شده جهت توانمند سازي مربيان  -درصد رضايت فراگيران از دوره هاي آموزشي :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

   اسفند  فروردين ماه12 مربيان تجهيز مركز به وسايل آموزشي وكمك درسي  1
   اسفند  فروردين ماه12 مربيان ...استفاده مربيان از تكنيكهاي مناسب تدريس ، فيلم هاي آموزشي حين تدريس، روشهاي عملي و  2
   اسفند  فروردين ماه12 مربيان توجه به ارتقاء مستمر كيفيت در نظام تعليم و تربيت دانش آموزان  2
   اسفند  فروردين ماه12 مربيان آموزشي دانش آموزانتهيه نرم افزار جهت برنامه هاي  3
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير تكميل فرم نظر سنجي پايان هر ماه  4

استفاده از نظرات و پيشنهادات دانش آموزان،استخراج نتايج آنها و ارائه فيدبك به مربيان جهت ارتقاكيفيت  5
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  تدريس آنان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  بازنگري در فرم نظر سنجي بر اساس نيازهاي موجود  6
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز استفاده از نظرات و پيشنهادات دانش آموزان در ارتقاء كيفيت روش تدريس مربيان  7
   اسفند  شهريور ماه 1 مدير مركز بازنگري در فرم نظر سنجي بر اساس نيازهاي موجود  8
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز  ارزشيابي مستمر مربيان در راستاي ارتقاء كيفيت تدريس و ارائه فيدبك به آنان  9

   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان هماهنگي جهت آموزش و بازآموزي مربيان در كارگاههاي آموزشي برگزار شده بر حسب رشته آموزشي  10
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي مربيان با واحدهاي ستادي مربوطه در زمينه دستورالعملهاي جديد و برنامه ها  11
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز تشكيل جلسات توجيهي جهت مربيان در راستاي ارتقاء كيفيت آموزشها  12
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز استخراج نتايج نظر سنجي و ارائه فيدبك به مربيان  13
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز  هماهنگي حضور مربيان در كالسهاي بازآموزي مربوط به رشته آموزشي خود  14
   اسفند  فروردين ماه12  مدير و مربيان آموزش و بازآموزي مربيان  15
   آذر  آذر  ماه 1  مربيان تعين و اعالم ساعات ، واحدهاي درسي بين مربيان در جلسه شوراي مربيان براساس آئين نامه بهورزي  16
   اسفند آذر  ماه 4  مربيان برنامه ريزي هفتگي كالسها وكارآموزيهاي دانش آموزان  17
    آذر آذر  ماه 4  مدير  هماهنگي با واحدهاي معاونت بهداشتي براي جذب مربي خارجي و صدور ابالغ   18
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   اسفند  مهر  ماه 6  مدير هماهنگي با مربيان داخلي و خارج مركز جهت اجراي برنامه هفتگي  19
   اسفند  مهر  ماه 6  مدير برنامه ريزي جهت نظارت برخانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي در شهرستانهاي كاشان و آران وبيدگل  20
   اسفند  آذر  ماه 4  مربيان ارزشيابي مستمر دانش آموزان و ارائه فيدبك به آنان  21
   اسفند  آذر  ماه4  مدير تهيه كارنامه تحصيلي دانش آموزان  22
   تير  فروردين  ماه6  مربيان براي اجراي اين واحد به دانش آموزانباتربيت بدني دانشگاههماهنگي  23
    اسفند  اسفند  ماه 1  مدير ومربيان  تشكيل جلسات شوراي مربيان و بررسي مشكالت آموزشي دانش آموزان و بررسي وضعيت كيفي آموزشها   24
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير  استفاده از نظرات شوراي مربيان در امور اخالقي ، تربيتي و آموزشي    25
برگزاري كالسهاي آموزشي جهت دانش آموزان با استفاده از كتب جديد بهورزي و هماهنگي با مراكز بهورزي ساير  26

   اسفند  مهر  ماه6  مربيان  شهرستانها

    شهريور  مهر  ماه1  مدير  جهت اردوهاي علمي ،رفاهي تفريحي دانش آموزانبرنامه ريزي وهماهنگي   27
تشكيل جلسات هماهنگي با مسئولين شهرستان آران وبيدگل درخصوص وضعيت تحصيلي و دوره كاروزي دانش   28

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  آموزان بهورزي آن منطقه 

   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير پيگيري تأمين ناظمه  29
هماهنگي با مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي آموزشي جهت دانش آموزان بهورزي و تعيين روزهاي    30

    دي  مهر  ماه 4  مربيان  آموزشي

   اسفند  فروردين  ماه 12  مديرو مربيان هماهنگي با والدين دانش آموزان بهورزي  درخصوص وضعيت تحصيلي دانش آموزان آنان  31
   اسفند  فروردين  ماه 12  مديرو مربيان توجه ويژه به امور معنوي ،اخالقي وتربيتي دانش آموزان در راستاي اهداف سيستم و برنامه ريزي در اين زمينه  32
    اسفند  فروردين  ماه 12  مديرو مربيان  استفاده از روانشناسان واصول مشاوره در خصوص دانش آموزاني كه نيازمند مشاوره هستند   33
   اسفند  فروردين  ماه 12  مديرو مربيان ...)غذا، لوازم مصرفي، لباس، حقوق و(پيگيري تأمين بودجه مناسب جهت  تأمين امور رفاهي دانش آموزان  34
   اسفند  فروردين  ماه 12  مديرو مربيان هماهنگي با واحد نقليه و خدمات و امور اداري درخصوص اياب و ذهاب مربيان و انجام كارآموزي دانش آموزان  35
   اسفند  فروردين  ماه 12  مديرو مربيان تشكيل گروه روابط عمومي و تقويت آن در بين دانش آموزان  36
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ورود اطالعات ساعات مدرسين در برنامه اكسل و اعالم آنها به مربيان در جلسات شوراي مربيان  37
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  ...خصوص دريافت دستورالعمل هاي جديد آموزشي وهماهنگي با واحدها در  38
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان تجهيز اتاق كارعملي دانش آموزان  39
دانش آموزان وقرار دادن آنها در وب سايت .....تهيه اخبار مرتبط با شروع پايه دوم تحصيلي ،كار عملي ،كارآموزي و  40

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  مركز
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان:عنوان برنامه
  94درصد برنامه هاي آموزشي تا پايان سال 95) ارزيابي ، مصوب ، اخذ مجوز، اجرا ي برنامه آموزشي ( مدون نمودن:)1(هدف اختصاصي

  ارزيابي  نحوه  نيازسنجي واجراي برنامه هاي آموزشي در شورا :استراتژي 
  جراي برنامه هاي آموزشي مصوب شدهدرصد ا  - درصد اخذ مجوز دوره هاي آموزشي  - درصد ارزيابي برنامه آموزشي مطرح شده در شوراي آموزشي: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
 

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

   اسفند  اسفند  روز 15 مدير و مربيان ارسال فرمت برنامه هاي آموزشي پيشنهادي سال بعد به واحدهاي ستادي 1
هماهنگي با شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل و اخذ عناوين آموزشي آن شبكه جهت يكسان سازي   2

    اسفند  اسفند  روز 15 مربيانمدير و   با برنامه هاي آموزشي معاونت

از واحدهاي ستادي و4نيازهاي آموزشي اعالم شده سال بعد در قالب فرم شمارهجمع آوري وتكميل 3
 شبكه آران و بيدگل ، تكميل فرم ب و ارسال به امور اداري دانشگاه

   اسفند  اسفند  روز 15 مدير و مربيان

   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان هماهنگي با واحدهاي معاونت جهت تكميل مستندات كامل برنامه در دست اجرا 4
هماهنگي با واحدهاي معاونت جهت شركت در  جلسات كميته ارزيابي برنامه هاي آموزشي در صورت 5

 ارسال مستندات كامل
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

   فروردين  فروردين  ماه 1  مدير و مربيان فرم جديد نياز سنجي دوره آموزشي در ليست فرمهاي اتوماسيون اداريقرار دادن 6

در شوراي...ارزيابي برنامه هاي آموزشي از نظر نيازسنجي،گروه هدف، شيوه اجراو نحوه ارزشيابي و 7
 هماهنگي و همفكري با كارشناسان جهت باز نگري مستندات در صورت لزومآموزشي و

كميته ارزيابي
   اسفند فروردين  ماه 12 برنامه

كميته ارزيابي به باال60تصويب برنامه هاي آموزشي ارزيابي شده با امتياز 8
   اسفند فروردين  ماه 12 برنامه

   اسفند فروردين  ماه 12  مدير و مربيان و اعضاي كميتهدر مورد نحوه اجراي برنامه ها به واحدها كميته ارزيابياعالم مصوبات 9
طرح برنامه هاي مصوب شوراي آموزشي شبكه آران و بيدگل در كميته و هماهنگسازي با برنامه هاي 10

 معاونت 
كميته ارزيابي

   اسفند فروردين  ماه 12  برنامه

  
11  

    اسفند فروردين  ماه 12  مدير و مربيان و اعالم مصوبات به گروههاي هدفكميته ارزيابي ارائه ليست  برنامه هاي آموزش مداوم در 

   اسفند فروردين  ماه 12 مربيان EXCELورود جمع بندي نمرات ارزيابي برنامه هاي آموزشي در برنامه 12
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   اسفند فروردين  ماه 12 مربيان EXCELورود جمع بندي نمرات ارائه مستندات برنامه هاي آموزشي در برنامه  13
طرح پيشنهاد هاي آموزشي مصوب شوراي آموزشي در كميته اجرايي دانشگاه و دريافت مجوزو اعالم آن 14

 به واحدهاي ستادي  وشبكه آران و بيدگل
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان

   اسفند  اسفند  ماه  1  مدير و مربيان ارائه گزارش عملكرد كميته ارزيابي برنامه هاي آموزشي در كميته فني 15
   اسفند  اسفند  ماه  1  مدير و مربيان ارائه گزارش اجرا يا علل عدم اجراي دوره هاي آموزشي مصوب كميته اجرايي به امور اداري دانشگاه 16
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز آموزشي عمومي واحدها جهت طرح و تصويب در كميته اجرايي دانشگاهطرح پيشنهادات 17
   اسفند فروردين  ماه 12  مدير و مربيان اقدام به برگزاري جلسات شوراي آموزشي جهت انجام هماهنگيهاي الزم حداكثر دو ماه يكبار 18
برنامه و جلسات شورا در وب سايت مركز آموزش بهورزي وقرار دادن صورتجلسات كميته ارزيابي 19

  اسفند فروردين  ماه 12  مدير و مربيان  كاركنان
 

 در خصوص برنامه هاي آموزشيبرنامهيابيارزتهيكمپيگيري اجراي مصوبات  21
  اسفند فروردين  ماه 12  مدير و مربيان

 

 حسب نيازطول سالدرهماهنگي طرح و تائيد برنامه هاي پيشنهادي واحدها 22
  اسفند فروردين  ماه 12  مدير و مربيان

 

  »قوانين و دستورالعملهاي آموزش كاركنان «توانمند سازي كارشناسان ستادي در خصوص   23
    مهر  شهريور  ماه 2  مدير ومربيان

هماهنگي با واحدها در خصوص  تعامل و نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي با مجوز كميته اجرايي در ساير   24
    اسفند فروردين  ماه 12  مدير مركز  ارگانها 

توجيه پرسنل و كارشناسان ستادي در خصوص هماهنگي با رابط آموزشي جهت شركت در دورههاي  25
    اسفند فروردين  ماه 12  رابط آموزشي   برگزار شده در خارج از دانشگاه
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان:عنوان برنامه
 94در سال % 70به % 5/62افزايش اجراي مصوبات شوراي آموزشي از ):2(هدف اختصاصي

 ستاديجلب حمايت مسئولين و كارشناسان  - تخصصي شدن زير  كميته هاي شوراي آموزشي :ستراتژيا
  درصد اجراي مصوبات شوراي آموزشي: شاخص برنامه 

 جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نياز
    اسفند  فروردين  ماه 12 دبير شورا هماهنگي صدور ابالغ  ساليانه جهت اعضاي ثابت و جديد شورا و كميته ها  1
ارديبهش  نيفرورد  ماه  2  مدير و مربيان در چند ساله گذشته و ارائه در جلسات كارشناسانعملكرد شوراجياستخراج نتا  2

 ت
  

    اسفند  فروردين  ماه 12  دبير شورا ارائه گزارش از روند اجراي جلسات كميته ارزيابي برنامه و شورا در  كميته فني   3
ليو حسب مورد تشكيمعاونت از رابط آموزشي آموزشي پرسنلدرخواستهايريگيپ  4

 يآموزش يجلسات شورا
    اسفند  فروردين  ماه 12 دبير شورا

    اسفند  فروردين  ماه 12 دبير شورا اعضا و واحدهاي مرتبطبه موقع صورتجلسات وارائه مصوبات به  ميتنظ 5
ارتقاء كيفيتطرح مشكالت آموزشي درشوراي آموزشي، ارائه راهكارهاي مناسب جهت  6

 آموزش كاركنان
    اسفند  فروردين  ماه 12 شوراي آموزشي

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان در دسترس بودن صورتجلسات  شوراي آموزشي در وب سايت بهورزي   7
    اسفند  فروردين  ماه 12  دبير شورا ارائه سياستها و عملكرد شوراي آموزشي معاونت بهداشتي در كميته اجرايي دانشگاه  8
    اسفند  فروردين  ماه 12  انيو مرب ريمد پيگيري اجراي مصوبات و قوانين آموزش كاركنان  9

حضور نماينده شبكه آران وبيدگل در جلسات  كميته ارزيابي وشوراي آموزشي جهت   10
 هماهنگي با شبكه

    اسفند  فروردين  ماه 12  شوراي آموزشي

حضور نمايندگان واحدها در جلسات شوراي آموزشي جهت  طرح مشكالت موجود و هم   11
    اسفند  فروردين  ماه 12  شوراي آموزشي  چنين ارائه راهكار 

    اسفند  فروردين  ماه 12  انيو مرب ريمد شوراي آموزشي شبكه آران و بيدگل در جلسات هماهنگيجلساتبررسي روند اجراي  12
دعوت به حضور كارشناسان مسئول ،اساتيد علمي و كارشناسان مجرب و مرتبط حسب    13

 نياز در جلسات كميته هاي ارزيابي و شوراي آموزشي
    اسفند  فروردين  ماه 12  انيو مرب ريمد
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نظر سنجي از اعضاي شورا جهت تدوين راهكارها و  فرآيندهاي بديع در ارتقا عملكرد  14
    اسفند  فروردين  ماه 12  دبير شورا  كميته ها ي جديدالتاسيس 

در خصوص انتظارات هاي معاونت و شبكه آران وبيدگل  نظر سنجي از كارشناسان واحد  15
 پرسنل از شوراي آموزشي

    خرداد  ارديبهشت  ماه2  انيو مرب ريمد

    ريت  تير   ماه1  انيو مرب ريمد جمع بندي نتايج نظزسنجي در زمينه انتظارات از شورا و طرح در كميته فني  16
    مرداد  مرداد  ماه1  يآموزش يشورا طرح پيشنهادات كارشناسان در جلسه شورا و اعمال تغييرات در صورت تصويب شورا  17
ارزيابي در خصوص فرآيندهاي جاري كميته ها و يكسان توجيه اعضاي كميته هاي   18

 سازي عملكرد اعضا
با همكاري واحد  انيو مرب ريمد

    خرداد  ارديبهشت  ماه2  آموزش سالمت

ساير افرادي كه از هماهنگي انجام تقدير و تشكر از اعضاي فعال شورا و كميته ها و  19
    اسفند  اسفند  ماه 1 دبير شورا تجربيات ايشان

   بهشتيارد فروردين  ماه2  انيو مرب ريمد  استخراج حضور و ارائه گزارش درصدحضور ساليانه اعضا در جلسات سال قبل  20
    اسفند  فروردين  ماه 12  انيو مرب ريمد  همكاري با واحد آموزش سالمت جهت تقويت و اجراي امور مربوط به رسانه ها  21

  
    



  94برنامه اجرايي عملياتي معاونت بهداشتي در سال                                                                                         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان             

109 
 

 )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان:عنوان برنامه

  94درصد شناسنامه هاي آموزشي كاركنان  تا پايان سال 100تكميل ): 3(هدف اختصاصي
  درصد شناسنامه هاي آموزشي  تكميل شده تا پايان سال:شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

رديف
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  

  زمان

منابع   زمان
مورد 
  خاتمه  شروع  نياز

    اسفند  فروردين  ماه  12  اقاي نصيرزاده    از نرم افزار آموزشي كاركنان و نرم افزار شناسنامه مدرسين و استخراج و ورود اطالعاتاستفاده   1
    اسفند  فروردين  ماه  12  اقاي نصيرزاده    تصحيح اوراق پيش آزمون وپس آزمون كالسهاي آموزشي   

تهيه  ليست نمرات كليه افراد شركت كننده دركالسهاي آموزشي برگزار شده در سال و تعيين  2
    اسفند  فروردين  ماه  12  اقاي نصيرزاده     نمره را كسب نموده اند % 60افراديكه 

    اسفند فروردين  ماه  12  امور دفتريمربيان ومتصدي   محاسبه ساعات آموزشي ساليانه پرسنل جهت ارزشيابي و ارائه به واحد امور اداري معاونت  3

كارگاههاي كشوري(بررسي گواهيهاي پرسنل از دوره هاي آموزشي برگزار شده در خارج از شهرستان  4
    اسفند  فروردين  ماه  12  مدير و تأئيد آن جهت وارد شدن به شناسنامه آموزشي كاركنان)

    اسفند  فروردين  ماه  12  اقاي نصيرزاده    ثبت اطالعات شناسنامه آموزشي ماهيانه پرسنل با توجه به مجوز و ليست نمرات افراد شركت كننده   5
    اسفند  اسفند  ماه  1  مدير مركز بررسي اعتراضات پرسنل و اصالح شناسنامه  6

خصوص تشكيل ورفع نواقص گواهيتشكيل جلسات متعدد با واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه در  7
    اسفند  فروردين  ماه  12  مدير مركز هاي نوع دوم و شناسنامه آموزشي

    اسفند  فروردين  ماه  12  مدير مركز و مربيان توجيه پرسنل در خصوص قوانين و مزاياي آموزشي  و ابالغ دستورالعملهاي جديد 8
    اسفند  فروردين  ماه  12  مدير مركز سايت مركز آموزش بهورزياعالم دستورالعملهاي آموزشي به پرسنل از طريق وب 9

    اسفند  فروردين  ماه  12 اقاي نصيرزاده  ، مدير مركز تشكيل پرونده هاي آموزشي كاركنان و ارسال به معاونت توسعه 10
    اسفند  فروردين  ماه  12 مدير مركز  بررسي شناسنامه هاي آموزشي كاركنان واجد شرايط گواهي نوع دوم  11
    اسفند  فروردين  ماه  12 مدير مركز طرح پرونده ها دركميته اجرايي آموزشي 12
    اسفند  فروردين  ماه  12  مدير مركز و مربيان صدور گواهي و ارائه به شركت كنندگان دركارگاههاي كشوريكه در دانشگاه برگزار مي شود 13
آن جهت وارد  ديو تأئ آموزش مداومبرگزار شده در  يآموزش يپرسنل از دوره ها يهايگواه يبررس  14

  كاركنان يشدن به شناسنامه آموزش
    اسفند  فروردين  ماه  12 مدير مركز ،اقاي نصيرزاده  
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان:عنوان برنامه 
   94درصد كالسهاي آموزشي برگزارشده تا پايان سال 100بررسي وارزشيابي ) :4(هدف اختصاصي

  جلب مشاركت فراگيران و برگزار كنندگان در ارتقاء دوره هاي آموزشي: استراتژي
  از كالسهاي آموزشي برگزار شدهدرصد ارزشيابي انجام شده  -درصد دوره هاي عمومي برگزارشده –درصد رضايت كاركنان از كالسهاي آموزشي برگزارشده : شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

منابع  زمان
مورد 
  خاتمه  شروع  نياز

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  انجام نظرسنجي از كليه كالسهاي آموزشي برگزار شده  1
           انجام نظر سنجي شفاهي از نمايندگان گروههاي هدف شركت كننده در دوره هاي آموزشي جهت بررسي نحوه اجراي آنها  2
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با واحدهاي ستادي مجري دوره هاي آموزشي در خصوص تنظيم فرم نظرسنجي فراگيرانبراساس برنامه آموزشي  3
تحليل نتايج نظر سنجي از دوره هاي آموزشي و اعالم به واحدهاي مرتبط جهت استفاده در برنامه ريزيهاي بعدي ورفعتجزيه و  4

 مشكالت موجود
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ارسال نتايج نظرسنجي به مدير توسعه منابع دانشگاه  5
نظر سنجي فراگيرانوطراحي فرمهاي نظرسنجي مختلف و دريافت نظرات كارشناسان ستادي دراصالح و بازنگري در فرمت  6

 طراحي فرم نظرسنجي جديد
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير ومربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان بررسي فرمهاي طراحي شده جديد در كالسهاي مختلف و آناليز نتايج آن  7
دوره آموزشي استاندارد وكاربردي جهت اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان وارائه به كارشناسان ستاديتهيه فرم طراحي يك  8

 ،معاونت توسعه ووزرات متبوع
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير 

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و استخراج نتايج نظر سنجي spssورود كليه اطالعات در نرم افزار   9
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  استفاده از تنوع در روشهاي تدريس جهت فراگيران   10
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  برنامه ريزي اجراي آموزشها براساس نيازسنجي  11
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  اصالح برنامه بر اساس نظرات و پيشنهادات منطقي مدعوين  12
مربيان واحدهاي برگزار  تامين امكانات وشرايط مناسب  درمحل برگزاري دوره هاي آموزشي  13

    اسفند  فروردين  ماه 12  كننده
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  برنامه ريزي جهت افزايش كيفيت نحوه تكميل فرم نظرسنجي ها  14
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان  راهكارهاي مناسببررسي نظرات فراگيران در شوراي آموزشي و ارائه  15
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    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان استفاده از مدرسين حاذق و آشنا به روشهاي نوين تدريس با نظارت شوراي آموزشي  16
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان آموزشي ديگرهمكاري با واحد هاي ستادي جهت تهيه و تنظيم برنامه هر كالس  وعدم تداخل در برنامه هاي  17
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان انجام پذيرايي به موقع و مناسب و بر اساس نظريات فراگيران  18
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان نظارت بر نحوه اجراي كارگاه مطابق برنامه تصويب شده در شوراي آموزشي  19
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ......ستادي جهت تهيه بسته هاي آموزشي شامل طرح درس  ، پيش آزمون و پس آزمون وهماهنگي با واحدهاي  20
هماهنگي با آموزش بهورزي شبكه آران و بيدگل جهت اجراي برنامه بررسي ميزان رضايتمندي پرسنل   از دوره هاي آموزشي   21

 برگزارشده درآن شبكه
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان انجام هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني و روستايي جهت جابجايي بعضي از پرسنل در تاريخهاي برگزاري دوره ها برحسب ضرورت  22
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان نظارت و بررسي روند كاركرد تجهيزات و وسايل كمك آموزشي قبل و حين برگزاري دوره هاي آموزشي  23
به روز نمودن مستندات ارائه شده در شورا در قالب بسته آموزشي قبل از اجرا و نيز برحسب ضرورت  درحين برگزاري دوره هاي   24

 همكاري واحدهاي ستادي مربوطهآموزشي با 
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان تجزيه و تحليل نتايج حاصل از كالسهاي برگزار شده و ارائه به معاونت بهداشتي و واحدهاي تابعه پس از اجراي هردوره  25
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان بهورزي و كاركناناطالع رساني از طريق وب سايت مركز آموزش  26
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان تشويق واحدها به كاهش هزينه هاي آموزش و افزايش كيفيت آن   27
  اعالم نتايج و رتبه بندي برنامه هاي اجرا شده به واحدهاي ستادي و تعيين اساتيد مجرب  28

 
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و مسئول آموزش

    اسفند  فروردين  ماه 12  مسئول آموزش تدوين چك ليست استاندارد ارزشيابي از دوره هاي آموزشي برگزار شده وتكميل آن در دوره هاي مختلف  29
  بررسي كيفيت سواالت قبل از تشكيل جلسه آموزشي  30

 
    اسفند  فروردين  ماه 12  مسئول آموزش

 تهيه سواالت كاربردي و استاندارد در ارزشيابي دوره ها  31
 

كارشناسان ستادي و
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان نظارت و بررسي روند كاركرد تجهيزات و وسايل كمك آموزشي قبل و حين برگزاري دوره هاي آموزشي   32
مدير و مربيان همكاري با مديريت امور اداري دانشگاه جهت اجراي دوره هاي آموزش عمومي   33

    اسفند  فروردين  ماه 12  وكارشناس آموزش

مدير و مربيان  اعالم تاريخ برگزاري آموزشهاي عمومي به كليه واحدهاي تابعه و گروههاي هدف ذيربط  34
    اسفند  فروردين  ماه 12  وكارشناس آموزش

    اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس آموزش دريافت فيش پرداختي كاركنان ثبت نام كننده در آموزشهاي عمومي واعالم به مديريت امور اداري  35
مكاتبه واطالع رساني در خصوص نحوه تقسيم وشركت افراد ثبت نام كننده در دوره هاي آموزشي عمومي به واحدهاي تابعه  36

 آران وبيدگلوهماهنگي الزم با شبكه 
مربيان وكارشناس

    اسفند  فروردين  ماه 12  آموزش
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان: عنوان برنامه
 94درصد تا پايان سال 90افزايش درصد حضور پرسنل در كالسهاي آموزشي به ميزان ):  5( هدف اختصاصي 

  رساني به موقعجلب همكاري امور اداري در اطالع :  استراتژي
  درصد صدور ابالغ به موقع -درصد حضور فراگيران در برنامه هاي آموزشي :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

   اسفند  فروردين  ماه 12  شوراي آموزشي پيگيري اجراي برنامه هاي آموزش براساس مصوبات شورا  1
         مربيان تهيه ليست گروه هدف براساس مصوبه شوراي آموزشي  2
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با امور اداري وگسترش جهت گروه هاي هدف پزشكان و پرسنل روستايي  3
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با نقليه براي حضور پزشكان و پرسنل روستايي در كالسها  
و كارشناسمربيان  صدور ابالغ به موقع پرسنل   4

 آموزش
    اسفند  فروردين  ماه 12

   اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس آموزش هماهنگي با امور اداري، دبير خانه و نامه رسان جهت فاكس و ارسال به موقع ابالغها  5
   اسفند  فروردين  ماه 12 واحدها برگزاري دوره هاي آموزشي طبق تاريخهاي تعيين شده  6
و كارشناسمربيان انجام حضور و غياب مستمر و دقيق از شركت كنندگان هردوره  7

 آموزش
   اسفند  فروردين  ماه 12

تعامل با اموراداري جهت به روز نمودن اسامي پرسنل مراكز بهداشتي درماني جهت انجام فرايند صحيح صدور   8
 ابالغ

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان بررسي و استخراج درصد حضور وغياب پرسنل بر اساس ليست دعوت شدگان  9
و كارشناسمربيان انجام پيش آزمون و پس آزمون براي هردوره آموزشي با نظارت دقيق مربيان  10

   اسفند  فروردين  ماه 12  آموزش

    اسفند  فروردين  ماه 12 مدير و مربيان مدرسين در طول برگزاري دوره آموزشينظارت بر حضور به موقع   11
  اسفند  فروردين ماه12 مدير ومربيان نظارت بر نحوه انجام حضور وغياب كاركنان در طول برگزاري دوره آموزشي  12
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان: عنوان  برنامه 
  برنامه هاي اجرايي آموزش كاركنان و بهورزي%  90بهره گيزي از نرم افزار در  ) : 6( هدف اختصاصي 

  توجه به فن آوريهاي كاربردي در آموزش :ستراتژي ا
  تعداد نرم افزاري تهيه شده: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز

مدير مركز و تهيه وتدوين شاخص ها و برنامه هاي نيازمند نرم افزار آموزشي  1
   اسفند  فروردين   ماه it 12كارشناس

2 
دانشگاه در خصوص شاخص هاي نرم افزار دانشitتشكيل جلسات هماهنگي جهت توجيه كارشناس

 آموزان و آموزش كاركنان
   خرداد  فروردين  ماه 3  مدير و مربيان

هماهنگي با مدير مالي و بودجه دانشگاه در خصوص تأمين بودجه الزم جهت تهيه و نصب نرم افزار  3
   شهريور  ارديبهشت  ماه 4  مدير  آموزشي 

    تير  تير  ماه1  مدير درتهيه برنامه نرم افزاري مربوطه Itهماهنگي با مسئول   4
   اسفند  تير   ماه 8  مربيان استخراج نتايجورود اطالعات به نرم افزارمربوطه در پايان هردوره آموزشي و  5
   خرداد  فروردين  ماه3  مدير  پيگيري خريد تايمكس انگشتي جهت حضور و غياب كالسهاي آموزشي  
   شهريور  خرداد   ماه 4  مدير تأمين نرم افزار تصحيح اوراق جهت معاونت بهداشتي در صورت وجود اعتبار  6

واصالحخصوص كاربرد و بررسي نرم افزار آموزش كاركنانهماهنگي با مسئول آموزش دانشگاه در  7
 اشكاالت ايجادشده

كارشناس آموزش
   اسفند  شهريور  ماه it  6و كارشناس 

ارائهراهكارهاي مناسب جهت لينك برنامه نرم افزار آموزش كاركنان با نرم افزار جديد و شاخص هاي  8
 مورد نياز در آن

مديرو كارشناس 
it 

   اسفند  شهريور  ماه6

   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز ارائه گزارش روند كار به معاون بهداشتي و وزارت متبوع  9
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان تجزيه وتحليل نتايج و ارائه به واحدهاي مرتبط  10

مربيان ومسئول هماهنگي جهت ثبت روند جاري فعاليتها،عملكرد واخبار مركز در وب سايت ايجاد شده مركز  11
   اسفند  فروردين  ماه 12  وب سايت 
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان: عنوان  برنامه 
    94دوره هاي نيازسنجي شده جهت كارشناسان ستادي و مربيان تا پايان سال % 90اجراي  ):7(هدف اختصاصي 

  نيازسنجي آموزشي و توانمند سازي: استراتژي 
  ميانگين كالسهاي آموزشي نيروهاي ستادي  -درصد اجراي كالسهاي برنامه ريزي شده:برنامه شاخص

  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت رديف
منابع   زمان

 خاتمه  شروع  مورد نياز
   فروردين  فروردين  ماه 1  مركزمدير  برنامه ريزي جهت نيازسنجي آموزشي كارشناسان ستادي كاشان و آران وبيدگل و مربيان  1

   ارديبهشت  ارديبهشت  روز 15 مدير مركز هماهنگي با كارشناسان وزارتي در تهيه سواالت نياز سنجي  2
   ارديبهشت  ارديبهشت  روز 15 مدير مركز تشكيل جلسات هماهنگي با معاون بهداشتي و شوراي آموزشي در مورد نحوه اجراي نيازسنجي  3
    خرداد  خرداد  ماه 1 مدير ومربيان نيازسنجي كارشناسان و استخراج نتايجبرگزاري آزمون   4
  اسفند  فروردين  ماه 12 مدير ومربيان تهيه مستندات برنامه هاي مورد نياز كارشناسان برحسب اولويت و طرح در كميته  5
  اسفند  فروردين  ماه 12 مدير ومربيان برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي مورد نياز كارشناسان برحسب اولويت  6
  اسفند  فروردين  ماه 12 مدير ومربيان به صورت غيرحضوري در صورت امكانكارشناسانازيمورد نيدوره هايجهت اجرايزيبرنامه ر  7
  اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز پيگيري و تأمين بودجه الزم جهت برنامه هاي آموزشي  8
  اسفند  فروردين  ماه 12 مدير ومربيان نتايج كالسهاي اجرا شده  و ارائه در جلسات كارشناساناستخراج وتجزيه و تحليل  9

10  
  

ورود ساعت آموزشي كالسهاي اجرا شده در شناسنامه شركت كنندگان كه حدنصاب نمره راكسب كرده
 اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس آموزش اند

 

  اسفند  فروردين  ماه 12 مدير ومربيان بررسي ساعات آموزشي مدرسين كالسهاي اجرا شدهو صدور گواهي جهت مدرسين داخلي و خارجي  11

جهت كارشناسان»گزارش نويسي«اجراي برنامه آموزشيجي، اجرا و استخراج نتاتهيكمديتائيزيبرنامه ر  12
   خرداد  ارديبهشت   ماه 2  مدير ومربيان  ستادي

   مرداد  تير  ماه  2  مدير ومربيان جهت كارشناسان ستادي»SPSSكارگاه«، اجرا و استخراج نتايجتهيكمبرنامه ريزي تائيد  13

   مهر  شهريور  ماه 2  مدير ومربيان ، اجراي دوره آموزش برنامه ريزي عملياتيتهيكمبرنامه ريزي و تائيد  14

قوانين و دستورالعملهاي آموزش  « يبرنامه آموزش ياجرا جينتا، اجرا و استخراج تهيكمديتائ يزيبرنامه ر  15
    مهر  شهريور  ماه 2  مدير ومربيان  يجهت كارشناسان ستاد» كاركنان 
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان: عنوان  برنامه 
  94پايان سال درصد تا 10اجراي دوره هاي آموزشي غيرحضوري به ميزان ) : 8(هدف اختصاصي

  جلب مشاركت واحدهاي ستادي دراجراي برنامه ها -ايجاد فرهنگ خود آموزي و صرفه جويي در هزينه ها : استراتژي 
  درصد  رضايت فراگيران از دوره هاي غير حضوري -درصد  اجراي آموزشها به صورت غير حضوري: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  انزم
  زمان

  منابع مورد نياز
 خاتمه  شروع

   اسفند  فروردين  ماه  12  شوراي آموزشي تعين فرايند استاندارد اجراي دوره هاي آزمون غير حضوري  1
   اسفند  فروردين  ماه  12  مربيان  تشويق واحدها بر اجراي بيشتر برنامه هاي آموزشي به صورت غير حضوري  2
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ارزيابي برنامه هاي آموزشي پيشنهادي غيرحضوري در شوراي آموزشي و تصويب آن  3
طرح برنامه هاي غير حضوريمصوب شدهشوراي آموزشي در كميته اجرايي آموزش دانشگاه و اخذ مجوز  4

 جهت اجراي آن
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير 

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان اعالم برنامه هاي مصوب شده غير حضوري به واحدهاي ذيربط  5
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  هماهنگي با واحدهاي ذيربط در تعيين گروههاي هدف جهت صدورابالغ  6
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ورابط آموزشي هماهنگي با امور اداري دانشگاه درخصوص نحوه اجراي برنامه  7
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان صدور ابالغ گروههاي هدف به صورت متمركز جهت شركت در آزمون غير حضوري  8
بررسي كيفي متون آموزشي انتخاب شده بعنوان منبع آزمون غيرحضوري از نظر ميزان ساعات مورد نيازو  9

 نيز سطح گروه هدف شركت كننده در آزمون
   اسفند  فروردين  ماه 12  آموزشيشوراي 

همكاري در تهيه وتكثير جزوات آموزشي ، اختصاص مكان مورد نياز، هماهنگي جهت تصحيح اوراق ،  10
 براي آزمونهاي غير حضوري...تدارك پاسخنامه و

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان اجراي برنامه هاي غير حضوري با همكاري واحدهاي ستادي ذيربط و نظارت دقيق بر نحوه اجراي آزمون  11
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان تجزيه و تحليل نتايج برنامه هاي غير حضوري و اعالم به واحدهاي ذيربط   12
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان با هماهنگي واحدهاي ستاديحضوريتهيه بسته آموزشي دورهغير  13
   اسفند  فروردين  ماه 12  رابط آموزشي بررسي سواالت تهيه شده از نظر كاربردي، استاندارد بودن ورعايت قواعد طراحي سوال  14
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان واحد مربوطهاستفاده از نرم افزار جهت ثبت داده ها و استخراج نتايج آناليز آنها و فيدبك به   15
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  )برنامه عملياتي جاري(آموزش و توانمند سازي كاركنان: عنوان  برنامه 
 94نيروهاي جديد الورود در سال % 90و آموزش  بهبود كيفي نظام آموزش كاركنان در بدو خدمت):9(هدف اختصاصي

  بهبود شيوه هاي آموزش بدو خدمت -جلب رضايت فراگيران در ارتقاء آموزشهاي بدو خدمت  -آموزش و توانمند سازي نيروهاي جديد:استراتژي 
  درصد رضايت فراگيران  -درصد نيروهاي جديد الورود آموزش ديده :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

منابع مورد   زمان
 خاتمه  شروع  نياز

   اسفند  فروردين  ماه 12  مركز  ريمد برنامه بدو خدمت در جلسات كميته اجرايي آموزش و شوراي آموزشيطرح مشكالت  1
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير مركز  توجيه گسترش و امور اداري و مسئولين و احدهاي ستادي در خصوص اهميت آموزشهاي بدو خدمت در كميته فني  2

گروههاي هدف و اجراي برنامه بدو خدمت براي كليه افراد معرفي شده  براساس گروهبرنامه ريزي جهت تقسيم بندي  3
 هدف در اسرع وقت

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با واحد گسترش و امور اداري و واحدهاي مربوطه جهت صدور ابالغ كالس آموزشي براي افراد جديدالورود 4
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با پزشك مسئول مراكز بهداشتي درماني در زمينه حضور نيروها دركالس آموزشي  5
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان برنامه ريزي وهماهنگي با واحدها جهت برنامه اجرايي هر دوره آموزش بدو خدمت   6
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان اتوماسيون در هر دورهارسال برنامه به واحدهاي ستادي از طريق  7
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان در ابتداي هر دوره بدو خدمت در مورد اهداف برنامهيروهايكامل نهيتوج  8
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان نظارت مستمر برنحوه اجراي برنامه آموزش بدو خدمت  9

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  بدو خدمت يدر كالسها نيحضور بموقع مدرس يريگيپ  10
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان پيگيري و انجام تداركات و پشتيباني الزم دراجراي  هر دوره آموزش بدو خدمت  11
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان پيگيري تامين وسيله اياب و ذهاب جهت شركت كنندگان  12
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان برنامه مطابق با سرفصل يبراجراتكميل و استخراج برگه هاي مطابقت با سرفصل  در هر دوره جهت نظارت   13
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان كليه روزهاي اجراي برنامه ي بدوخدمتدرانجام نظرسنجي  14
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان جهت استخراج و پايش دوره هاي آموزشي بدو خدمتSPSSاستفاده از نرم افزار  15
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان در هر اجراي بدو خدمتپس آزمون,پيش آزموندو دورهاجراي   16
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و ارتقا امتياز افراد شركت كننده در هر دوره پس آزمون, پيش آزمون استخراج نمرات   17
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان درصد نمره را كسب نمودند 60صدور گواهي آموزش براي افرادي كه   18
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   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان استخراج ارتقا  درصد نمرات كسب شده  از هر واحد در هر دوره  19
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان نظرخواهي جهت موارد نقص مشاهده شده پس از اجراي هر دورهوواحدهاارائه استخراج نتايج بدو خدمت به  20
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان استخراج  ساعات آموزش مدرسين و صدور گواهي تدريس  21

مركزريمد  پيگيري كسب مجوز جهت اجراي دورههاي بدوخدمت از كميته اجرايي دانشگاه  22
   اسفند  فروردين  ماه 12  يآموزش بهورز

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان برنامه ريزي آزمون مجدد جهت افرادي كه حد نصاب نمره را كسب ننموده اند  23

مركزريمد  يشركت كنندگان در جلسات كارشناسشنهاداتيپمنفي وارائه نظرات مثبت و  24
   اسفند  فروردين  ماه 12 يآموزش بهورز

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان استخراج نظرات فراگيران  و استفاده از آن در بهبود روند برنامه  25
   ارديبهشت  نيفرورد  ماه  2  مدير و مربيان كميته فنيآموزش بدو خدمت درساليانه اجرايزارشگرائهو اهيته  26
   خرداد  فروردين  ماه3  مربيان تهيه گزارش وتحليل نتايج آموزش بدو خدمت در چند ساله گذشته و تصميم گيري در خصوص نحوه اجرا  27
   خرداد  فروردين  ماه3  مربيان طراحي فرمت نظرسنجي استاندارد  28
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان استفاده از راهكارهاي انگيزشي در تشويق فراگيران  29
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  پيگيري واحدها جهت رفع نواقص اعالم شده   30

ي  ستاد يتوسط واحدهاپيگيري بازنگري و رفع اشكاالت پيش آزمون و پس آزمون  و طراحي سواالت كاربردي   31
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  مطابق با تغييرات برنامه هاي واحدها

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان واحدهايبرنامه هاراتييمطابق با تغي بازنگري در سرفصلهاي آموزشي توسط واحدهاي ستاديريگيپ  32
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با واحد بهورزي شهرستان آران وبيدگل در زمينه  اجراي آموزش بدو خدمت و اعمال تغييرات جهت ارتقا برنامه  33

مركزريمد توجيه واحدها در خصوص اهميت و لزوم افزايش كيفيت در آموزش بدو خدمت   34
   اسفند  فروردين  ماه 12  يآموزش بهورز

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان تشكيل جلسات كارگروه ارتقا بدو خدمت جهت بازنگري در نحوه ااجراي آموزشهاي بدو خدمت    35
    اسفند  فروردين  ماه 12  كار گروه ارتقا تعيين استاندارد فرايند اجراي دوره توجيهي در معاونت   36
   نيفرورد  فروردين  ماه1  مدير ومربيان   برنامه ريزي نهايي اجراي بدوخدمت غير حضوري هماهنگي باواحدها جهت  37
   خرداد  بهشتيارد  ماه2  مربيان استخراج نيايج اولين دوره بدو خدمت غير حضوري و ارائه در جلسات كميته فني و جمع بندي راهكارها جهت ارتقاء برنامه  38

ي آن در جلساتبررسوجهت گروه هدف پزشكيحضورريبدو خدمت غاستخراج و بررسي مشكالت اجرايي  39
 كارگروه ارتقاء بدو خدمت و پيگيري جهت مرتفع ساختن آن

   ريت  تير  ماه1  مربيان

   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان انجام پژوهشهاي كاربردي در خصوص ارزيابي دوره هاي اجرا شده بدو خدمت   40
   اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان اعالم نتايج تحليلي بدو خدمت در سايت مركزآموزش بهورزي وكاركنان  41
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  )برنامه عملياتي جاري( )بهورزان(آموزش و توانمند سازي كاركنان :عنوان برنامه
  آموزش غيرحضوري بهورزان وكاركنان از طريق فصلنامه بهورز):10(هدف اختصاصي

  جلب مشاركت گروههاي هدف در نيازسنجي فصلنامه:استراتژي 
 ميزان آگاهي بهورزان از مقاالت فصلنامه بهورز : شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  زمان

منابع  زمان
 خاتمه شروع  مورد نياز

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ارسال به فصلنامه بهورزجهتهماهنگي با رابط فصلنامه شبكه بهداشت و درمان آران وبيدگل در مورد فعاليت ها و مطالب مورد نياز  1
    اسفند  فروردين  ماه 12  رابط فصلنامه تعيين راهكارهايي جهت تشويق پرسنل بمنظور مطالعه بيشتر فصلنامه بهورز   2
ارسال مقاالت علمي طبق مصوبه هيئت تحريريه دفتر فصلنامه بهورز وجلسه رابطين بهداشت به فصلنامه بهورز با همكاري واحدهاي   3

 ستادي معاونت بهداشتي وشبكه بهداشت ودرمان آران وبيدگلو پيگيري جهت چاپ آن
    آبان  خرداد  ماه 6  رابط فصلنامه

    آبان  خرداد  ماه 6  رابط فصلنامه تعيين بهورزان نمونه فصل وخالق كاشان و آران و بيدگل و ارسال اسامي آنان به فصلنامه بهورز  4
   آبان خرداد  ماه 6  رابط فصلنامه فصلنامه بهورزشركت فعال در جلسات كشوري  5
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هماهنگي با مسئول خيرين معاونت بهداشتي جهت جمع آوري اطالعات خيرين واعالم به فصلنامه بهورز  6
    شهريور  خرداد  ماه 3  مربيان كاشان و آران وبيدگل و ارسال آن به فصلنامه بهورزانجام نيازسنجي آموزشي از مربيان، بهورزان، كارشناس محيطي ، پزشكان و كارشناسان ستادي  7
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و پيشنهادات ارائه شده هماهنگي و تكميل فرم نظر سنجي و نيازسنجي از فصلنامه بهورز و ارسال نتايج آن  8
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان به فصلنامه...خيرين وارائه خدمات شايسته بهورزان و جلب مشاركت مردمي و  9

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان توزيع فصلنامه بهورز به كليه واحدهاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي و شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل وساير ارگانها  10
    اسفند  مهر   ماه 2  رابط فصلنامه آزمون فصلنامه بهورزاطالع رساني به گروههاي هدف مرتبط در خصوص برگزاري   11
    شهريور  فروردين  ماه 6  مربيان انجام  آزمون غير حضوري بهورزو مقايسه نتايج نمرات اكتسابي آن در گروههاي هدف مختلف  12
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان وكاربردصحيح دستورالعملها درمراكزنظارت بر نحوه نگهداري و استفاده بهينه از فصلنامه هاي بهورزجهت برنامه هاي آموزشي  13
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان بررسي پاسخ مسابقات ارسال شده از استانها توسط بهورزان واعالم اسامي برندگان مسابقه به فصلنامه بهورز  14
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان استانهاپيگيري تهيه جوايز وارسال به برندگان  15
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان بررسي مشكالت نيازسنجي آموزشي انجام شده و ارائه به فصلنامه بهورز  16
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان پيگيري دريافت مطالب و عناوين مورد نياز از شبكه آران و بيدگل جهت ارسال به فصلنامه بهورز  17
    اسفند  فروردين  ماه 12  رابط فصلنامه رابط فصلنامه آران و بيدگلنظارت بر عملكرد   18
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  )برنامه عملياتي جاري(ارتقاء بهره وري بهورزان: عنوان برنامه
   94خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني براساس برنامه تنظيمي در سال % 100پايش و ارزشيابي عملكرد ) : 1(هدف اختصاصي 

 جلب همكاري كارشناسان محيطي در نظارت برعملكرد بهورزان -جلب حمايت معاونت بهداشتي در اجراي پايش ها : استراتژي 
  درصد پس خوراند ارسال شده از مراكز -در صد بازديدهاي انجام شده براساس برنامه تنظيم شده :  شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

 منابع  زمان
  خاتمه  شروع مورد نياز

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان حضور فعال در اجراي برنامه هاي بازديد كارشناسي معاونت از مراكز بهداشتي روستايي و خانه هاي بهداشت  1
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  و ارائه گزارش بازديد به معاون بهداشتي2تكميل چك ليست سطح  2
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان مراكز بهداشتي درمانيارسال فيدبك بازديد انجام شده به  3
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان پيگيري دريافت پس خوراند از مراكز پس از پايان مهلت تعيين شده در نامه گزارش بازديد  4
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  ماهيانهارسال پسخوراند بازديدهاي گروهي به واحد گسترش به صورت  5
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان در ارزشيابي و انتخاب بهورز نمونههااستفاده از نتايج گزارش  6
    اسفند  فروردين  ماه 12  واحدهاي ستادي  استفاده از نتايج گزارش بازديدها در تعيين نيازهاي آموزشي   7
هماهنگي باآموزش بهورزي آران و بيدگل جهت يكسان سازي پايش و ارزشيابي منظم و دقيق از خدمات  8

  . بهداشتي درماني ارئه شده در خانه هاي بهداشت وارسال فيدبك 
    اسفند  فروردين  ماه 12 مدير و مربيان

براساس چك ليستهاي مربوطه پايش وارزشيابي آموزش بهورزي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آران وبيدگل   9
  وارسال فيدبك

    اسفند  فروردين  ماه 12 مدير و مربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان توجه ويژه به پرسنل خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني كه عملكرد مناسب داشته اند  10
جهت افزايش كيفيت مراقبتهاي بهداشتي ارائهتشويق پرسنل به خالقيت و برنامه ريزي در خانه هاي بهداشت  11

    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان  شده به مراجعين وسهولت دسترسي به آنها

    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان استفاده از بهورزان در شغل و جايگاه بهورزي  12
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  )جاريبرنامه عملياتي (ارتقاء بهره وري بهورزان: عنوان برنامه
  94افزايش ميزان كارايي و بهره وري بهورزان در سال  ) :2(هدف اختصاصي 

  افزايش انگيزه بهورزان در پيشبرد اهداف نظام سالمت: استراتژي 
  :  شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
منابع مورد   زمان

 خاتمه  شروع  نياز
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان به بهورزان و كاركنان دانشگاه كيتبراميجهت روز بزرگداشت بهورز و ارسال پيزيبرنامه ر 1
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان جهت رفع نواقصدبكيو خانه بهداشت و ارائه فيياز مراكز روستاديو بازدشيپايمستمر برنامه هاانجام 2
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان 92سالي يا خريد هدايا براي بهورزانجشن بهورزيبودجه جهت برگزارنيتأميريگيپ 3
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان يمهارت بهورزيبهورزان از جمله صدور گواهليامور ادامه تحصيريگيپ 4
ويزشيانگيبرنامه هايو اجرايزيجهت برنامه ردگليشهرستان آران و بيبا آموزش بهورزيهماهنگ 5

 فوق برنامه
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان يبرون بخشيو همكار يستادياز بهورزان با توجه به گزارش عملكرد از واحدهاريتقد 6
    اسفند  فروردين  ماه 12  واحدهاي ستادي ...)وتيمسئولمهيحق لباس ، ب(بهورزانيامور رفاهيريگيپ 7
    اسفند  فروردين  ماه 12 مدير و مربيان دگليامنا در خصوص حق لباس بهورزان شاغل كاشان و آران و بئتيمصوبه هياجرايريگيپ 8
    اسفند  فروردين  ماه 12 مدير و مربيان وزارت يدر جشن بهورز يكشور يجهت حضور نمونه ها يهماهنگ  9

    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان ازيدر امور مورد نيبهورزندگانيبا نمايهماهنگ 10
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان نقل و انتقاالت بهورزانيهاتهيدر كميفعال كارشناسان بهورزحضور 11
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير و مربيان يكارشناس مسئول بهورزفيدر مورد شرح و ظايواحد گسترش و امور ادارهيتوج 12
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير در خصوص حل مشكالت بهورزان يو اداريماليبا واحدهايهماهنگ 13
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (تحقيق و توسعه در سالمت :نوان برنامهع
  94منابع انساني و فيزيكي مورد نياز واحد در سال % 80تأمين ):1(هدف اختصاصي 

   R&Dواحدجلب حمايت مسئولين  وزارتي ،رياست دانشگاه و  پژوهشي در تقويت -تفويض اختيار الزم از سوي معاونت پژوهشي -جلب حمايت اعضاي هيئت علمي :استراتژي 
  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  زمان

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  خرداد  فروردين ماهHSR 2معاون بهداشتي مدير مركز ، دبير شوراي جهت تعيين فرايندهاي اجرايي واحد تحقيق وتوسعه در سالمتتشكيل جلسات هماهنگي  1
  اسفند  فروردين ماه12 معاون بهداشتي مدير مركز R&Dپيگيري تامين بودجه تأسيس واحد  2
  اسفند  فروردين  ماه12 مركزمعاون بهداشتي مدير  تعيين محل استقرار واحد توسعه و پژوهش  3
  اسفند  فروردين ماه5 معاون بهداشتي پيگيري تأمين تجهيزات و امكانات و فضاي فيزيكي مورد نياز  4
  اسفند  فروردين ماه5 معاون بهداشتي مدير مركز هماهنگي با معاونت بهداشتي وزارت وجلب حمايت ايشان  5
  اسفند  فروردين ماه12 معاون بهداشتي مدير مركز واحد توسعه و پژوهشپيگيري حضور اعضاي هيئت علمي عالقمند در  
   ارديبهشت  ارديبهشت  ماه  1 معاون بهداشتي مدير مركز بررسي تخصصهاي مورد نياز و جستجوي افراد متخصص جهت تشكيل تيم اختصاصي  6
  خرداد  خرداد  ماه  R&D  1    كارشناس موافقت اعضاو كسب R&Dتماس با اعضاي تيم و شرح اهداف و وظايف واحدها  7
  خرداد  خرداد ماه1 معاون بهداشتي صدور ابالغ اعضاي شوراي پژوهشي  8
   اسفند  فروردين ماه5 مدير ، معاون مركز پيگيري تأمين نيروي انساني مورد نياز  9

   شهريور  خرداد  ماه 3  معاون بهداشتي مدير مركز مشاوره و كسب اجازه از مقامات مافوق در خصوص طراحي لوگو و اعضاي تيم پژوهشي  10
   مهر  مهر  ماه1 ...وR&D    معاون بهداشتي ، كارشناس و تصويب آن R&Dطراحي لوگوي  11
    مرداد  خرداد  ماه HSR  2مدير مركز و دبير شوراي  ابالغ فرايندهاي اجرايي به مراكز محيطي و اطالع رساني به كليه واحدها  12

دريافت پرپوزالهاي تحقيقاتي و بررسي كارشناسي و تصويب طرحها به صورت مستقل با  13
 R&Dاستفاده از اعضاي خبر ، شوراي

  اسفند  فردوين  ماه R&D  12    كارشناس
 

   اسفند  فردوين ماهR&D 12    كارشناس ارسال طرحهاي مصوب به شوراي پژوهش دانشگاه  14
   خرداد  فروردين ماه2 مدير مركز بهورزي به شبكه اينترنت پرسرعت دانشگاهپيگيري اتصال مركز آموزش  15
   مرداد  خرداد ماه2 مدير مركز دانشگاه جهت راه اندازي سايت مربوطه و اطالع رساني به عمومITهماهنگي با مركز  16
   فروردين  فروردين ماهIT 1كارشناس راه اندازي اتصال شبكه داخلي به شبكه اينترنت پرسرعت دانشگاه  17
   اسفند  اسفند ماه1 مدير مركز به وزارتR&Dپيگيري ارسال گزارش واحد  18
   اسفند  خرداد  ماه 9  مدير مركز پيگيري تأمين بودجه الزم طرحهاي تحقيقاتي  19
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (تحقيق و توسعه در سالمت :عنوان برنامه
  94مربيان در امر تحقيق و پژوهش در سال  تقويت مهارت):2(هدف اختصاصي 

  بستر سازي تحقيق و پژوهش در مركز آموزش بهورزي :استراتژي
 جدول گانت برنامه   درصدمقاالت و طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته  توسط مربيان:شاخص برنامه

  

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
    اسفند  فروردين ماه12 مدير توسط مربيانو نيازهاي سيستم تهيه پروپوزال طرح تحقيقاتي در راستاي برنامه هاي بهداشتي  1
    اسفند  فروردين ماه12 مدير ومربيان تحقيقاتيهاين طرحويانتخاب عنا  2
    اسفند  فروردين ماه12 مربيان تحقيق و پژوهش در زمينه ارتقاء كيفي برنامه هاي آموزشي  3
    اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس واحد توسعه آموزش عملي نحوه پروپزال نويسي  طرح به مربيان و انجام طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در سيستم  4
    اسفند  فروردين ماه12 مربيان دانشگاه   HSRجلب  همكاري كميتهتاييد توسط كميته پژوهشي معاونت بهداشتي و  5
    اسفند  فروردين ماه12  مديروكارشناس واحد توسعه آموزش عملي نحوه تهيه مقاله و ارزيابي برنامه هاي آموزشي  6
    اسفند  فروردين ماه12 مربيان دانشگاه و پژوهشي معاونتHSRجمع بندي طرح و ارائه آن به كميته  7
    اسفند  فروردين ماه12 مربيان استفاده از نتايج طرح به منظور مداخله و رفع مشكالت موجود  8
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان توجه ويژه به روش تحقيق در خانه هاي بهداشت و افزايش مهارت دانش آموزان در اين راستا  9

    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان ارزيابي مقايسه اي از دورههاي بدو خدمت برگزار شده   10
    ارديبهشت فروردين  ماه2 مربيان هاي آموزش اجرا شدهارزيابي مقايسه اي برنامه  11
    اسفند  فروردين ماه12 مربيان هماهنگي با معاون بهداشتي در خصوص همكاري اساتيد علمي با مركز آموزش بهورزي  12
    اسفند  فروردين ماه12 مربيان پيگيري چاپ مقاالت در همايشها و مجالت مرتبط  13
طراحي فرم ارزشيابي استاندارد ،بررسي آگاهي ونگرش اعضاي"انجام طرح تحقيقاتي و پروپوزال با موضوعات  14

  وارسال به معاونت پژوهشي جهت تأييد "تيم سالمت درمورد برنامه هاي بهداشتي ،تأثير آموزش بر آگاهي ونگر 
    اسفند  فروردين  ماه 12  مدير ومربيان
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  ه هاي بهداشتـدانشجويان در عرصآموزش :عنوان برنامه
  : هدف اختصاصي

  ارتقاء كيفي برنامه هاي آمـوزشي و كارآموزي دانشجويـان -
  :استراتژي   
  هماهنگي و تعامل بيشتر بين مديران گروهها و كارشناسان ستادي -

  :شاخص برنامه
  تعداد دوره هاي برگزار شده جهت دانشجويان -
  درصد گواهي آموزشي صادر شده  -

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

الزم با دانشكده هاي بهداشت ودانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي وهايانجام هماهنگي  1
    اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  پزشكي در زمينه نحوه اجراي دوره هاي آموزشي 

   اسفند  فروردين ماه 12  مربيان ريزي وهماهنگي با واحد هاي ستادي و مربيان بهورزي جهت آموزش دانشجويان دركارگاههابرنامه   2
   اسفند  فروردين ماه 12  مدير و مربيان تعيين مراكزبهداشتي  ثابت جهت كارآموزي دانشجويان پزشكي و پيگيري تجهيزات مراكز  3
   اسفند  فروردين ماه12  مدير ومربيان دانشكدهاي بهداشت و پرستاري ومامايي ازنحوه برگزاري دوره هاانجام نظر سنجي با همكاري  4
پيگيري ودريافت نتايج نظرات دانشجويان درخصوص نحوه تدريس وبرگزاري كالسها وارائه به  5

 مدرسين مربوطه
   اسفند  فروردين ماه12  مربيان

   اسفند  فروردين ماه12  مربيان كارآموزان پزشكي در پايان هرماهانجام ارزشيابي پايان دوره  6
   اسفند  فروردين ماه12  مدير استفاده از نظرات و پيشنهادات دانشجويان و مدرسين در پيشبرد اهداف آموزشي  7
   اسفند  فروردين ماه12  مدير تعيين ليست حق التدريس نيروها با مشاركت دانشكده ها  8
   اسفند  فروردين ماه12  مربيان قرارداد حق التدريس كارشناسان و ارسال به دانشكده هاپيگيري تنظيم  9

   اسفند  فروردين ماه12  مدير پيگيري دريافت حق التدريس كارشناسان  10
   اسفند  فروردين ماه12  مربيان تهيه گزارش برنامه هاي اجرا شده و ارائه به معاونت و واحد آمار دانشگاه  11
   اسفند  فروردين  ماه 12  مدير اعالم كتبي برنامه هايĤموزشي دانشجويان به واحدهاي ستادي ومركز محيطي  12
   اسفند  فروردين ماه 12  مربيان جهت دانشجويان گروههاي مختلف Excelثبت اطالعات واقدامات انجام شده در برنامه   13
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   اسفند  فروردين ماه12  مربيان آموزش دانشجويان و مشكالت آناندريافت نظرات واحدهاي ستادي و محيطي در راستاي بهبود  14
تشكيل جلسات هماهنگي با دانشكده ها جهت مرتفع ساختن مشكالت آموزش دانشجويان در كار  15

 آموزي
   اسفند  فروردين ماه12  مربيان

هماهنگي با واحدهاي ستادي ومراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي جهت پذيرش كار آموزو  16
 رسيدگي و حل مشكالت موجود دانشجو در رشته هاي مختلف

   اسفند  فروردين ماه12  مربيان

   اسفند  فروردين ماه 12  مربيان هماهنگي با پرسنل و مراكز جهت همكاري با كارورزان و دانشجويان در انجام كار آموزي  17
   اسفند  فروردين ماه 12  مربيان جمع آوري نمرات و گزارش عملكرد دانشجويان و تحويل به دانشكده بهداشت    18
پيگيري مزاياي مدرسين و پرسنل از دانشكده هاي مختلف و ارائه گواهي تأييد شده به امور اداري و  19

 مدرسين
 اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

  

پيگيري و هماهنگي با واحدهاي ستادي جهت تهيه طرح درس آموزشي درخصوص دوره هاي پزشكي   20
 اجتماعي

 اسفند  فروردين ماه 12  مربيان
  

   اسفند  فروردين ماه 12  مربيان اعالم كتبي برنامه هاي كارآموزي دانشجويان به واحدهاي ستادي و مراكز محيطي  21
   اسفند  فروردين ماه 12  مربيان نظارت مستمر بر نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي دانشجويان  22
هماهنگي با واحدهاي ستادي و مراكز شهر و روستاجهت دانشجويان رشته فناوري اطالعات سالمت و    23

 اجراي جلسات جهت توجيه برنامه 
 اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

  

   اسفند  فروردين ماه 12  مدير و مربيان حضور در جلسات پزشكي پاسخگو وكميته آموزشي برنامه  24
معرفي مراكزبهداشتي درماني آموزشي وتشكيل جلسات داخلي  واعالم آمادگي مركزجهت انتخاب  25

 اسفند  فروردين ماه 12  مدير و مربيان برنامه پزشكي پاسخگو
  

   اسفند  فروردين ماه 12  مدير و مربيان فراگيران ازبرنامه پزشكي پاسخگوتهيه فرم نظر خواهي  26
   اسفند  فروردين ماه 12  مدير و مربيان تهيه فرم ارزشيابي آموزش پزشكي پاسخگوجهت نظر سنجي از مراجعه كنندگان  27
   اسفند  فروردين ماه 12  مدير و مربيان هماهنگي با مراكز شهري جهت برنامه ريزي ودعوت از بيماران  28
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه
  94مصوبات كميته پايش و ارزشيابي عملكرد تا پايان سال % 95اجراي ) : 1(هدف اختصاصي
 : استراتژي برنامه

 ساماندهي نظام پايش و ارزشيابي -

 بهداشتي طراحي برنامه پايش وارزشيابي عملكرد در معالونت -

  :شاخص برنامه 
 درصد تشكيل جلسات كميته پايش ونظارت -
 درصد اجراي مصوبات كميته پايش -
 درصد اجراي مصوبات در بازديدها توسط واحدهاي ستادي  -

 

  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع   زمان

مورد 
  خاتمه  شروع  نياز

معاون بهداشتي ومسئول وارزشيابي وطرح در كميته پايشپايشبرنامهتدوين اهداف 1
   فروردين  فروردين  يك ماه كميته

معاون فني ،مسئول پيگيري ونظارت بر اجراي برنامه استراتژيك و عملياتي پايش وارزشيابي عملكرد 2
 كميته

  آذر  مهر ماه3

مسئول كميته ودبير ارزشيابيتشكيل  جلسات كميته پايش  و 3
  جلسه

   اسفند  فروردين مستمر

مسئول كميته ودبير  تهيه وتنظيم  صورتجلسات پايش  4
  جلسه

    اسفند  فروردين مستمر

مسئول كميته ودبير  پيگيري اجراي مصوبات جلسات كميته پايش و ارزشيابي عملكرد 5
 جلسه

   اسفند  فروردين مستمر

مسئول كميته ودبير ارسال صورتجلسات به رياست دانشگاه ، واحدهاي ستادي وشبكه  6
  جلسه

   اسفند  فروردين مستمر
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   فروردين  فروردين هفته1  معاون بهداشتي معرفي برنامه پايش و ارزشيابي به پرسنل محيطي و ستادي 7

  دي  مهر   دوماه  بهداشتيمعاون  تعيين دو نفر كارشناس ثابت براي برنامه به مدت سه سال 8

   فروردين  فروردين هفته1  معاون بهداشتي تعيين حدود و اختيارات مسئول برنامه پايش و ارزشيابي 9

معاون بهداشتي ومسئول هماهنگي با معاونت توسعه در خصوص تأمين نيروي مورد نياز برنامه پايش و ارزشيابي عملكرد 10
  كميته 

  

 مستمر
  اسفند  فروردين

 

تشكيل جلسات هماهنگي با معاون بهداشتي و مسئولين مرتبط در خصوص معرفي برنامه پايش و 11
  مسئول كميته ارزشيابي عملكرد و اهداف آن

 مستمر
  اسفند  فروردين

 

توجيه هيئت رئيسه دانشگاه در خصوص خدمات ايجاد برنامه پايش و ارزشيابي عملكرد در سطح 12
  بهداشتيمعاون  معاونت بهداشتي

 هفته1
  خرداد

  خرداد

  اسفند  خرداد ماه2  مسئول كميته ارائه گزارش عملكرد كميته پايش ونحوه تكميل فرمهاي پسخوراند در جلسات ادواري پزشكان 13

    اسفند  فروردين مستمر  دبير جلسه مستند ومكتوب نمودن كليه اقدامات  كميته پايش جهت  استفاده بهينه از آن  14

مسئول كميته و دبير تهيه وطراحي فرم بررسي نظرات وسنجش نگرش ورضايت  اعضاي كميته پايش 15
  جلسه

  تير  تير يك هفته

   اسفند  شهريور يك هفته  دبير جلسه جمع آوري نظرات اعضاي كميته دوبار در سال وارزيابي آن  16

    اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته  ارائه گزارش نظرات در كميته پايش وكميته فني معاونت بهداشتي  17

معاون بهداشتي ومسئول تهيه وارسال گزارش اقدامات كميته به وزارت ورياست دانشگاه 18
  كميته

  اسفند  خرداد ساليانه

  واحدهاي ستادي بازبيني مجدد برنامه ها ي اجرا شده در مراكزتوسط ستاد  19
 
 

 مستمر
  اسفند  ارديبهشت

  

جهت كار در چهار محور... هاي تدوين فرايندها ،ساماندهي نيروي انساني وتشكيل زير كميته 20
 مسئول كميته طراحي شده

 يك هفته
 اسفند  ارديبهشت
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برقراري ارتباط مستمر با نيروهاي محيطي و دريافت نظرات آنان در راستاي بهبود اقدامات كميته 21
 پايش و ارزشيابي عملكرد

مسئول كميته واعضا 
  كميته

 مستمر
  اسفند  فروردين

 

تشكيل جلسات هماهنگي با حضور كارشناسان و پزشكان مراكز و پايشگران و انعكاس نتايج 22
  مسئول كميته اقدامات در برنامه پايش و ارزشيابي عملكرد

 مستمر
  اسفند  فروردين

 

معاون بهداشتي ومسئول برنامه ريزي جهت افزايش تعامل واحدهاي ستادي با يكديگر و  با مراكز محيطي 23
  كميته

   اسفند  فروردين مستمر

    اسفند  فروردين مستمر  مسئول واحدهاي ستادي ...اطالع رساني وهماهنگي بيشتر واحدها ي ستادي در مورد ادغام برنامه ها و  24

   اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته تهيه وتنظيم بودجه مورد نياز اجراي برنامه پايش وارزشيابي عملكرد 25

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاي تيم پايش تشكيل جلسات درون واحدي وتوجيه كليه اعضا واحد در خصوص برنامه هاي پايش 26

كميته ساماندهي نيروي اختصاص بخشي از نمره ارزشيابي به نمره پايش و نظارت 27
 انساني

   اسفند  فروردين مستمر

معاون بهداشتي ومسئول پيگيري امور انگيزشي اعضاي تيم پايش در راستاي ارتقاء كيفت          28
  كميته 

   اسفند  فروردين مستمر

   بهمن  بهمن  يكماه   معاون بهداشتي توجيه رياست دانشگاه و دريافت بودجه مورد نياز  29

ومسئولمعاون بهداشتي پيگيري دريافت بودجه از معاونت پشتيباني 30
  كميته

اردي  بهمن  سه ماه
 بهشت

 

    اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته استفاده از بودجه جهت اجراي بهينه برنامه پايش  31

 دبير كميته  تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم 32
 اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

 

  دبير كميته ارزيابي آنجمع بندي داده ها و  33
 اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

  

 ريال10000000:جمع هزينه ها
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه

  94فرايندهاي نظام پايش وارزشيابي تا پايان سال %  90تدوين وتبيين  ) :2(اختصاصي هدف
  94فرايندهاي تدوين شده تا پايان سال تثبيت : استراتژي برنامه
 درصد فرايندهاي تثبيت شده در كميته پايش -درصد فرايندهاي مورد نياز تدوين شده در امر پايش: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت رديف

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

   اسفند  فروردين مستمر  دبير جلسه فرايندها به كميته پايش و ارزشيابي عملكردارائه نتايج كميته تدوين  1

   خرداد  فروردين ماه3  اعضاء كميته تهيه ليست فرايندهاي مورد نياز جهت شفاف سازي در اجرا  2

  اسفند  اسفند  يك هفته  اعضاء كميته تهيه وتدوين  فرايندهاي مؤثر دربرنامه  پايش            3

   اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته ارائه باز خوراند به مديران ستادي جهت اصالح مسير فرايند ها  4

   تير  ارديبهشت ماه 2  مسئول كميته هماهنگي با امور اداري وارائه فرايند پيشنهادي ارسال ومراسالت جهت بررسي  5

  تير  ارديبهشت ماه2  مسئول كميته نهايي شدن فرايند ارسال ومراسالت وابالغ به واحدها ي ستادي ومراكز   6

  ارديبهشت  ارديبهشت هفته1 اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرايند نحوه ارسال پس خوراند  7
  ارديبهشت  ارديبهشت هفته1 اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرآيند برنامه زمانبندي پايش از مراكز بهداشتي درماني   8
   خرداد  خرداد هفته 1 اعضاء كميته  پيگيري اجراوتثبيت  فرآيند تهيه و تنظيم برنامه پايش از مراكز بهداشتي درماني  9

   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته برنامه بازديد به مراكزپيگيري اجراوتثبيت  فرآيند ارسال  10
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرآيند تامين وسيله نقليه پايش  11
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرآيند انجام پايش از مراكز بهداشتي درماني 12
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرآيند نحوه انجام پايش 13
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   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرايندنحوه تهيه گزارش بازديد در  مركز  14
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرايند ارسال گزارش بازديد به مركز  15
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرايند تهيه پسخوراند در مركز  16
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  فرايند نحوه ارسال  پسخوراند به معاونت يا مركز بهداشت   17
   اسفند  فروردين مستمر اعضاء كميته پيگيري اجراوتثبيت  تدوين فرايند پايش ويژه در مركز        18
   اسفند  فروردين مستمر  امور اداري پيگيري اجراوتثبيت  فرايند  نامه هاي ارسالي از مراكز به دبيرخانه 19

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته  پيگيري اجراوتثبيت  فرايندهاي نحوه بهره گيري از راهكارهاي تشويقي  20

  تير  تير جلسه2 اعضاء كميته تدوين  فرايندهاي ساماندهي مراكز از نظر نيرو ، تجهيزات ، تقسيم كار 21

  اسفند  اسفند يك جلسه اعضاء كميته تدوين فرايندهاي طراحي مداخالت الزم توسط مديران براساس نتايج حاصله  22

   آذر  آذر جلسه 2  اعضاء كميته  تدوين فرايندهاي تشويق و تنبيه نيروها با كمك چك ليست پايش  23

   آذر  آذر جلسه 2  اعضاء كميته تدوين فرايندهاي موثر بر ارزشيابي ساالنه  24

كميته ساماندهي انجام اقدامات الزم جهت تأثير چك ليست پايش در ارزشيابي عملكرد ساليانه 25
  نيروي انساني

   اسفند  فروردين مستمر

    اسفند  فروردين مستمر  دبير جلسه هماهنگي با صاحبان فرايند درخصوص ارائه راهكارهاي مناسب  26

   اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته و مادي جهت رتبه هاي برتر براساس دستورالعملپيگيري اجراي فرايندهاي تشويق معنوي 27

  آبان  آبان يك جلسه اعضاء كميته تدوين فرايندهاي پايش پزشك خانواده و نحوه پرداخت آن براساس پايش انجام شده 28

  آبان  آبان هفته1  واحد گسترش ابالغ فرايندها به مراكز مجري برنامه پزشك خانواده جهت اطالع رساني به پزشكان 29

  اذر  اذر يك جلسه اعضاء كميته تدوين فرايندهاي تيم پايش در مراكز محيطي 30

معاون بهداشتي هماهنگي با مسئولين واحدها در كميته فني جهت تثبيت فرايندها 31
  ومسئول واحدها

   اسفند  فروردين مستمر

معاون بهداشتي ومسئول نظارت بر نحوه اجراي فرايندهاي تدوين شده 32
كميته ،مسئولين واحدها 

   اسفند  فروردين مستمر
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 واعضا تيم
  اسفند  اسفند يك جلسه  اعضاء كميته تدوين فرايند پايش براساس برنامه عملياتي                 33

فروردين  يك جلسه  اعضاء كميته تدوين فرايند پايش با توجه به چك ليست مدل زنجيره اي فرايند 34
94 

  94فروردين 

   اسفند  فروردين مستمر  دبير جلسه برنامه ريزي جهت آموزش نيروها در زمينه فرايندهاي تدوين شده 35

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش وواحدها برنامه ريزي جهت انجام پايشهاي ويژه از مناطق داراي كيفيت خدمات پايين  36

  شهريور شهريور يك جلسه مسئول كميته ابالغ فرايندهاي پايش ويژه به واحدهاي مرتبط 37

مسئول كميته واعضاء برنامه ريزي وانجام مداخالت اساسي در پايشهاي ويژه در راستاي بهبود عملكرد پرسنل 38
  كميته

   اسفند  فروردين مستمر

    اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته نهايي شدن فرايند ها در كميته وابالغ به واحدها ي ستادي ومراكز  39

مسئول كميته ودبير موجود در اجراي فرايندها وپيگيري جهت رفع آنهااستخراج وبررسي كمبودها ونقايص 40
  جلسه

   اسفند  فروردين مستمر

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته ارائه راهكارهاي پيشنهادي و انجام مداخالت الزم 41

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته بررسي شيوه هاي ارزشيابي فرايندها در سيستم 42

    اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته انجام مداخالت الزم براساس مشكالت ونواقص موجود در فرايندها  43

مسئول كميته و اعضاء نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك  44
  كميته

    اسفند  فروردين مستمر

 دبير كميته  اطالعات الزمتهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب 45
 اسفند  فروردين مستمر واحد گسترش

 

 دبير كميته جمع بندي داده ها و ارزيابي آن 46
 اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

 

  :جمع هزينه ها 
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه
  ): 3(اختصاصي  هدف

 94مصوبات در پايشها در ستاد ومحيط تا پايان سال % 80اجراي  -

  طراحي يك پايش موثر در سيستم - بازنگري در ساختار نظام پايش و ارزشيابي-نهادينه ساختن نظام پايش در سيستم  :استراتژي 
درصد بازديدهاي ستادي ثبت -درصد ارسال گزارشات بازديد از ستاد به مركز -درصد بازديد انجام شده ستاداز محيط  براساس برنامه تنظيم شده: شاخص برنامه 

 درصد تأثير پايش ها در ارزشيابي ساالنه نيروها -شده در دفتر گزارش بازديد مركز

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  زمان

منابع   زمان
  خاتمه  شروع  مورد نياز

    اسفند  فروردين  مستمر  واحد گسترش كارشناسان وابالغ به واحدهاي ستاديتدوين برنامه پايش  1

   فروردين  فروردين هفته 1 واحد گسترش تدوين برنامه پايش  مديران و ابالغ به واحدهاي ستادي  2

   فروردين  فروردين  روز 2 واحد گسترش تدوين برنامه پايش شبكه بهداشت آران وبيدگل و ابالغ به واحدهاي ستادي  3

   ارديبهشت  ارديبهشت هفته 1 واحد گسترش تدوين برنامه پايش معاون بهداشتي از مديران گروه ستادي  4

   ارديبهشت  ارديبهشت هفته 1 واحد گسترش تدوين برنامه پايش معاون بهداشتي از شبكه بهداشت آران وبيدگل   5

6  
درماني شهري و روستايي و خانه هايتدوين برنامه پايش معاون بهداشتي از مراكز بهداشتي

   فروردين  فروردين هفته 1 واحد گسترش بهداشت

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش هماهنگي با واحدها و دفتر معاونت براي برنامه ريزي پايش ها  7

واحد گسترش ومسئول  پيگيري اجراي برنامه هاي پايش  8
   اسفند  فروردين مستمر  كميته

   اسفند  فروردين مستمر  واحدهاي ستادي انجام پايشها براساس برنامه عملياتي تدوين شده مركز  11
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   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش جمع آوري نتايج پايش هاي انجام شده و پسخوراندهاي ارسالي از واحدهاي ستادي  12

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش ثبت دقيق نتايج پايشهاي معاونت در برنامه اكسل  13

هر شش  واحد گسترش جمع آوري نتايج و ارزيابي آن  14
 ماه يكبار

   فروردين  شهريور

مسئول كميته ومسئول ارائه گزارش به رياست دانشگاه ودرجلسات كميته فني  15
 واحدگسترش

هر شش
 ماه يكبار

   ارديبهشت  مهر

   اسفند  فروردين مستمر  پزشك مسئول مركز اجراي برنامههماهنگي با سر گروه پايش در صورت تغيير در  16

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي توجه به انگيزه كاركنان ونقاط قوت فعاليت در بازديدها  17

   اسفند  فروردين مستمر  پزشك مسئول مركز درج امضاء پزشك مركز در گزارش بازديد پايشگران جهت تأييد موارد ثبت شده  18

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي بررسي مشكالت مهم مركز در بازديدها توسط تيم اعزامي بعنوان نماينده معاونت  19

   خرداد  خرداد دوجلسه  اعضاي كميته  تعيين نكات مشترك قابل بررسي در پايشها توسط اعضاي كميته    20

21  
بررسي پوشش حرفه اي وآراستگي ظاهر،  بهداشت و نظافت عمومي مركز به عنوان موارد

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي مشترك مورد بررسي توسط كليه پايشگرها 

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي ارسال به موقع گزارش بازديد به مركز و دريافت پس خوراند آن به صورت واحدي و جداگانه  22

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي نگارش مطالب در فرم گزارش بازديد بصورت جمله  كامل توسط پايشگران  23

24  
 سرگروه پايش تهيه پاس و هماهنگي با واحد نقليه  تو سطسرگروه پايش 

  
  

   اسفند  فروردين مستمر

25  
برنامه ريزي الزم توسط ، واحد نقليه جهت اقدام در زمينه جدول زمان بندي پايش و

   اسفند  فروردين مستمر  واحد نقليه  تكراري با بندقبليهماهنگي با سرگروهها  

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش ارسال برنامه تنظيمي پايش  از سوي گسترش  به واحد نقليه  26
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27  
توجيه مسئول نقليه در خصوص تامين وسيله نقليه  مناسب  با تعداد افراد و مسافت و مكان

  اعزامي در پايش 
واحد گسترش ومسئول 

  كميته
يك 

 جلسه
   خرداد  خرداد

   اسفند  فروردين مستمر  اموراداري ارسال به موقع نامه هاي برنامه يا گزارش بازديدها به مراكز  28

   اسفند  فروردين مستمر  دبير جلسه نحوه تكميل فرمت جديد گزارش بازديد ها وارائه فيد بك به واحدها ي ستادبررسي  اشكاالت  35

مسئول كميته واعضاء  بررسي مشكالت فرمها ي جديد وبازنگري مجدد آن  36
   آذر  مرداد ماه4  كميته

37  
وتكميل فرمپيگيري اصالح كمبودها توسط مديران ستادي و مراكز بهداشتي درماني 

 پسخوراند وارسال به واحد پايشگر
پايشگران ستادي وپايش 

   اسفند  فروردين مستمر  شونده

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي پيگيري جهت تكميل فرمت پسخوراند توسط مراكز  38
   اسفند  فروردين مستمر  امور اداري جمع آوري آمار غائبين نيروهاي مراكز در جريان پايش در مقاطع مختلف توسط امور اداري  39

40  
تشكيل جلسه با پزشك مسئول مركز و اعضاي تيم سالمت در پايان پايش و ثبت نتايج نهايي

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي  در دفتر گزارش بازديد 

41  
ارسال رونوشت گزارش بازديدها به واحد گسترش ، واحد مربوطه و در مورد بازديدهاي

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي روستايي به مركز آموزش بهورزي  

42  
انجام پايش از يكي از پايگاهها و خانه هاي بهداشت تابعه در بازديدهاي دوره اي از مركز و يا

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي شبكه آران وبيدگل ، به صورت راندم 

43  
هماهنگي پزشك مسئول مركز با سرگروه مربوطه قبل از اجراي پايش در صورت وجود

   اسفند  فروردين مستمر  پزشك مسئول مركز  مرخصي اضطراري يكي از اعضاي تيم پايش  مركز 

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي ثبت غيبتهاي پرسنل هنگام پايش در فرم گزارش بازديد  44

واحد گسترش وپايشگران  پيگيري حضور الزامي پزشكان  ونيروهادر كليه پايشها  45
   اسفند  فروردين مستمر  ستادي

   اسفند  فروردين هرهفته  مسئول كميته طرح مشكالت موجود در پايشها در جلسات كميته فني وارائه راهكارهاي موثر  46
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   شهريور  شهريور جلسه 1  مسئول كميته طراحي فرمت جديد چك ليست  47

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي ارائه فيدبك به مراكز با چك ليست و امتيازهاي ثبت شده  48

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي بررسي ميزان ارتقاء فعاليتها در پايش مراكز با كمك چك ليست مدل زنجيره اي فرايند  49

مسئول كميته و اعضاء شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبكنظارت بر اجراي فعاليتها در  50
    اسفند  فروردين مستمر كميته

 دبير كميته  تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم  51
   اسفند  فروردين مستمر واحد گسترش

 دبير كميته جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  52
   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

  :جمع هزينه ها 
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه

 مراكز بهداشتي درماني شهري تا پايان برنامه % 90تعيين تيم پايش در ): 4(هدف اختصاصي 
 نظام مند ساختن پايش ها در مراكز محيطي: استراتژي برنامه 

 درصد مراكز داراي برنامه تنظيمي پايش  از واحدهاي تحت پوشش -درصد مراكز داراي تيم پايش:برنامهشاخص 

  جدول گانت برنامه

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

    مهر  مهر  يكماه  كميتهاعضاء   بررسي روند بازديدهاي انجام شده توسط تيم پايش مراكز بهداشتي درماني  1

تهيه پرسشنامه جهت جمع آوري داده ها در زمينه بررسي وضعيت انجام پايشها در مراكز 2
    مهر  مهر  يكماه  اعضاء كميته روستايي و مجري برنامه پزشك

    مهر  مهر  يكماه  اعضاء كميته وواحد گسترش توجيه نيروها وتكميل پرسشنامه توسط تيمهاي پايشگر ستادي  3

    مهر  مهر  يكماه  واحد گسترش جمع بندي نتايج وارائه گزارش در كميته پايش  4

   مهر  مهر دوجلسه  مسئول كميته واعضاء كميته )ماهي يكبار بازديد(تهيه دستورالعمل استاندارد تواتر  پايش اعضاي تيم سالمت در مراكز 5

   آذر  آذر يك جلسه  مسئول كميته وواحد گسترش واعضا مراكز مجري پزشك خانوادهتعيين اعضاي تيم سالمت در مراكز بهداشتي درماني روستايي و 6
   دي  دي يك جلسه  مسئول كميته واعضاء كميته تعيين شرح وظيفه آنها در اين پايشها 7

صدور ابالغ اعضاي تيم پايش در مركز بهداشتي درماني روستايي و مناطق مجري برنامه  8
   دي  دي يك هفته  ومسئول كميتهمعاون بهداشتي   بيمه روستايي

انجام پايش هابه صورت مستمر و مداوم توسط تيم پايش مركز واعالم  نتايج بصورت كمي  9
   اسفند  فروردين مستمر  تيم پايش  وكيفي به واحدمرتبط
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تشكيل جلسات هماهنگي با واحد بهداشت حرفه اي جهت بررسي امكان تعيين نيرو ي 10
   آذر  آذر يك ماه  مسئول كميته ،حرفه اي ،گسترش پايش خانه هاي بهداشتبهداشت حرفه اي در 

تشكيل جلسات هماهنگي جهت واحد بهداشت دهان ودندان  وتاكيد برضرورت پايش از 11
   آذر  آذر يك ماه  مسئول كميته ،بهداشت دهان واحدهاي تحت پوشش توسط دندانپزشكان

   بهمن  بهمن يك جلسه  مسئول واحد بهداشت دهان خانه هاي بهداشت وتكميل چك ليستتوجيه دندانپزشكان براي نحوه پايش از  12

   بهمن  بهمن يك جلسه  واحد گسترش تنظيم برنامه زمانبندي پايش دندانپزشكان 13

بايگاني فرمهاي پسخوراند و گزارش بازديد واحدهاي ستادي در واحدهاي مرتبطو در مركز 14
   اسفند  فروردين مستمر  تيم پايش  بهداشتي درماني

حفظ ونگهداري دفتر گزارش بازديد نزد پزشك و يا مدير مركز بهداشتي درماني و يا يك  15
   اسفند  فروردين مستمر  پزشك ، مدير و يايكي از پرسنل فرد به انتخاب پزشك مسئول مركز

گزارشبررسي گزارش بازديدهاي ارسالي از معاونت در جلسات داخلي مركز  ودريافت 16
   اسفند  فروردين مستمر  اعضاي تيم پايش پيشرفت كار از نيروها

   آذر  هر ماه مستمر  مسئول كميته واحد گسترش بررسي روند پايش درمركز شهري 17

تفكيك برنامه پايش شهر و روستا با توجه به تنوع و تفاوت وظايف پرسنل و تشكيل زير 18
 ماه 2  مسئول كميته واحد گسترش كميته مربوطه

خرداد 
94  

خرداد 
94 

  

تشكيل جلسات هماهنگي با پزشكان مراكز شهري و دريافت نظرات آنان در خصوص اعضاي 19
 يك ماه  مسئول كميته تيم پايش شهري

خرداد 
94  

خرداد 
94 

  

معاون بهداشتي ،مسئول كميته هماهنگي با افراد تعيين شده جهت تيم پايش  شهري 20
   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

   آذر  مهر ماه 3  مسئول كميته و دبير جلسه تشكيل جلسات هماهنگي با واحدهاي ستادي جهت تشكيل تيم پايش در مراكز بهداشتي درماني 21
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   آذر  مهر دوماه  مسئول كميته تشكيل جلسات هماهنگي با امور اداري جهت جابجايي نيروها در صورت نياز 22

   دي  دي هفته 1  معاون بهداشتي و واحد گسترش مراكز شهريصدور ابالغ اعضاي تيم پايش 23

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته واحد گسترش بررسي نحوه اجراي پايشها درمراكز شهري 24

   94مرداد  94مردا د يكماه  مسئول كميته توجيه اعضاي تيم پايش شهري ويژه پزشكان 25

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته واحد گسترش مراكز شهري و روستاييپيگيري و نظارت بر روند برنامه در  26

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته واحد گسترش پيگيري و دريافت اطالعات و آمار و نحوه اجراي پايش در مراكز شهري و روستايي  27

مسئول كميته،واحد گسترش ، نظارت بر عملكرد تيم پايش مراكز و پيگيري امور انگيزشي 28
   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء كميته

درماني  برخي پزشكان در مراكز روستايي و در نتيجه بي اهميتي به"اصالح رويكرد صرفا  29
   اسفند  فروردين مستمر  اعضاء و مسئول كميته وظايف بهداشتي مراكز

   اسفند  فروردين مستمر  مراكزتيم پايش  ثبت موارد پايش در چك ليست مدل زنجيره اي فرايندها 30

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش ثبت نتايج پايش در برنامه نرم افزار طراحي شده 31

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش تهيه گزارش از نتايج پايشها و ارزيابي آن 32

   اسفند  فروردين مستمر  پزشك مسئول مركز ادواري پزشكانارائه نتايج نهايي پايشها به ستاد توسط پزشك مسئول مركز در جلسات   33

 معاون بهداشتي ،  نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك  34
   اسفند  فروردين مستمر  مسئول كميته

  دبير كميته  تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم  35
   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

 دبير كميته  جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  36
   اسفند  فروردين مستمر واحد گسترش

 ريال35000000:جمع هزينه ها
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه  
  94ستادي ومحيطي تا پايان سال درصد نيروهاي پايشگر  70ارتقاء مهارت و توانمندي) : 5(هدف اختصاصي    
  نيازسنجي و آموزش و ارتقاء مهارت نيروها -تشكيل زير كميته توانمند سازي  در پايش: استراتژي برنامه     

                        ديده در خصوص برنامه عملياتيدرصد نيروهاي آموزش  -درصد كاركنان آموزش ديده درزمينه  پايش ونظارت  -درصد نيروهاي آموزش ديده در خصوص خود ارزيابي: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  زمان

منابع مورد   زمان
 خاتمه  شروع  نياز

   اسفند اسفند  فروردين  توانمند سازي مسئول كميته تشكيل جلسات  هماهنگي و برنامه ريزي آموزشها  1

   اسفند اسفند  فروردين  كميته توانمندي  تعيين نياز هاي آموزشي ناظرين  ستادي در حيطه هاي دانش و مهارت و عملكردي  2

   اذر  اذر ماه 1  كميته توانمندي تهيه سواالت نيازسنجي جهت نيروهاي ستادي  3

   دي  دي ماه 1  كميته توانمندي از نيروهاي ستاديبرنامه ريزي  جهت نيازسنجي  4

   دي  دي ماه 1  كميته توانمندي استخراج نتايج نيازسنجي از واحدهاي ستادي  5

   آذر  آذر جلسه 1  كميته توانمندي تكميل فرم طراحي دوره آموزشي جهت طرح در كميته ارزيابي آموزشها وكميته اجرايي آموزش  6

   آذر  آذر جلسه 1  مسئول كميته پايش برگزاري دوره آموزش نيروهاي  ستاديپيگيري دريافت مجوز  7

   اسفند  فروردين مستمر  اعضائ كميته  ...برنامه ريزي جهت خود آموزي اعضاي كميته پايش در مورد نحوه پايش واهداف آن و  8

   اسفند  فروردين مستمر  كميته شرح وظايف پيگيري انجام فعاليتهاي نيروها بر اساس شرح وظايف تعيين شده  9

   مهر  مهر جلسه 4  مسئول كميته پايش تهيه گزارشهاي علمي پايش وارزشيابي عملكرد وارائه در جلسه كميته پايش جهت افزايش  توانمندي اعضا  10
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   آذر  آبان  جلسه 3  علميمسئول كميته و اعضاء هيئت  آموزش نحوهارزشيابي برنامه  براساس مديريت فرايندها  ونحوه تكميل چك ليست جديد  11

   آذر  آبان  جلسه 3  مسئول كميته و اعضاء هيئت علمي آموزش تئوري ارزشيابي برنامه  براساس مديريت فرايندها  ونحوه تكميل چك ليست جديد  12

   آذر  آذر ماه 1  اعضاء هيئت علمي استفاده از اعضاي هيئت علمي در توانمند سازي كاركنان  13

   آذر  آذر ماه 1  مسئول كميته و اعضاي هيئت علمي 93كارشناسان ستادي براساس نيازسنجي انجام شده در سالتوانمند سازي  14

   مهر  مهر ماه 1  كميته توانمند سازي تهيه سواالت نيازسنجي جهت نيروهاي محيطي  15

   مهر  مهر ماه 1  كميته توانمند سازي برنامه ريزي  جهت نيازسنجي از نيروهاي محيطي  16

   مهر  مهر ماه 1  كميته توانمند سازي استخراج نتايج نيازسنجي از واحدهاي محيطي  17

   دي  دي ماه 1 اعضاي هيئت علمي استفاده از اعضاي هيئت علمي در توانمند سازي نيروها  18

   دي  دي جلسه 1  توانمند سازيكميته  تكميل فرم طراحي دوره آموزشي جهت طرح در كميته ارزيابي آموزشها وكميته اجرايي آموزش  19

   دي  دي جلسه 1  مسئول كميته پيگيري دريافت مجوز برگزاري دوره  20

   بهمن  بهمن جلسه 3  كميته توانمند سازي برنامه ريزي واجراي دوره آموزشي نيروهاي محيطي  21

   بهمن  بهمن جلسه 3  كميته و اعضاء هيئت علمي توانمند سازي نيروهاي محيطي  براساس نياز هاي تعيين شده  22

   بهمن  بهمن جلسه 1  كميته توانمند سازي ارزشيابي دوره هاي آموزشي واستخراج نتايج برگزاري دوره وطرح در جلسه كميته پايش  23

   بهمن  بهمن جلسه 1  دبير جلسه بررسي نظرات فرگيران در دوره هاي برگزار شده وارائه نتايج  24

   بهمن  بهمن جلسه 1  كميته توانمند سازي جديدالورودآموزش نيروي انساني  25

   آذر  آذر جلسه 1  اعضاء هيئت علمي و مسئول كميته در راستاي سالمت محوريآموزش  وتوانمندسازي پزشكان وافزايش نگرش آنها  26

   آذر  آبان جلسه 2  مسئول كميته تعيين دوره هاي آموزشي كارشناسان ستادي ، محيطي و تيم پايش  در خصوص نحوه گزارش نويسي  27
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     هر دوماه مستمر  مسئول واحدها و كارشناسان انجام پايش جهت بررسي آگاهي وعملكرد پزشكان مراكز وايجاد تعهد درآنها جهت نظارت بروظايف بهداشتي پرسنل  28

   آبان  آبان جلسه it 1كارشناس  )اينترنت(آموزش مهارتهاي به كارگيري تكنولوژي جديد  29

   اسفند  فروردين مستمر  تيم پايش ستادي پايشگران انجام بازديد توسط كارشناسان پايشگر به منظور اصالح و آموزش نه بازرسي  30

   اسفند  فروردين مستمر  مسئول واحدها آشنايي كارشناسان از روند اجرايي برنامه ها  31

   دي  آذر جلسه 3  مسئول كميته موثرآموزش وتوجيه اعضاي كميته در خصوص نحوه انجام يك پايش  32

   دي  دي جلسه2  مسئول كميته آموزش مهارت برقراري ارتباط بين پرسنل محيطي و ستادي در راستاي ايجاد اعتماد متقابل به پايشگرها و پايش شونده ها  33

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي بررسي مهارت و عملكرد پرسنل در پايشها وانجام مداخالت الزم  34

   اسفند  فروردين ماه 6  كميته توانمند سازي برنامه ريزي آموزشي جهت توانمند سازي  اعضاي تيم پايش در مراكز روستايي  35

   اسفند  فروردين ماه 6  كميته توانمند سازي برنامه ريزي آموزشي جهت توانمند سازي اعضاي تيم پايش در مراكز شهري  36

   اسفند  فروردين   كميته توانمند سازي اجراي دوره هاي برنامه ريزي عملياتي در سطح محيط و ستادبرنامه ريزي و  37

   اسفند  مهر ماه 5  مسئول كميته آموزش نيروهاي محيط و ستاد مورد فرايندهاي تدوين شده پايش  38

   اسفند  دي ماه 3  كميته توانمند سازي شدهبررسي ميزان ارتقاء وآگاهي و نگرش فراگيران در كليه دوره هاي آموزش برگزار  39

   اسفند  مهر ماه 6  كميته توانمند سازي برنامه ريزي آموزشي جهت نيروهاي پذيرش در زمينه نرم افزار پذيرش و درآمدها  40

   اسفند  فروردين مستمر وواحدهاي ستاديمسئول كميته معاون بهداشتي ، نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك  41

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترشه دبير كميت تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم  42

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش دبير كميته جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  43

 ريال30000000:جمع هزينه ها
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش وارزشيابي عملكرد : عنوان برنامه

 پايشها% 100تكميل چك ليست پايش براساس مدل زنجيره اي فرايند در ): 6(هدف اختصاصي 
 افزار چك ليست جديد پايشطراحي نرم - برنامه ها براساس مدل زنجيره اي فرايندها در كليه سطوح  ليستطراحي وتدوين فرمت يكسان چك : استراتژي برنامه

 درصد پايش انجام شده با چك ليست جديد: شاخص برنامه
 

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف

  زمان
منابع مورد   زمان

 خاتمه شروع  نياز
    دي  مهر  ماه 4  كميتهمسول كميته و اعضاء  ومقايسه باچك ليست موجودهادانشگاهدو به يك سايربررسي چك ليست پايش سطح  1

   آبان  شهريور ماه 4  اعضاء هيئت علمي استفاده از متون علمي و نظرات اعضاي هيئت علمي در تهيه فرمت چك ليست جديد  2

 مسول كميته ارسال نمونه فرم چك ليست پايش سطح يك به واحدها ودريافت نظرات كارشناسان واحدها  3
   شهريور  دمردا ماه 1 و دبير جلسه

   آذر  فروردين ماه 8  مسول كميته و اعضاي كميته طراحي فرمت جديد پايش براساس مدل زنجيره اي فرايندها   4

با همكاريي ستادي در كميته پايش وتوسط واحدهادو به يك تهيه شدهپايش سطحجديد چك ليستفرمتبررسي  5
   آذر  فروردين ماه 8  مسول كميته و اعضاي كميته  اعضاء هيئت علمي

   مهر  مهر جلسه 2  مسئول كميته تهيه گزارش علمي از پايش و ارزشيابي برنامه  براساس مدل زنجيره اي فرايندها  ونحوه تكميل چك ليست جديد  6
   شهريور  فروردين جلسه 2  اعضاي كميته آموزش تئوري ارزشيابي برنامه  براساس مدل زنجيره اي فرايندها  ونحوه تكميل چك ليست جديد به نيروهاي محيطي  7

   شهريور  فروردين ماه 6  اعضاي كميته ثبت ميزان پوشش ها وشاخصهاي  حد انتظار واحد در دستوراالعمل چك ليست  8

   شهريور  فروردين ماه 6  اعضاي كميته تعيين نمره پايش طبق هر بخش ارزيابي چك ليست ونيز ثبت نمره نهايي جهت تعيين روند پيشرفت برنامه نسبت به بازديد قبلي  9
   مهر  مهر هفته 1  مسئول كميته ،مدرس  بررسي نهايي  چك ليستها وتصويب آن جهت تكثير  10
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   اسفند  فروردين مستمر  مسئول واحد گسترش و اعضاء كميته بررسي وتعيين وضعيت موجود در بازديدها بوسيله چك ليستها  11

   اسفند  اسفند ماه 1  مسئول واحد گسترش و اعضاء كميته ارزيابي وتعيين ميزان ارتقاء برنامه براساس امتيازات چك ليستها  12

   اسفند  فروردين مستمر  پزشك مسئول و تيم پايش در مراكز به عهده پزشك مسئول وتيم پايش مركز 1تفويض مسئوليت انجام بازديد سطح  13

   ارديبهشت  ارديبهشت ماه 1  دبيرجلسه 1استفاده از نظرات پرسنل محيطي توانمند جهت تهيه چك ليست سطح  14

   دي  مهر ماه4  مسول كميته و اعضاي كميته  استفاده از نيروهاي متناظر در شبكه آران وبيدگل در تدوين چك ليستهاي جديد   15

   اسفند  اسفند ماه 1  اعضاي كميته دعوت از ناظرين و توجيه دقيق آنها جهت نحوه تكميل  چك ليستهاي هر برنامه و بررسي كامل آيتم ها  16

   اسفند  فروردين مستمر  تيم پايش انجام پايش براساس دستورالعمل هاي فواصل انجام بازديد و ثبت نتايج و اطالعات حاصل از پايش  17

   اسفند  فروردين مستمر  تيم پايش انجام پايش و نظارت دقيق براساس چك ليستهاي تنظيم شده  18

   اسفند  فروردين مستمر  تيم پايش و پايشگران ستادي بررسي وضعيت موجودارائه خدمات در  برنامه ها ي خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي  19
   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش جمع آوري وجمع بندي آمار ،اطالعات ،تجزيه وتحليل داده ها جهت مشخص كردن وضعيت موجود واحدهاي تحت پوشش   20
مسئول كميته پايش و اعضاي تدوين چك ليست پايش در واحدهاي امور اداري ، امور مالي ، امور آزمايشگاهها  21

   مرداد  مرداد ماه 1  مربوطه

   اسفند  فروردين مستمر  كليه واحد ها تهيه شاخصهاي پايش و ارزشيابي مراكز براساس چك ليستهاي پايش  22

   اسفند  اسفند ماه1  مسئول كميته تشكيل جلسات هماهنگي با امور مالي و اداري جهت نهايي شدن چك ليستها و هماهنگي با اعضاي هيئت علمي  23
   شهريور  فروردين ماه 6  اعضاء كميته تهيه چك ليست پايش سطح دو به يك و نهايي شدن آن  24

   آذر  مهر ماه 3 مسئول كميته و اعضاء كميته تهيه وتدوين چك ليست پايش معاون بهداشتي به شبكه و نهايي شدن آن  25

   فروردين  فروردين ماه 1  كميته واحد گسترشمسئول  ارائه چك ليست ها به مراكز وواحدها  قبل از حضورپايشگر  26

   اسفند  فروردين مستمر  پايشگران ستادي 2و1انجام پايشهاي برنامه ريزي شده در سطح  27
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   خرداد  فروردين ماه 3  مسئول كميته واحد گسترش جهت تهيه نرم افزار پايشitهماهنگي با امور  28

   خرداد  فروردين ماه 3  مسئول كميته واحد گسترش تهيه و طراحي برنامه نرم افزاري پايش بر اساس فرمهاي موجود  29

   خرداد  خرداد ماه 1  مسئول كميته تعيين شاخص ها ، مالك ها و معيارها جهت تهيه نرم افزار وتحليل اطالعات  30

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش ورود داده هاي پايش به برنامه نرم افزار براي بررسي دقيق و تجزيه وتحليل اطالعات چك ليستها  31

   خرداد  خرداد ماه 1  واحد گسترش توجيه واحدها در خصوص نرم افزار پايش  32

      ماه 1  اعضاء كميته واحد گسترش تهيه فرمت  چك ليست پايش مديران و چك ليست  پايش شبكه آران  وبيدگل  33

34  
برنامه ريزي اوليه براي تشكيل گروههاي كاري متشكل از كارشناس مسئول برنامه در كاشان و شبكه آران و بيدگل

   اسفند  فروردين مستمر  دبيركميته  ونيروهاي محيطي جهت تكميل كليه چك ليست ها 

   94ابان   94ابان  ماه 1  مسئول كميته هماهنگي با نمايندگان واحدها جهت طرح موارد فني در چك ليست مطروحه  35

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش دبير كميته برنامه ريزي جهت پايش پزشك خانواده توسط مسئولين ستادي  36

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش واحدهاي ستادي وارائه نتايج به مراكز وامور ماليجمع بندي نتايج پايشها از  37

   95اسفند   95اسفند  ماه 1  مسئول كميته ارائه چك ليست جديد پزشك خانواده ونتايج اجراي آن به كليه واحدهاي وزارت متبوع   38

   اسفند  فروردين مستمر  معاون بهداشتي مسئول كميته جلسات كميته فنيجمع بندي نتايج پايشها و ارائه گزارش در هيئت رئيسه و  39

   اسفند  فروردين مستمر  معاون بهداشتي ،مسئول كميته نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك  40

   اسفند  فروردين مستمر  گسترشواحد  دبير كميته تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم  41

   اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش دبير كميته جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  42

  جمع 
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه

 94درصد  نيروها تا پايان سال 100تعيين وتبيين شرح وظايف ):  7( هدف اختصاصي   
 تبيين شرح وظايف نيروها -ساماندهي نيروي انساني در مراكز ستاد:استراتژي برنامه

 درصد نيروهاي داراي شرح وظايف در مركز - درصد تامين منابع انساني مراكز در پايشها :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت رديف
  زمان

  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز
   خرداد  خرداد  يك هفته   امور اداري  تشكيل زير كميته ساماندهي نيروي انساني  1

  اسفند  فروردين  مستمر  گسترش وامور اداري  بررسي حجم كار نيروهاي انساني در گروههاي مختلف و تبيين تعداد نيروي مورد نياز براساس برنامه ها  2

   ابان  ابان  يك جلسه   گسترش وامور اداري تبيين فرايندها و ضوابط جابجايي نيروهاي انساني  3

   اسفند  فروردين  يك هفته  گسترش وامور اداري چيدمان صحيح نيروها در مراكز براساس نياز سيستم  4

  اذر  اذر يك هفته  امور اداري تشكيل كميته شرح وظايف  5

  مهر  مهر  يك هفته  امور اداري ارسال فايل  شرح وظايف نيروها در نظام طبقه بندي مشاغل به واحدها  6

  اذر  مهر يك هفته  امور اداري جمع آوري نظرات واحدها در خصوص شرح وظايف نيروهاي مرتبط  7

وكميتهامور اداري بررسي نظرات واحدها در مورد شرح وظايف نيروها و تأييد نهايي آن  8
 شرح وظايف

  بهمن  دي  دو ماه

  بهمن  دي  دوماه  امور اداري ابالغ شرح وظايف به نيروها و توجيه آنها در صورت نياز  9

فروردين  يك ماه  امور اداري تهيه و نصب پوستر شرح وظائف در اتاق كاركنان  10
95  

فروردين
95 
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  دي  دي يك ماه  امور اداري توجيه كارشناسان ستادي در خصوص شرح وظايف و نحوه كار كليه نيروها در مراكز  11

  اسفند  فروردين  مستمر  گسترش وامور اداري دريافت نظرات واحدهاي مرتبط در مورد جابجايي نيروها  12

  دي  دي يك ماه  گسترش وامور اداري بررسي وضعيت موجود چيدمان نيروها  13

  اسفند  فروردين  مستمر  گسترش وامور اداري تشكيل جلسات هماهنگي با واحدهاي امور اداري و گسترش در خصوص چيدمان نيروها براساس حجم كار  14

   اسفند  فروردين  مستمر   امور اداري و گسترش پيگيري تأمين نيروي مورد نياز  15

   فروردين  فروردين يك ماه   امور اداري و گسترش تببين شرح وظايف مدير داخلي و پذيرش در سيستم  16

  اسفند  فروردين  مستمر  اداري ومالي پايش و نظارت اين نيروها با چك ليست  17

امور اداري و گسترش بررسي راههاي تأثير ارزشيابي در عملكرد نيروها  18
  واعضاي كميته 

  اسفند  فروردين  مستمر

  اسفند  فروردين  مستمر  امور اداري برنامه ريزي جهت تأثير پايش ونظارت براساس چك ليست در ارزشيابي نيروها  19

  اسفند  فروردين  مستمر  امور اداري تشويق  پرسنل فعال در هر برنامه به طور جداگانه  20

امور اداري و گسترش محاسبه عملكرد وشرح وظايف با توجه به حجم نيروي انساني موجود  21
 واعضاي كميته

   سه ماه
  

امور اداري و گسترش بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه در پرسنل  22
  واعضاي كميته

  اسفند  فروردين  مستمر

امور اداري واعضاي  هررشتهشفاف سازي و اصالح مستمر شرح وظايف در هر برنامه و  23
  كميته شرح وظايف

   اسفند  فروردين  مستمر 

  اسفند  فروردين  مستمر  اعضاي كميته بررسي مشكالت نيروها در پايش و توجه به حل مشكالت  24

   اسفند  فروردين  مستمر   امور اداري جابجايي نيروها در توالي تعيين شده در مراكز  25

   اسفند  فروردين  مستمر   امور اداري به موقعتشويق و تنبيه صحيح و  26
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  اسفند  فروردين  مستمر  امور اداري و گسترش بازنگري در طرح تقسيم نيروي انساني با توجه به وظايف محوله وبرنامه هاي جديد اضافه شده در سيستم  27

  اسفند  فروردين  مستمر  مسئول دفتر  تأييد صحت گزارشات متناقض  28

  اسفند  فروردين  مستمر  نيروهاي محيطي مستند سازي فعاليتهاي انجام شده  29

ارزيابي و تصميم گيري به موقع در راستاي ايجاد تغييرات در برنامه و فرايندها از طريق شناسايي بموقع  30
  اسفند  فروردين  مستمر  دبير كميته  كمبودها ،مشكالت

  اسفند  فروردين  مستمر  واحد گسترش ارزشيابي ساليانه نيروها ،پايش پزشك خانواده ،نحوه پرداخت كارانه ،اضافه كاراستفاده از نتايج نظارتها در  31

واحد گسترش ، بهدا مشخص كردن  حجم كار نيروهاي بهدا شت حرفه اي با توجه به شرح وظايف تعيين شده   32
 شت حرفه اي

  بهمن  دي  دو ماه

ساماندهي نيروهاي بهداشت محيط وچيدمان صحيح اين نيروها در شهر وروستا  جهت پايش واحدها ي  33
 تحت پوشش 

واحد گسترش ، 
  بهداشت محيط

 يكماه
  دي 

  بهمن

واحد گسترش ،  بررسي وضعيت چينش فعلي نيروهاي  بهدا شت محيط وتعداد آنها ووظايف موجود  34
  بهداشت محيط

   بهمن  دي  يكماه

 معاون بهداشتي ، نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك  35
 اسفند  فروردين  مستمر مسئول كميته

 

 دبير كميته  تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم  36
 اسفند  فروردين مستمر واحد گسترش

 

 كميتهدبير جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  37
 اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

 

  1000000:جمع هزينه ها 
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه

  94برنامه هاي محيطي تا پايان سال % 80ارتقاء شاخصها در ) : 8(هدف اختصاصي 
  ستادي و محيطيطراحي برنامه ارزشيابي شاخصها در سطح :استراتژي برنامه
ميزان ارتقاء شاخصهاي مهم  -درصد مداخالت انجام شده در مركز براساس شاخصها -)پانل اطالعات (   درصد مراكز داراي شاخصهاي مهم حياتي:شاخص برنامه

 حياتي در واحدهاي محيطي 

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  اردي بهشت  اردي بهشت  يك ماه  آمار تهيه ليست شاخصهاي مركز با توجه به كتاب شاخصها  1

  اردي بهشت  اردي بهشت  يك ماه  دفتر رياست ارائه شاخصهاي هر واحد جهت بررسي و تأييد  2

  تير  خرداد دوماه  دفتر رياست جمع آوري شاخصهاي تأييد شده از واحدها  3

  اردي بهشت اردي بهشت  اردي بهشت  يك ماه شاخصها در واحد آمارتأييد  4

   اردي بهشت  اردي بهشت  يك ماه  دفتر رياست طراحي فرمت اكسل شاخصهاي مراكز  5

   اردي بهشت  اردي بهشت  يك ماه  دفتر رياست شاخصهاي مودر نياز وارسال  به مراكز شهريCDتهيه  6

  تير  خرداد دوماه  دفتر رياست بررسي و هم خواني داده هاي ارسالي به مراكز  7

  مهر  خرداد ماه4  كليه واحدها بررسي و تحليل شاخصها و ميزان پوشش در مراكز  8

  مهر  خرداد ماه4  كليه واحدها  تعيين ميزان حد انتظار شاخصها در برنامه ها توسط واحدهاي ستادي  9

  خرداد  خرداد يك ماه  مسئول كميته ودفتر رياست  تدوين اهداف برنامه ارزشيابي شاخصهاواطالع رساني به مراكز وكميته فني   10
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  خرداد  خرداد يك ماه  مسئول كميته ودفتر رياست  تهيه فرمهاي نظرسنجي از وضعيت اجرايي برنامه از نيروهاي ستادي و محيطي  11

مسئول كميته ودفتر تهيه شاخصهاي ارزشيابي برنامه ارزشيابي شاخصها  12
  رياست

 يك ماه
  خرداد

  خرداد

  خرداد  خرداد يك ماه  كليه واحدها ارسال فرمت تناقضات به مراكز بهداشتي درماني شهري  13

  مهر  خرداد ماه4  كليه واحدها تكميل فرم تناقضات توسط واحدها ي ستادي ومراكز  14

  مهر  خرداد ماه4  كليه واحدها جلب مشاركت كليه نيروهاي فني در مراكز  15

  مهر  خرداد ماه4  پزشكان  تشكيل جلسات داخلي در مراكز در خصوص نحوه جمع آوري وتحليل شاخصها   16

   مهر  خرداد ماه4  كليه واحدها پزشكان هماهنگي وتشكيل جلسات با واحدهاي ستادي در خصوص تاييد شاخصها واطالعات  17

  مهر  خرداد ماه4  كليه واحدها پزشكان جمع بندي اطالعات كليه شاخصها  18

دعوت از پزشكان مراكز شهري  وروستايي جهت ارائه شاخصهاي مركز وواحدهاي تحت  19
 پوشش در كميته فني 

  دفتر رياست
 سه ماه

  شهريور
  اذر

  اذر  شهريور سه ماه  دفتر رياست بحث وبررسي شاخصهاي ارائه شده مركز مدعو در كميته فني  20

  اذر  اذر يك ماه  كليه واحدها پزشكان مرتفع نمودن آخرين تناقضات در مورد شاخصها وارائه شاخصهاي نهايي شده به دفتر معاونت  21

  دي  دي يك ماه  دفتر رياست ارائه شاخصهاي نهايي شده به مراكز  22

ارسال فرمهاي ارزشيابي و نظرسنجي از برنامه ونيروها به واحدهاي ستادي ومراكز 23
 بهداشتي درماني شهري

  دفتر رياست
 يك ماه

  اذز
  دي

  بهمن  بهمن  جلسه1  واحد گسترش و آمار جمع آوري فرمهاي ارزشيابي و نظرسنجي از برنامه از واحدهاي ستادي ، محيطي 24

   بهمن  بهمن  جلسه1  واحد گسترش و آمار جمع بندي واستخراج نتايج وتحليل آن 25

   بهمن  بهمن  جلسه1  دفتر رياست ..رتبه بندي واحدها ومراكز از نظر همكاري ومشاركت در برنامه و 26
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  بهمن  بهمن  جلسه1  امور اداري پيگيري تاثير نتايج در ارزشيابي ساالنه وساير مزاياي كاركنان 27

واحد گسترش و امور ارائه نتايج در جلسات كميته فني 28
  اداري

 جلسه1
  بهمن 

  بهمن

  اسفند  فروردين مستمر  كليه واحدها ارائه بازخورد به مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي  29

  تير  تير  يك ماه  امار  وبهورزي  برنامه ريزي جهت افزايش آگاهي پرسنل از شاخصها و نحوه مداخالت  30

تعيين شاخص ها ، مالك ها و معيارهاي الزم جهت رتبه بنديبررسي وضعيت موجودو  31
 مراكز وتعيين ميزان ارتقاء كيفيت برنامه ها در پايش

  اسفند  فروردين مستمر  كليه واحدها

تعيين  شاخصهاي كلي  ومهم مرتبط با زيج حياتي و ساير برنامه ها كه  قابل نصب در خانه 32
 بهداشت  ،اتاق پزشك ،اتاق كاردان وكارشناس  توسط واحدها 

  اعضاي كميته 
 يك ماه

  ابان 
  ابان

نگهداري ساير  شاخصها بصورت كتابچه با يك پوشه روي  ميز اتاق پزشك  و كاردان 33
 جهت سهولت دسترسي  ... وكارشناس و

  اسفند  فروردين مستمر  پزشك مركز

      واحد گسترش پيگيري نصب برد اطالعاتي و برد آموزشي در مراكز بهداشتي درماني 34

  اسفند  فروردين مستمر  دفتر رياست براساس تحليل شاخصهابررسي مداخالت انجام شده در مراكز 35

   اسفند  فروردين مستمر  كليه واحدها بررسي صحت و سقم شاخصها و مرتفع ساختن تناقضات 36

   اسفند  فروردين مستمر  اعضاي كميته بررسي راهكارهاي افزايش تعامل بين ستاد و محيط 37

  اسفند  فروردين مستمر  كليه واحدها ...پيگيري نصب پانل اطالعاتي شاخص در اتاق پزشك ، بهورز و 38

 معاون بهداشتي ، نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك 39
  مسئول كميته

  اسفند  فروردين  مستمر

  اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش دبير كميته  اطالعات الزمتهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب  40

  اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش دبير كميته جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  41

 45000000:جمع هزينه ها
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  د)توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكر: عنوان برنامه
   94مصوبات جلسات داخلي در مراكز محيطي تا پايان سال % 80اجراي  ):9(هدف اختصاصي 
  تقويت فرهنگ تعامل و همفكري در مراكز: استراتژي برنامه
 درصد اجراي مصوبات صورتجلسات داخلي مراكز -درصد برگزاري جلسات داخلي مراكز: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
منابع مورد  زمان

  خاتمه  شروع  نياز
   اردي بهشت  فروردين مستمر   واحد گسترش  پيگيري تشكيل ماهيانه جلسات داخلي  1

   اردي بهشت  فروردين مستمر   پزشكان مراكز ارسال صورتجلسات داخلي مراكز به واحد گسترش  2

يك  مسئول دفتر   تهيه صورتجلسات در فرمت تعيين شده 3
 هفته

اردي
  بهشت 

  اردي بهشت

   اردي بهشت  فروردين مستمر   پزشكان مراكز دعوت از كليه پرسنل مركز و واحدهاي تابعه جهت شركت در جلسه   4

  اردي بهشت  فروردين مستمر  پزشكان مراكز پيگيري برگزاري جلسات ماهيانه و طرح نامه ها و دستورالعمل در جلسات  5

  اردي بهشت  فروردين مستمر  پزشكان مراكز پيگيري طرح مشكالت داخلي نيروها در جلسات 6

  اردي بهشت  فروردين مستمر  پزشكان مراكز برنامه ريزي جهت شناسايي و اولويت بندي مشكالت منطقه و ارائه راهكار مناسب 7

  اردي بهشت  فروردين مستمر  مراكزپزشكان  بررسي شاخصهاي برنامه ها تحليل و انجام مداخله الزم 8

  اردي بهشت  فروردين مستمر  پزشكان مراكز واحد گسترش پيگيري اجراي مصوبات جلسات داخلي 9

   اسفند  فروردين مستمر   پزشكان مراكز طرح اقدامات قابل اجرا پس از بازديدها ي ستاد ي در جلسه داخلي   10

  اسفند  فروردين مستمر  كميته پايش ،واحد گسترش داخلي دركميته پايشتعيين نحوه ارزشيابي برگزاري جلسات 11

  اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش ارزيابي وضعيت اجراي مصوبات فني و غير فني 12
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  اسفند  بهمن  دو ماه  واحد گسترش پيگيري تأثير اجراي مصوبات در ارزشيابي ساليانه نيروها 13

  اسفند  اسفند يك ماه  واحد گسترش نظر برگزاري جلسات و اجراي مصوباترتبه بندي مراكز از 14

  اسفند  فروردين مستمر  پزشكان مراكز ارائه و بررسي گزارش عملكرد واحدهاي موجود در مركز درجلسات داخلي 15

  اسفند  فروردين مستمر  پزشكان مراكز آموزش به همكاران در خصوص برنامه ها و دستورالعملها 16

   اسفند  فروردين مستمر   پزشكان مراكز طرح مسائل مربوطه به پايش ها درجلسات داخلي  17

   اسفند  فروردين مستمر   پزشكان مراكز تشكيل جلسات داخلي در مراكز بهداشتي درماني با حضور نيروهاي بهداشت محيط و حرفه اي  18

  اردي بهشت  فروردين يكماه  واحد گسترش تهيه فرمت جمع آوري اطالعات جلسات داخلي در واحد گسترش  19

  اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش ثبت اطالعات جلسات در فايل اكسل 20

  اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش جمع بندي نتايج و تحليل آن و ارائه گزارش 21

   اسفند  فروردين مستمر   واحد گسترش مصوبات اجرا شده در جلسات داخلي مراكزبررسي ميزان  22

   اسفند  فروردين  مستمر معاون بهداشتي مسئول كميته نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك  23

  اسفند  فروردين مستمر واحد گسترش كميتهدبير   تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم 24

  اسفند  فروردين مستمر  دبير كميته ،واحد گسترش جمع بندي داده ها و ارزيابي آن 25

  1000000:جمع هزينه ها
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  )توسعه ايبرنامه عملياتي (پايش و ارزشيابي عملكرد: عنوان برنامه
  94پايان سال تا % 40افزايش درآمد مراكز به ميزان : هدف برنامه

 ساماندهي وضعيت پذيرش در مراكز -تهيه وطراحي نرم افزار پذيرش : استراتژي برنامه
 درصد اعتبارات پرداختي به برنامه پايش  -ميزان ارتقاء در آمد مراكز  -در صد نيروهاي آموزش ديده در زمينه پذيرش ودرآمدها: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
منابع مورد   زمان  مدت زمان  اجرامسئول   فعاليت  رديف

  خاتمه  شروع  نياز
  ارديبهشت  ارديبهشت ماه1 مسئول كميته و اعضاء تدوين فرايندهاي پذيرش در مركز 1
    ارديبهشت  ارديبهشت هفته 1  امور مالي  تعيين نيروهاي پذيرش در واحدهاي تحت پوشش   2
   ارديبهشت  ارديبهشت هفته1  امور مالي و اداري ابالغ نيروهاي پذيرش 3
  خرداد  خرداد ماه1  كميته شرح وظايف تدوين شرح وظايف نيروهاي پذيرش 4
  اسفند  فرروردين مستمر  مسئول كميته و اعضا مربوطه  توجيه پزشكان در مورد اهميت نظارت در آمدها در مراكز و نحوه آن  5
  اسفند  فروردين مستمر  مراكزمسئول پذيرش  ثبت كليه مراجعات در دفتر پذيرش 6
     مستمر  امور مالي  تهيه به موقع دستورالعملها وتعرفه هاي ارائه خدمات و ارسال به مراكز  7
  خرداد  فروردين ماهit   3امور مالي و مسئول  تجهيز مراكز به كامپيوتر 8
   خرداد  فروردين ماه  3  امور مالي  معاونت بهداشتي دانشگاه در خصوص تأمين نرم افزار پذيرش  itهماهنگي با واحد   9

   خرداد  فروردين ماه  it 3امور مالي مسئول  پيگيري تأمين بودجه مورد نياز جهت خريد برنامه نرم افزاري پذيرش  10
  خرداد  فروردين ماه3  امور مالي جهت نصب برنامه در مراكزitهماهنگي با واحد 11
  تير  تير  ماهit  1امور مالي و مسئول  آموزش نرم افزار پذيرش به نيروهاي پذيرش 12
  ارديبهشت  فروردين مستمر  itامور مالي و مسئول  بررسي مشكالت نرم افزار پذيرش و پيگيري پشتيباني از برنامه 13
  تير  تير  ماهit  1امور مالي و مسئول  تعريف شاخصهاي كاربردي از نرم افزار و ارائه به مسئول برنامه 14
  ارديبهشت  فروردين  مستمر  امور مالي  برنامه ريزي جهت نظارت بر اموال مراكز 15
   فروردين  فروردين ماه1  امور مالي  تهيه ليست اموال در واحدهاي تحت پوشش   16
   فروردين  فروردين جلسه 1  مدير مركز  نصب ليست اموال در هر اتاق   17
  فروردين  فروردين جلسه1  امور مالي توجيه نيروها در خصوص قوانين جابجايي اموال 18
  فروردين  فروردين ماه1  امور مالي  توزيع عادالنه تجهيزات در واحدها 19
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  اسفند  فروردين  مستمر  itامور مالي و مسئول  پيگيري اتصال به اينترنت شهري و روستايي 20
  اسفند  فروردين  مستمر  امور مالي نظارت بردر آمد مراكز 21

  تير  خرداد جلسه1  اعضاء مربوطه در كميته تهيه و تدوين چك ليست پايش مالي در مراكز 22

  تير  تير جلسه1  كميته اعضاء مربوطه در برنامه ريزي منظم جهت پايش مالي از واحدهاي تحت پوشش 23

مسئول كميته و اعضا  بازنگري در فرايند تعيين مديران داخلي مراكز  24
  مربوطه

   تير  تير ماه 1

مسئول كميته و اعضا توجيه پزشكان در انتصاب مديران داخلي مراكز و اهميت آن 25
 مربوطه

  تير  تير جلسه1

  اسفند  فروردين  مستمر  امور مالي نظارت برعملكرد نيروي پذيرش توسط امور مالي 26

  اسفند  فروردين  مستمر  امور اداري برنامه ريزي جهت نظارت بر عملكرد مديران داخلي مركز توسط امور اداري 27

  اسفند  فروردين  مستمر  امور مالي صدور ابالغ جهت مديران داخلي و نيروهاي پذيرش 28

   مرداد  مرداد جلسه 1  اعضاء كميته مربوطه هماهنگي با امور مالي در خصوص تدوين فرايندهاي پذيرش  29

   مرداد  مرداد جلسه 1 اعضاء كميته مربوطه تعيين ضوابط و شرايط براي تعيين مديران داخلي مراكز  30

  مرداد  شهريور جلسه1 مربوطهاعضاء كميته تهيه چك ليست ارزيابي جهت مديران داخلي مراكز 31

 معاون بهداشتي ،  نظارت بر اجراي فعاليتها در شبكه آران وبيدگل و دريافت فيدبك 33
 اسفند  فروردين  مستمر مسئول كميته

 

 دبير كميته  تهيه فرمت جمع آوري داده ها و برنامه ريزي جهت كسب اطالعات الزم 34
 اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

 

  دبير كميته جمع بندي داده ها و ارزيابي آن  35
 اسفند  فروردين مستمر  واحد گسترش

  

  :جمع هزينه ها 
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  )برنامه عملياتي جاري(هدايت ، اجرا ، پايش و ارزشيابي توليد رسانه هاي آموزش سالمت: عنوان برنامه 
  :هدف برنامه

 94درصد در سال  100هاي آموزشي به ميزان توانمندسازي پرسنل آموزش سالمت در زمينه ارزيابي رسانه  - 1

  ارتقاي سطح كيفي و كمي توليد رسانه هاي آموزشي - 2
  :شاخص

  درصد پرسنل آموزش در زمينه ثبت و ارزيابي رسانه هاي آموزشي ديده  - 
  رسانه هاي آموزشي ارزيابي شده دتعدا –
  )   توليد قبل از توليد، حين توليد، پس از(درصد رسانه هاي ارزيابي شده  -
  تعداد رسانه هاي آموزشي توليد شده   -

برگزاري جلسات آموزشي با  - برگزاري كميته ارزيابي رسانه هاي آموزشي -برگزاري كارگاه آموزشي ثبت و ارزيابي رسانه هاي آموزشي در سامانه مدارس :استراتژي
  موضوعات سالمت

 1هدف  جدول گانت

  منابع مورد نياز  زمان اجرا زمانمدت مسئول اجرا عنوان فعاليت  رديف
  خاتمه  شروع

ارديبهشت  دو هفته واحد آموزش سالمت هماهنگي و مكاتبه با دفتر آموزش سالمت وزارت متبوع در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي  1
  ماه

 - ارديبهشت ماه

ارديبهشت   دو هفته  واحد آموزش سالمت  هماهنگي با شوراي آموزشي معاونت  2
 ماه

  - ارديبهشت ماه

 - خرداد ماه  خرداد ماه يك هفته واحد آموزش سالمت هماهنگي با مدرسين جهت برگزاري كارگاه  3
  ميليون ريال5 خرداد ماه  خرداد ماه يك هفته واحد آموزش سالمت هماهنگي در خصوص مكان و تجهيزات مورد نياز كارگاه  4
 - خرداد ماه  خرداد ماه يك هفته واحد آموزش سالمت صدور ابالغ جهت افراد شركت كننده در كارگاه  5
 - خرداد ماه  خرداد ماه يك روز واحد آموزش سالمت برگزاري كارگاه آموزشي ثبت و ارزيابي رسانه هاي آموزشي  6
  ميليون ريال5 جمع كل  7
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 2هدف جدول گانت

مدت   مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان اجرا
  خاتمه  شروع

 - در طول سال  در طول سال - واحد آموزش سالمت از پرسنل)درخواست توليد رسانه(دريافت فرم الف  1
 - در طول سال  در طول سال - واحد آموزش سالمت تشكيل كميته ارزيابي رسانه و دعوت از اعضا  2
پشنهادي بر اساس فرم ارزيابي پيشبررسي فرم الف دركميته ارزيابي رسانه و امتياز به رسانه هاي  3

  رسانه
 - در طول سال  در طول سال - واحد آموزش سالمت

 - در طول سال  در طول سال يك هفته واحد آموزش سالمت جمع بندي امتيازهاي داده شده در فرم ارزيابي پيش رسانه و اعالم نتايج به واحدهاي مرتبط  4
  -  در طول سال  در طول سال  يك هفته  آموزش سالمتواحد   تهيه صورتجلسه و پيگيري مصوبات  5
 - در طول سال  در طول سال يك ماه واحد مربوطه تهيه متن و محتواي رسانه توسط واحد مربوطه در صورت تأئيد موضوع توسط كميته رسانه ها  6
  -  در طول سال  در طول سال   يك ماه  آموزش سالمت  ارائه محتوا به اعضاي كميته جهت بررسي  7
 - در طول سال  در طول سال دو هفته آموزش سالمت جمع بندي نظرات اعضاي كميته و ارائه به واحد مربوطه  8
 - در طول سال  در طول سال دو هفته واحد مربوطه اصالح متن بر اساس نظرات اعضاي كميته و ارسال به كميته رسانه ها  9

 - در طول سال  در طول سال يك ماه واحد مربوطه ارسال محتوا به گروه هدف جهت ارزيابي حين توليد  10
 - در طول سال  در طول سال يك هفته واحد آموزش سالمت جمع بندي نظرات گروه هدف و ارائه آن به واحد مربوطه  11
 - در طول سال  در طول سال دو هفته واحد مربوطه اصالح متن بر اساس ارزيابي انجام شده  12
  بر اساس نوع رسانه در طول سال  در طول سال دو هفته آموزش سالمت طراحي رسانههماهنگي جهت انجام  13
 - در طول سال  در طول سال دو هفته آموزش سالمت ارائه پيش طرح در كميته ارزيابي رسانه ها  14
  بر اساس نوع رسانه در طول سال  در طول سال دو هفته آموزش سالمت هماهنگي جهت چاپ رسانه در صورت تائيد كميته رسانه ها  15
 - در طول سال  در طول سال يك هفته آموزش سالمت ارسال به مراكز جهت توزيع در گروه هاي هدف  16
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  )برنامه عملياتي جاري(توسعه ، نظارت ، هدايت و اجراي برنامه هاي آموزشي: عنوان برنامه 
  : هدف برنامه

 ‐94آموزان مدارس متوسطه كاشان در زمينه خود مراقبتي در سال از دانش % 30ارتقاي آگاهي، نگرش و رفتار در  - 1

 -94نفر از دانشجويان شهرستان كاشان در زمينه خود مراقبتي در سال  3000افزايش آگاهي، نگرش عملكرد  - 2

 -94درصد از عموم مردم در زمينه پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي در سال  30ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد  - 3

 -توانمند سازي پرسنل  محيطي در زمينه مهارت هاي ارتباطي و فنون تدريس به منظور پيشبرد برنامه هاي سالمت - 4

 -تعيين نيازهاي آموزشي گروه هاي هدف جامعه - 5

 در زمينه خود مراقبتي ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و عملكرد پرسنل ادارات - 6
  زمينه موضوعات مرتبط با سالمتارتقاء سطح آگاهي و نگرش نمازگزاران در  - 7

آموزش ديده در  تعداد دانشجويان - تعداد كالسهاي آموزشي برگزار شده جهت دانش آموزان -  درصد دانش آموزان آموزش ديده در زمينه خود مراقبتي :شاخص
فزايش آگاهي و تغيير نگرش در افراد در زمينه پيشگيري از درصد ا -تعداد افراد آموزش ديده در زمينه پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي - زمينه خود مراقبت 

تعداد مراكزي كه نيازهاي آموزشي منطقه تحت پوشش خود را  -تعداد پرسنل آموزش ديده در زمينه مهارتهاي ارتباطي و فنون تدريس-بيماريهاي قلبي عروقي
تعداد پرسنل آموزش ديده در   -زمينه خود مراقبتيآموزشي برگزار شده ويژه پرسنل ادارات  در تعداد جلسات  -درصد  اولويت هاي آموزشي تعيين شده  -تعيين نموده اند

تعداد نمازگزاران آموزش ديده در مساجد مروج  -در پورتال قلب سالم) عضويت فعال(درصد افراد عضو شده  - درصد بازديدكنندگان از پورتال قلب سالم    -  زمينه خود مراقبتي
  تعداد مساجد فعال در برنامه آموزشي -جلسات آموزشي برگزار شده در مساجد مروج سالمتتعداد  -سالمت

   :استراتژي
بروز رساني  - اجراي كمپين قلب سالم -در زمينه خود مراقبتي دانشجويانبرگزاري كالس آموزشي جهت  -برگزاري كالس آموزشي جهت دانش آموزان در زمينه خود مراقبتي

برگزاري كالس  -تشكيل كميته نياز سنجي و انجام نيازسنجي و اولويت بندي آموزشي -گزاري كارگاه آموزشي در زمينه مهارتهاي ارتباطي و فنون تدريسبر -پورتال قلب سالم
 در زمينه مباحث سالمتنمازگزاران برگزاري كالس آموزشي جهت  -آموزشي جهت پرسنل ادارات در زمينه خود مراقبتي
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 1 ت هدفجدول گان

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

  -  مهر ماه  مهر ماه  يك هفته  واحد آموزش سالمت  برگزاري جلسه هماهنگي با آموزش و پرورش و واحدسالمت جوانان و مدارس  1
  -  مهر ماه  مهر ماه  دوهفته  آموزش و پرورش -آموزش سالمت  برنامه ريزي در خصوص برگزاري جلسات آموزشي ويژه دانش آموزان  2
  -  ابان ماه  مهر ماه  سه هفته  سالمت جوانان و مدارس -واحد آموزش سالمت  )واحدهاي مربوطه(هماهنگي با مدرسين در خصوص اجراي برنامه   3
  ميليون ريال 10  آذر ماه آبان ماه  سه هفته  واحدهاي مربوطه –آموزش سالمت   تهيه و تدوين محتوا و پكيج هاي آموزشي  4
  ميليون ريال 10  دي ماه  آذر ماه  سه هفته  واحدهاي مربوطه –آموزش سالمت   چاپ و تكثير محتواهاي آموزشي  5
  -  اسفند ماه  دي ماه  دو ماه  آموزش سالمت –آموزش و پرورش   جلسه........ برگزاري جلسات آموزشي ويژه دانش آموزان طي   6
  ميليون ريال 5  اسفند ماه  اسفند ماه  يك هفته  آموزش سالمت –آموزش و پرورش   آزمون از دانش آموزان تربيت شدهبرگزاري   7
  -  اسفند ماه  اسفند ماه  يك هفته  آموزش سالمت  ارائه گزارش به وزارت متبوع  8
  ميليون ريال 25  جمع كل  9
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 2 ت هدف جدول گان

 
  
  
   

  
  
  

  خاتمه شروع  منابع مورد نياز  زمان اجرا  مدت زمان  اجرامسئول   عنوان فعاليت  رديف
  -  اسفندماه  اسفند ماه  يك هفته  واحد سالمت مدارس و جوانان  شركت در جلسه هماهنگي با واحد سالمت مدارس  1
 - فروردين ماه  اسفند ماه دو هفته آموزش سالمت–واحد مدارس دريافت منابع مورد نياز و پرسشنامه از وزارت متبوع  2

برنامه ريزي در خصوص اجراي همايش سفيران سالمت و تكثير فرمهاي پيش   3
  ميليون ريال 2  فروردين ماه  فروردين ماه  دو هفته  واحد سالمت مدارس و جوانان  آزمون

 - ارديبهشت ماه  فروردين ماه سه هفته واحد سالمت مدارس و جوانان شركت در جلسات هماهنگي با دانشگاه هاي مربوطه  4
 - ارديبهشت ماه  ارديبهشت ماه يك هفته دانشگاه هاي مربوطه اطالع رساني در خصوص اجراي همايش سفيران سالمت  5

واحد آموزش سالمت و سالمت مدارس و  برگزاري همايش در هر دانشگاه در زمان مقرر و آموزش به دانشجويان  6
  -  ارديبهشت ماه  ارديبهشت ماه  سه هفته جوانان

7  
 تكميل پيش آزمون و جمع آوري آن -
  توزيع منابع آموزشي –آموزش به دانشجويان  -
 اجراي برنامه هاي فوق برنامه -

  خردادماه  ارديبهشت دو هفته  آموزش سالمت
- 
-  
- 

  ريالميليون 2 خردادماه خرداد يك هفته واحد آموزش سالمت جمع بندي پرسشنامه ها و ارائه گزارش به وزارت متبوع  8

اطالع رساني به دانشجويان آموزش ديده در خصوص تكميل پرسشنامه پس   9
  ميليون ريال 3  خردادماه  خرداد  دو هفته  واحد آموزش سالمت  ماه 2آزمون پس از 

جمع بندي پرسشنامه و استخراج نتايج و ارسال گزارش به دفتر آموزش سالمت  10
  ميليون ريال 1  تيرماه  تير  دو هفته  سالمت دانشگاه مربوطه واحد آموزش واحد آموزش سالمت

  ميليون ريال8 جمع كل  
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  3 ت هدفجدول گان
  
  منابع مورد نياز  زمان اجرا  مدت زمان  مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف

 خانمه  شروع
 - فروردين  فروردين يك هفته واحد آموزش سالمت برگزاري جلسه هماهنگي با واحد غيرواگير  1
 - فروردين  فروردين دو هفته واحد آموزش سالمت برنامه ريزي در زمينه بسيج اطالع رساني قلب سالم  2
 - ارديبهشت  ارديبهشت دو هفته واحد آموزش سالمت ....)انيميشن و,بنر,پمفلت(تهيه محتواي آموزشي در زمينه توليد رسانه هاي آموزشي  3
 - ارديبهشت  ارديبهشت دو هفته واحد آموزش سالمت هاي آموزشي و ارائه فرم الفدرخواست توليد رسانه به كميته رسانه  4
 - ارديبهشت  ارديبهشت دو هفته واحد آموزش سالمت ارائه محتواهاي آموزشي به اعضاي كميته رسانه هاي آموزشي  5
  ميليون ريال50 خرداد  خرداد دو هفته واحد آموزش سالمت توليد رسانه ها و هماهنگي جهت چاپ رسانه  6
 - خرداد  خرداد يك هفته واحد آموزش سالمت هماهنگي با شهرداري در خصوص نصب بنرها و بيلبوردها  7
  ميليون ريال100 خرداد  خرداد يك هفته واحد آموزش سالمت  هماهنگي با شهرداري در خصوص پخش انيميشن قلب سالم در تلويزيون بزرگ شهر  8
 - خرداد  خرداد دو هفته واحد آموزش سالمت پوسترها و توزيع پمفلتهماهنگي با مراكز جهت نصب  9

 - خرداد  خرداد دو هفته واحد آموزش سالمت  هماهنگي با سمعي و بصري بيمارستانها جهت پخش فيلم و انيميشن هاي مربوطه  10
 - خرداد  خرداد دو هفته واحد آموزش سالمت هماهنگي با اصناف جهت توزيع پوسترها در كارخانجات  11
  ميليون ريال11 تير  خرداد سه هفته واحد آموزش سالمت درج مطالب آموزشي در سايت پورتال قلب سالم معاونت بهداشتي  12
  ميليون ريال5 تير  تير يك هفته واحد آموزش سالمت درج مطالب آموزشي در روزنامه هاي در زمينه قلب سالم  13
  ميليون ريال166 جمع كل  14
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 4 ت هدف جدول گان

  منابع مورد نياز زمان اجرا مدت زمان مسئول اجرا عنوان فعاليت  رديف
  خانمه شروع

      يك ماه  آموزش سالمت      دريافت مجوز آموزشي از كميته آموزشي در خصوص  كارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي و فنون تدريس  1
  ---   ارديبهشت     ارديبهشت

       دو هفته  آموزش سالمت      در خصوص زمان، مكان و اساتيد هر كارگاه هماهنگي  2
  ---   خرداد       ارديبهشت

  

      يك هفته  آموزش سالمت       تهيه طرح درس و پكيج آموزشي جهت هر كارگاه  3
  ريال 000/000/3  خرداد      ارديبهشت

 
  ريال 000/000/8  خرداد      ارديبهشت    ماهدو آموزش سالمت     برگزاري كارگاه ها و ارزشيابي  4
  ريال000/000/11 جمع كل  

  5 ت هدف جدول گان
  منابع مورد نياز  زمان اجرا  مدت زمان مسئول اجرا عنوان فعاليت  رديف

 خاتمه  شروع
  - 93اسفند  93اسفند يك هفته واحد آموزش سالمت مكاتبه با مراكز ارسال دستور العمل فرم هاي نيازسنجي  1
  - 94فروردين  93اسفند يك ماه پرسنل مراكز تشكيل تيم نيازسنجي و تعيين اولويت هاي آموزشي  2
  - فروردين  فروردين يك هفته دبيرتيم نيازسجي مراكز ارسال ليست اولويت هاي تعيين شده مراكز به واحد آموزش سالمت  3
  - ارديبهشت  ارديبهشت دوهفته سالمتواحد آموزش بررسي اولويت هاي تعيين شده مراكز  4
  - ارديبهشت  ارديبهشت يك هفته واحد آموزش سالمت  مكاتبه و هماهنگي مجدد با مراكزي كه اولويت هاي آموزشي آنها نياز به اصالح دارد  5
  - ارديبهشت  ارديبهشت يك هفته واحد آموزش سالمت جمع بندي نهايي اولويت هاي تعيين شده مراكز  6
  - ارديبهشت  ارديبهشت يك هفته واحد آموزش سالمت مكاتبه و هماهنگي با شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل در خصوص تعيين اولويت هاي شهرستان  7
  - خرداد  خرداد يك هفته واحد آموزش سالمت 94مكاتبه و هماهنگي با واحدهاي ستادي در خصوص اولويت هاي سال  8
  - خرداد  خرداد دو هفته واحد آموزش سالمت  كميته نيازسنجي ستادي با حضور كارشناسان مسئول ستاديهماهنگي و تشكيل  9

  - خرداد  خرداد يك هفته واحد آموزش سالمت اولويت اول شهرستان3تعيين  10
  - خرداد  خرداد دو هفته واحد آموزش سالمت اولويت3بررسي اولويت هاي آران و بيدگل و كاشان و تعيين  11
  -  خرداد  خرداد  يك هفته  واحد آموزش سالمت  اولويت اول دانشگاه به مراكز 3مكاتبه با مراكز بهداشتي درماني و ارسال   12
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 6 ت هدفجدول گان

 خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان اجرا  مدت زمان  مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف
 - اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت آموزشيهماهنگي باواحد هاي ستادي در خصوص موضوع  1
  -  اسفند  فروردين  در طول سال  واحد آموزش سالمت  تعيين مربي با هماهنگي واحد هاي ستادي مرتبط  2
 - اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت  هماهنگي با ادارات درخواست كننده در خصوص مكان، زمان، وسايل سمعي و بصري  3
  ميليون ريال 1  اسفند  فروردين  در طول سال  واحد آموزش سالمت  ..تهيه فرم هاي نظر سنجي و سواالت آزمون و  4
 - اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت هماهنگي با مربي در خصوص مكان و زمان آموزشي  5
  ميليون ريال 5  اسفند  فروردين  در طول سال  مربي  برگزاري جلسه آموزش توسط مربي  6
 - اسفند  فروردين در طول سال آموزش سالمت ثبت نتايج در فرم مربوط  7
  ميليون ريال 6  جمع كل  

  
  7ت هدفجدول گان

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

  - اسفند  فروردين  در طول سال واحد آموزش سالمت تهيه مطالب آموزشي مرتبط  1
  - اسفند  فروردين  در طول سال واحد آموزش سالمت درج مطالب آموزشي در پورتال  2
  - اسفند  فروردين  در طول سال واحد آموزش سالمت بررسي ايميل هاي ارسالي و سواالت كاربران  3
  - اسفند  فروردين  طول سالدر واحد آموزش سالمت هماهنگي با عضو هيأت علمي مرتبط جهت پاسخگويي به سواالت  4
  - اسفند  فروردين  در طول سال واحد آموزش سالمت درج پاسخ سواالت در پورتال قلب سالم  5
  ميليون ريال 20 اسفند  فروردين  در طول سال واحد آموزش سالمت افزايش جذابيت و ايجاد فضاي گفتمان در پورتال  6
  - اسفند  فروردين  در طول سال واحد آموزش سالمت ارائه گزارشجمع بندي آمار كاربران پورتال قلب سالم و  7
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 8ت هدف جدول گان

  
  
  

  فعاليت
مسئول 
  اجرا

مدت 
  زمان

منابع مورد  زمان
  خاتمه شروع  نياز

برگزاري جلسه هماهنگي با مسئول دفتر رسيدگي به امور مساجد، 
  كانون هاي فرهنگي مساجد ، سازمان تبليغات اسالمي

آموزش 
 سالمت

يك 
 ريال 000/300  طول سال  طول سال  هفته

آموزش   تعيين مساجد منتخب از سوي دفتر رسيدگي به امور مساجد
 سالمت

يك 
  ----   طول سال  طول سال  هفته

آموزش  برگزاري جلسه هماهنگي با مسئولين كانون هاي فرهنگي هنري
 سالمت

يك
  ريال 000/300  طول سال  طول سال هفته

آموزش  واحدهاي ستادي و تعيين موضوع و مدرسين برنامههماهنگي با 
 سالمت

سه
  ----   طول سال  طول سال  هفته

آموزش  برگزاري جلسه هماهنگي و توجيهي با مدرسين آموزشي
 سالمت

يك
  ريال 000/300  طول سال  طول سال  هفته

آموزش   تدوين برنامه زمان بندي آموزشي و هماهنگي با مسئولين مساجد
 سالم

يك 
  ---   طول سال  طول سال  هفته

آموزش  بصري و منابع آموزشي –پيگيري وسايل سمعي 
 000/000/5  طول سال  طول سال  دو هفته  سالمت

  ريال

آموزش  برگزاري جلسات آموزشي در مساجد منتخب
 سالمت

يك
 000/000/7  طول سال  طول سال سال

  ريال

آموزش  اجراي مسابقه در بين نمازگزاران
  سالمت

يك
 000/000/10  طول سال  طول سال  سال

  ريال

 000/900/22  جمع كل
  ريال
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  )برنامه عملياتي جاري(توسعه ، نظارت ، هدايت و اجراي برنامه هاي ارتباطي: عنوان برنامه 
  :هدف برنامه 

  94فرزند پروري در سال هاي بسيجيان تحت پوشش پايگاه هاي منتخب در خصوص مهارت  درصد از 20ارتقاء سطح آگاهي؛ نگرش و عملكرد
 94درصد در گروه جوانان و زوجهاي جوان در زمينه فرزند آوري در شهرستان كاشان سال  20افزايش آگاهي و تغيير نگرش به ميزان 

 افزايش 94درصد در سال  30سطح آگاهي جامعه در خصوص ايمني مواد غذايي  به ميزان 
 تغيير  94در سال درصد  10به ميزان  يي نگرش و عملكرد جامعه در خصوص ايمني مواد غذا

درصد افزايش نرخ  -تعداد كالسهاي آموزشي برگزار شده در زمينه مهارتهاي فرزند پروري -تعداد بسيجيان آموزش ديده در زمينه مهارتهاي فرزند پروري:شاخص
  اي آموزشي برگزار شده در زمينه ايمني غذاتعداد كالسه -تعداد افراد آموزش ديده در زمينه ايمني غذا  -باروري در زوجهاي جوان

برگزاري نمايشگاه باروري سالم در راستاي سياستهاي  -برگزاري كارگاه هاي مهارت زندگي ويژه بسيجيان عادي و فعال تحت پوشش پايگاه هاي منتخب:استراتژي
  اجراي برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني در هفته سالمت -جمعيتي

  1 ت هدفجدول گان
  خاتمه  شروع   منابع مورد نياز  زمان اجرا  مدت زمان  مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف

   خرداد  خرداد يك هفته مسئول بسيج سازندگي  تعيين پايگاه هاي منتخب آموزش در سطح شهرستان جهت اجراي برنامه  1
   خرداد  خرداد يك هفته سالمت روان-آموش سالمت هماهنگي با واحد بهداشت روان جهت تعيين و بيان آموزشي  2
   خرداد  خرداد يك هفته واحد آموزش سالمت معرفي مربيان آموزشي به بسيج سازندگي  3
   تير  تير يك هفته واحد آموزش سالمت تهيه برنامه زمابندي آموزشها در سطح پايگاه هاي منتخب  4
   تير  تير يك هفته مسئول بسيج سازندگي در خصوص اجراي برنامههماهنگي با فرماندهان و مسئولين امداد پايگاه هاي منتخب  5
  لپ تاب+ ويدئوپروژكتور  تير  تير يك هفته مسئول بسيج سازندگي پيگيري و تجهيز پايگاه هاي منتخب به وسايل سمعي بصري  6
 ريال 500000  مرداد  مرداد يك هفته سالمت روان–آموزش سالمت  فرم نظر سنجي–power pointتهيه سواالت پيش آزمون و پس آزمون  7
 ميليون ريال5  دي  شهريور ماه5 مسئول بسيج سازندگي سالمت روان برگزاري دوره هاي آموزي در پايگاه هاي منتخب  8
   بهمن  بهمن يك هفته آموزش سالمت تهيه و تدوين گزارش پاياني و ارسال به حوزه مقاومت بسيج  9
  ميليون ريال5500 جمع كل  
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  2 جدول گانت هدف
  

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

 - خردادماه  خرداد ماه يك هفته آموزش سالمت برگزاري جلسه هماهنگي با واحد بهداشت خانواده  1
 - خرداد  خرداد هفتهدو آموزش سالمت مكاتبه با سازمان ها و ادارت مربوطه جهت هماهنگي  2
,ارشاد,نيروي انتظامي(برگزاري جلسه هماهنگي با سازمانها و ادارات و واحد بهداشت خانواده  3

 )اورژانس و اصناف
  ميليون ريال1 تير  تير يك ماه آموزش سالمت

 - مرداد  مرداد دو هته آموزش سالمت و سالمت خانواده برگزاري جلسه و توضيح اهداف برنامه با ادارات و تعيين برنامه هاي نمايشگاه و تقسيم كار  4
    شهريور  مرداد  دو هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده  برگزاري جلسات هماهنگي با ادارات و سازمانها و ارائه فعاليت هاي گزارش انجام شده  5
  ميليون ريال20 شهريور  شهريور يك ماه آموزش سالمت و سالمت خانواده  ....)ماكت و,پمفلت,پوستر,فيلم(تهيه محتواي آموزشي در رسانه هاي مورد نياز  6
  -  مهر  مهر  دو هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده  ارائه محتواي آموزشي به كميته رسانه هاي آموزشي  7
  ميليون ريال 30  آبان  آبان  سه هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده  چاپ و تكثير رسانه ها و محتواهاي آموزشي و فرم نظر سنجي  8
  -  آبان  آبان  سه هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده  هماهنگي با شهرداري جهت مكان برگزاري نمايشگاه  9

  ميليون ريال100 آبان  آبان دو هفته آموزش سالمت و سالمت خانواده تهيه لوازم و تجهيزات مورد نياز نمايشگاه  10
 - آبان  آبان دو هفته آموزش سالمت و سالمت خانواده مشاوره در نمايشگاههماهنگي با مشاورين جهت  11
  ميليون ريال100 آذر  آبان دو هفته آموزش سالمت و سالمت خانواده تجهيز و آماده سازي مكان نمايشگاه  12
 - آذر  آذر يك هفته آموزش سالمت و سالمت خانواده روز10برگزاري نمايشگاه به مدت  13
 251 جمع كل  14

ميليون 
 ريال
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  3 جدول گانت هدف

  مدت زمان  مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف
  زمان اجرا

  منابع مورد نياز
 خاتمه  شروع

  - ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  آموزش سالمت  ارديبهشت 4سخنراني رياست محترم دانشگاه پيش از خطبه هاي نماز جمعه مورخ   1

 ميليون ريال  ارديبهشت  فروردين  دو هفته  آموزش سالمت  زمينه شعار هفته سالمت و شعار سال از طريق چاپ و نصب بنر و پوستراطالع رساني در  2

30  

3  
تهيه و ارسال جزوات آموزشي جهت كليه مراكز بهداشتي درماني در راستاي شعار هفته سالمت جهت

  آموزش به گروه هاي هدف
 2ميليون ريال  فروردين  فروردين  يك هفته  آموزش سالمت

  -  فروردين  فروردين  يك هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده مكاتبه با فرمانداري جهت اطالع رساني و درج شعار هفته سالمت در سربرگ نامه هاي اداري و ارگانهاي دولتي  4

 1ميليون ريال  ارديبهشت  فروردين  هفته دو  آموزش سالمت و سالمت خانواده  بيمارستانهاتهيه و ارسال تيزرهاي آموزشي با موضوع هفته سالمت جهت نمايش در سالن انتظارات   5

  -  فروردين  فروردين  يك هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده  درج مطالب آموزشي با موضوع ايمني غذا از مزرعه تا سفره در هفته نامه سيلك شهرداري  6
 3ميليون ريال ارديبهشت ارديبهشت  دو هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده  مورد 2معاونت تهيه كتاب تغذيه سالم جهت كتابخانه   7

8  
تحت پوشش يك مركز بهداشتي(اجراي برنامه آموزشي طبخ سالم جهت بيماران فشار خون و ديابتي

  )درماني
  - ارديبهشت ارديبهشت  يك ماه  آموزش سالمت و سالمت خانواده

9  
در راستاي ايمني مواد(عنوان تأثير ظروف يكبار مصرف بر سالمتي انسان عدد پمفلت با5000چاپ

  و توزيع در بين خانوارها) غذائي
 ميليون ريال15 ارديبهشت ارديبهشت  يك ماه  آموزش سالمت و بهداشت محيط

  ميليون ريال 2 ارديبهشت ارديبهشت ماهيك بهداشت محيط تهيه وتوزيع جزوه آموزشي بهداشت مواد غذائي جهت پرسنل مراكز بهداشتي درماني  10
  - ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  آموزش سالمت و سالمت خانواده نصب بنر با موضوع عدم مصرف شربت هاي رنگي در سطح شهر  11

12  
مكاتبه مجدد با فرمانداري در خصوص محدود كردن صدور مجوز تأسيس مراكز تهيه و توزيع فست

  فودها
  - ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  سالمت خانوادهآموزش سالمت و 

  1ميليون ريال ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  محيط -تغيه  –بهداشت مدارس  )نفر40تعداد(برنامه ريزي در خصوص آموزش بهداشت مواد غذائي به مربيان بهداشت مدارس   13

14  
رابطين مراكز بهداشتي درمانيبرنامه ريزي در خصوص آموزش بهداشت مواد غذائي به مسئولين

  )نفر 40تعداد (
  ميليون ريال 1 ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  تغذيه - بهداشت محيط 

15  
برنامه ريزي در خصوص آموزش بهداشت مواد غذائي پرسنل ادارات، نماز گزاران مساجد، بسيج و

  مسئولين كانون هاي مساجد
  -  پايان سال  ارديبهشت  در طول سال  بهداشت محيط آموزش سالمت و
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16  
طرح موضوع اعطاي سيب سالمت به رستوران، آشپزخانه، سفره خانه هاي مورد تائيد دانشگاه در 

 شوراي سالمت
  بهداشت محيط

با توجه به 
زمان برگزاري 

شوراي 
  سالمت

  -  

  - ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  بهداشت حرفه اي )كشاورزياستفاده از سموم در(برگزاري جلسه با جهاد كشاوري در راستاي ايمني مواد غذائي  17
  2ميليون ريال ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  بهداشت حرفه اي )نفر105تعداد(آموزش به كارشناسان بهداشت حرفه اي و بهگران در راستاي ايمني مواد غذائي   18

19  
دامپزشكي و جهاد كشاورزي وطرح موضوع تشكيل كميته بين سه ارگان دانشگاه علوم پزشكي،

 برگزاري جلسات ماهيانه در راستاي ايمني مواد غذائي در شوراي سالمت و امنيت غذائي
 در طول سال در طول سال  بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط

در طول 
 سال

-  

  30ميليون ريال ارديبهشت ارديبهشت يك ماه  بهداشت مدارسآموزش سالمت و آموزش سفيران سالمت دانشجوئي در خصوص سبك زندگي سالم  20
  20ميليون ريال ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  روابط عمومي –آموزش بهداشت   )پذيرايي، اهداي جوايز(اجراي برنامه پياده روي جهت كاركنان دانشگاه  21
  20ميليون ريال ارديبهشت ارديبهشت  يك هفته  بيماريهاي غير واگير اجراي همايش پيشگيري از عوارض ديابت جهت بيماران ديابتي و خانواده هاي بيماران  22

  جمع كل   
ميليون  138
    ريال
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  )برنامه عملياتي جاري(توسعه، نظارت، هدايت و اجراي برنامه هاي اطالعاتي: عنوان برنامه
  عملكرد پژوهشي پرسنل حوزه معاونت بهداشتي ارتقاء سطح كيفي و كمي: هدف كلي

  درصد مصوبات اجرا شده  :شاخص برنامه
  HSRبرگزاري جلسات شوراي : استراتژي

 
 برنامه جدول گانت

  

  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان اجرا  مدت زمان  مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف
 -  اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت جمع آوري عناوين و پروپوزالهاي ارسال شده  1
و تعيين زمان HSRهماهنگي با دفتر معاونت جهت برگزاري جلسه  2

 جلسه
 -  اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت

 -  اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت هماهنگي و ارسال دستور كار جلسه به اعضاء شورا  3
 -  اسفند  فروردين  در طول سال اعضاء شورا برگزاري جلسه و بررسي عناوين و پروپوزالهاي ارسال شده  4
 -  اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت تنظيم صورتجلسه و ارسال به اعضاء  5
 -  اسفند  فروردين در طول سال واحد آموزش سالمت پيگيري موارد مطرح شده در صورتجلسه  6
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  )برنامه عملياتي جاري(داوطلبان سالمت : عنوان برنامه            
  افزايش سطح سالمت جامعه با استفاده از داوطلبان سالمت محالت  :هدف برنامه          
 خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمت شهري و روستاييافزايش  : هدف اختصاصي           
               درصد رابطين بهداشت كه همكاري خود را آغاز كرده اند   -3نسبت رابطين بهداشت به خانواره -2رابطين بهداشت نسبت جمعيت تحت پوشش  - 1 :شاخص برنامه          
  درصد رابطين بهداشت كه همكاري خود را قطع كرده اند              

  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
منابع مورد   زمان

  نياز
  خاتمه  شروع  )يال به ر(

تهيه و توزيع بروشور و پمفلت جهت اطالع رساني مردم از دستاوردهاي رابطين  1
 وتشويق زنان جهت عضويت در برنامه

واحد جلب مشاركت مردمي(معاونت بهداشتي
 )باهمكاري پرسنل واحدهاي محيطي

  1000000 پايان سال  ابتداي سال در طول سال

به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه جهت مسئولين برگزاري گردهمايي   2
  )شهري و روستايي(مراكز مجري برنامه 

  معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  2000000  -  آغاز هر فصل  روز 1
  

برگزاري جلسه آموزشي توجيهي جهت پرسنل واحدهاي غير مجري برنامه   3
  )شهري و روستايي(

  معاونت بهداشتي
  )جلب مشاركت مردميواحد (

ارديبهشت و   روز 1
  مهر ماه

-  1000000  
  

برگزاري كارگاههاي بازآموزي ويژه مربيان دوره ديده با عنوان روشهاي نوين   4
  آموزشي

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

 دوره3
  )روزه2( 

  

  6000000  -  تير
  

 معاونت بهداشتي  آموزشي داوطلبان سالمتبرگزاري كارگاه آموزشي ويژه كتب جديد از مجموعه  5
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

 روز1
  )دوره 3(

  2000000  -  آغاز هر فصل

 معاونت بهداشتي برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي و فرزندپروري ويژه رابطين بهداشت  6
واحد جلب مشاركت مردمي با همكاري واحد (

 )سالمت روان

  5000000  -  در طول سال روز1

تهيه و نصب پرده و بنر ، تهيه پمفلت و بروشور و (انجام اطالع رساني عمومي  7
  )فيلم از دستاوردهاي رابطين بهداشت 

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  4000000 آذر  آذر ماه1

برگزاري مراسم گراميداشت روز جهاني داوطلب و تقدير از خدمات داوطلبان   8
  سالمت

  معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  150000000  آذر  آذر  ماه1 
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برگزاري اردوهاي زيارتي ، فرهنگي ، سياحتي ويژه رابطين بهداشت شهري و   9
 روستايي

 معاونت بهداشتي
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  70000000 مهر  ارديبهشت در طول سال

 معاونت بهداشتي  ويژه رابطين بهداشت و مربيانبرگزاري اردوهاي زيارتي سياحتي مشهد مقدس  10
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

بر اساس جدول  يك هفته
زمانبندي 

  استاني

-  60000000  

 معاونت بهداشتي بازديد و پايش برنامه از طريق چك ليستهاي مربوطه  11
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  3000000 اسفند  فروردين در طول سال

 معاونت بهداشتي كتب آموزشي از مجموعه آموزشي داوطلبان سالمتچاپ و توزيع  12
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

هر فصل
  يكبار

براساس زمان 
نسخه ارسالي 
  از وزارت متبوع

-  80000000  

 :ايجاد تسهيالت براي رابطين بهداشت  13
 مسابقات و اردوهاي ورزشي: ورزشي  -

بازديدها، تهيه لوازم  مسابقات آيه هاي زندگي ،: عقيدتي - فرهنگي  -
 ...التحرير، تهيه بنر براي عرض تسليت و 

  بيمه درماني رابطين فاقد هر گونه بيمه: درماني  -

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  40000000 پايان اسفند  ابتداي سال در طول سال

  424000000  جمع كل
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  )برنامه عملياتي جاري(برنامه داوطلب سالمت متخصص: عنوان برنامه               
   افزايش سطح سالمت جامعه با استفاده از داوطلبين متخصص :هدف برنامه             
  تعداد داوطلب سالمت متخصص جذب شده :شاخص برنامه             

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع  )به ريال(

تشكيل كميته داوطلبين سالمت -1
 متخصص

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

هر سه ماه
 يكبار

 500000 - خرداد

 معاونت بهداشتي نياز سنجي آموزشي و تعيين اولويتها -2
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

در طول
  سال

ابتداي
  سال

- - 

 معاونت بهداشتي متخصص جذب شدهشناسايي افراد -3
واحد جلب مشاركت مردمي و پرسنل (

 )ستادي و محيطي و رابطين بهداشت

در طول
  سال

ابتداي
  سال

- - 

برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي -4
  داوطلبان سالمت متخصص جذب شده

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

 1000000 - تيرماه يك هفته

  معاونت بهداشتي  صدور كارت شناسايي   -5
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

در طول 
  سال

ابتداي 
  سال

-  500000  

پايش و ارزيابي وتقدير از داوطلبين -6
 سالمت متخصص

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

در طول
 سال

ابتداي
 سال

- 3000000 

 5000000 جمع كل
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  )برنامه عملياتي جاري(برنامه خيرين و واقفين: برنامهعنوان               
   افزايش سطح سالمت جامعه با استفاده از خيرين و واقفين :هدف برنامه

  تعدادخيرين جذب شده  - 1  :شاخص برنامه
  درصد نيازهاي تامين شده       - 2                     

  جدول گانت برنامه
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع  )به ريال(

 معاونت بهداشتي تشكيل كميته خيرين و واقفين  - 1
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  -  - ارديبهشت ماه3هر

برگزاري جلسه هماهنگي توجيهي براي پرسنل  -2
ستادي و محيطي در خصوص شناسايي و معرفي 

 خيرين و واقفين

 معاونت بهداشتي
  )جلب مشاركت مردمي واحد(

 روز1
  دوره3

 3000000  - ارديبهشت

تهيه ليست نيازهاي معاونت بهداشتي در بخش  -3
 عمراني و تجهيزاتي

 معاونت بهداشتي
 )اعضاء كميته -واحد جلب مشاركت مردمي(

  -  - فروردين هفته1

شركت در جلسات شورا و كميته هاي مجمع خيرين  -4
  سالمت

 معاونت بهداشتي
  )جلب مشاركت مردميواحد (

  -  - ابتداي سال در طول سال

  معاونت بهداشتي  پيگيري پروژه هاي در حال ساخت خيرين سالمت  -5
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  -  -  ابتداي سال  در طول سال

مكاتبه با مراكز جهت ارسال عملكرد خيرين سالمت  -6
 و جمع آوري آمار و عملكرد خيرين سالمت

 معاونت بهداشتي
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  -  پايان اسفند نيمه دوم اسفند روز15

برگزاري گردهمايي خيرين سالمت و اهداء لوح تقدير  -7
 و جوايز

 معاونت بهداشتي
  واحد جلب مشاركت مردمي(

 11000000  شهريور شهريور روز1

شركت در جلسات عقد قرارداد با خير و مراسم  -8
برداري از پروژه خيرين  كلنگ زني ، افتتاح و بهره

 سالمت

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

 1000000  - ابتداي سال در طول سال

 15000000  جمع كل
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 )برنامه عملياتي جاري(برنامه سازمانهاي مردم نهاد: عنوان برنامه              

   ) NGO( افزايش سطح سالمت جامعه با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد : هدف برنامه
  تعداد افراد آموزش ديده  -1  :شاخص برنامه

  تعداد جلسات آموزشي برگزار شده - 2                      
  جدول گانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  منابع مورد نياز  زمان

  خاتمه  شروع  )به ريال(
 معاونت بهداشتي )سمن ها(جمع آوري ليست سازمانهاي مردم نهاد  - 1

 )واحد جلب مشاركت مردمي(
  - - ارديبهشت روز15

برگزاري جلسات توجيهي جهت مسئولين سمن ها در راستاي اهداف   -2
  برنامه

  معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  300000  دي  خرداد  روز2

جلسات آموزشي ويژه نيروهاي سمن ها در راستاي اولويتبرگزاري  -3
  بندي آموزشي

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

 700000 - تير 2

 معاونت بهداشتي ثبت و گردآوري فعاليت هاي انجام شده  -4
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  - - بهمن يك هفته

 1000000  جمع كل
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  )برنامه عملياتي جاري(داوطلبين سازمانها ، ادارات ، نهادها: عنوان برنامه               

  نهادها افزايش سطح سالمت جامعه با استفاده از داوطلبين سازمانها ، ادارات ، :هدف برنامه
  تعداد داوطلبين آموزش ديده  -1   :شاخص برنامه

  تعداد جلسات آموزشي برگزار شده -  2                       
  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع  )به ريال(

 معاونت بهداشتي  ، ادارات ، نهادهاجمع آوري ليست نمايندگان سازمانها   1
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  - - ارديبهشت روز15

  معاونت بهداشتي  برگزاري جلسه توجيهي با سازمانها و ادارات در مورد اهداف برنامه  2
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  500000  مهر  خرداد  روز 2

شهرستان جهت معرفي يكنفر بعنوان....مكاتبه با كليه ادارات و  3
  رابط اداره

 معاونت بهداشتي
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  - - خرداد روز1

 معاونت بهداشتي تشكيل جلسه هماهنگي با رابطين منتخب  4
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  2000000 بهمن تير روز2

با همكاري...برگزاري جلسات آموزشي جهت رابطين ادارات و  5
  واحدهاي ستادي

 معاونت بهداشتي
واحد جلب مشاركت مردمي و واحدهاي (

  )ستادي

در طول
  سال

  2500000 اسفند مرداد

تهيه فرمت آماري جهت ثبت عملكرد داوطلبين سالمت ادارات ،  6
 سازمانها و نهادها

 معاونت بهداشتي
 )واحد جلب مشاركت مردمي(

  - - مرداد 1

 معاونت بهداشتي تجزيه و تحليل فرمهاي آماري و تهيه فيدبك  7
  )واحد جلب مشاركت مردمي(

  - اسفند اسفند يك هفته

  5000000  كلجمع 
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  )برنامه عملياتي جاري(وكارمندان كارگران ، رانندگان معاينات كار، طب خدمات بر نظارت برنامه: هعنوان برنام
بهبودكمي وكيفي خدمات طب كار ارائه شده به شاغلين توسط مركز تخصصي ، مطب هاي طب كار و واحدكاري خصوصي داراي مجوز  براساس : هدف برنامه

   دستورالعملهاي كشوري
  درصد 10ارتقاء شاخص كيفيت معاينات شغلي انجام شده به ميزان : شاخص برنامه

  درصد 5ارتقاء شاخص كمي معاينات شغلي انجام شده به ميزان                     
  برنامه گانتجدول 

  

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

مكاتبه و ابالغ جديد ترين دستورالعملهاي مربوطه به واحدهاي خصوصي ارائه دهنده   1
  خدمات طب كار

 500،000  -  در صورت نياز - واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي

   -  پايان هرفصل دو ساعت واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي برگزاري جلسات توجيهي و هماهنگي با مسئول فني  واحدهاي مذكور  2
  ريال300000  -  ماهي يكبار6 روز2 واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي  بازديد از واحدهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و تكميل چك ليست  3
 -  -  دوماهي يكبار پايان بازديد واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي  ارسال بازخوراند بازديد واعالم نواقص  4
تكميل چك ليست نظارت بر انجام معاينات شغلي انجام شده كارگران در كارخانجات از طريق   5

  كارشناس بازرس بهداشت حرفه اي و پزشك مسئول برنامه 
 ريال700000 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر  واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي

 - 28/12/94  5/1/94 بعد از هر بازديد واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي مشاهده شده به كارفرماارسال بازخوراند چك ليستهاي تكميل شده و نواقص  6

 - 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي پيگيري جهت رفع نواقص مشاهده شده  7

 - 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي  انجام معاينات شغليسركشي و نظارت بر نحوه انجام خدمات توسط واحدهاي مذكور هنگام  8
اجراي دوره بازآموزي طب كار با همكاري دفتر بازآموزي دانشگاه و اعضاي محترم   9

  هيئت علمي دانشگده بهداشت
 -    يك هفته شش ماهه اول دفتر بازآموزي و واخد بهداشت حرفه اي

 -  - - در صورت نياز واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي براي متقاضيان واحدهاي خدمات طب كارصدور مجوز  9

 -  - - در صورت نياز واحد بهداشت حرفه اي-معاونت بهداشتي لغو مجوز واحدهاي مذكور در صورت تكرار نواقص وعدم  اقدام جهت رفع آنها  10
  هزينه نقليه+ ريال 1500000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري( قاليبافي كارگاههاي بهسازي و بقا :برنامه عنوان
  كاهش بيماريهاي شغلي در قالي بافان كارگاههاي قالي دستباف:هدف برنامه

  درصد قالي بافان معاينه شده ، آموزش ديده: شاخص برنامه
  درصد كارگاههاي قالي بافي بازديد شده بهسازي شده                     

  برنامه گانتجدول 
  منابع مورد نياز  زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  خاتمه  شروع
كارشناس برنامه در واحد–معاونت بهداشتي تهيه برنامه عملياتي  1

 بهداشت حرفه اي
 - 12/93/  12/93/ يك روز

بازديد از كارگاههاي قالي بافي روستايي و تكميل فرم بازديدتك  2
 وارسال به مركزبهداشتواحدي

  4000000 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر بهورزان

  1000000 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر بهورزان پيگيري جهت انجام معاينات قالي بافان  3
  20000000 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر پزشكان مراكز انجام معاينات قالي بافان  4
  1000000 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر بهورزان قالي بافيپيگيري جهت بهسازي كارگاههاي  5
آموزش قالي بافان در زمينه كنترل عوامل زيان آور و راههاي كاهش   6

  بيماريهاي شغلي و حوادث در قالي بافان
بهورزان و كارشناس بهداشت حرفه اي 

 منطقه در صورت نياز
  2000000  28/12/94  5/1/94  بطور مستمر

ماهه برنامه بقا زير نظر كارشناس بهداشت حرفه ايتهيه آمار سه  7
  منطقه وارسال به معاونت بهداشتي

پايان هر  پايان هرفصل بهورزان
  فصل

-  500000  

نظارت بر خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني و تكميل چك  8
  ليست پايش برنامه بقا و ارسال بازخوراند

واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت
  شهرستان

  10000000 28/12/94  5/1/94 بطور مستمر

جمع آوري فرم هاي بازديد تك واحدي وثبت در سامانه جامع بازرسي  9
  وزارتخانه

  -  -  پايان هرماه  پايان هرماه كارشناس برنامه در مركز بهداشت شهرستان 

  1000000  -  - نيازو ابالغدرصورت كارشناس برنامه شركت در جلسات هماهنگي برگزار شده در وزارتخانه  10
كارشناس برنامه و واحدبهداشت حرفه اي برگزاري كالس آموزشي و توجيهي براي بهورزان  11

  شهرستان
  3000000 7/94/  7/94/ يك روز

كارشناس برنامه و واحدبهداشت حرفه اي تهيه، تكثير و توزيع مطالب آموزشي  12
  شهرستان

  3000000 28/12/94  5/1/94 بطورمستمر

  ريال45500000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري( )صنفي(بهداشت حرفه اي در كارگاههاي كوچك : عنوان برنامه
  نفر شاغل 5حفظ سالمت شاغلين دربرابر بيماريهاي ناشي از كار در كارگاههاي داراي كمتر از : هدف برنامه

  صنفي معاينه شدهدرصد كارگاههاي صنفي تحت پوشش بازديد،  درصد شاغلين : شاخص برنامه
  برنامه گانتجدول                                                                                                                          

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

بهداشت حرفه اي معاونتواحد تهيه برنامه عملياتي 1
 بهداشتي

    - 93بهمن ماه يك روز

برگزاري جلسه با رئيس اتاق اصناف، روساي اتحاديه هاي صنفي و 2
 شهرداري در زمينه هماهنگي هاي برون بخشي

واحد بهداشت حرفه اي معاونت
 بهداشتي

و3/94/ دو روز
/9/94 

  1000000 

 2000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرسان بهداشت حرفه اي نواقصبازديد از صنوف و پيگيري جهت رفع 3
    28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرسان بهداشت حرفه اي بازديد از صنوف استعالم شده از اتحاديه هاي صنفي 4
صدور تاييديه بهداشتي براي صنوف استعالم شده در صورت عدم   

  وجود نواقص بهداشتي در اين كارگاهها 
واحد بهداشت حرفه اي معاونت 

 بهداشتي
    28/12/94  5/1/94  بطورمستمر

    28/12/94 5/1/94 بطورمستمر بازرسان بهداشت حرفه اي پيگيري جهت انجام معاينات كارگران صنوف 5
انجام معاينات شغلي كارگران صنفي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي  6

 درماني
    28/12/94 5/1/94 بطورمستمر پزشكان مراكز

 10000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرسان بهداشت حرفه اي برگزاري كالسهاي آموزشي براي كارگران صنوف 7
به مراجع قضايي و معرفي متصديان صنوف متخلف از اصول بهداشتي 8

 پيگيري پرونده هاي مربوطه
واحد بهداشت حرفه اي مركز

 بهداشت شهرستان
    28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

پايان هرشش بازرسان بهداشت حرفه اي تهيه آمار و شاخصهاي مربوط به كارگاههاي صنفي 9
  ماه

و30/6/94
38/12/94  

    

واحد بهداشت حرفه اي معاونت جمع بندي آمار مربوطه و ارائه به واحد آمار 10
  بهداشتي

پايان هرشش
  هام

و30/6/94
28/12/94  

    

  هزينه نقليه+ريال13000000  جمع كل
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  )برنامه عملياتي جاري(و هدفمندي بازرسيها ها تشديد بازرسي:عنوان برنامه
  كار و كاهش بيماريهاي شغليكنترل عوامل زيان آور محيط : هدف برنامه

درصد كارگاهها وشاغلين تحت پوشش بازديد  ، درصد عوامل زيان آور كنترل شده  ، درصد تاسيسات بهداشتي كارگاههاي بهسازي شد  ،  درصد : شاخص برنامه
   شاغلين معاينه شده

  برنامه گانتجدول 

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

   - 93بهمن يك روز واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي تهيه برنامه عملياتي  1
    12/1/94  5/1/94  يك هفته كارشناسان بازرس  شناسايي كارگاهها و كارخانجات منطقه و اولويت بندي آنها  2
  3000000  12/1/94  5/1/94  بطور مستمر  بازرسكارشناسان   بازديد از كارگاهها وكارخانجات و پيگيري جهت رفع نواقص  3
 2000000  25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس تهيه وارسال نامه رفع نواقص  4
   25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس پيگيري جهت كنترل عوامل زيان آور محيط كار  5
   25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس پيگيري جهت بهسازي كارگاهها و كارخانجات  6
   25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس پيگيري جهت انجام معاينات شغلي كارگران  7
برگزاري جلسه با مديران و متصديان كارگاههاي و كارخانجات جهت  8

 رفع نوافص
   25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس

   25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس متصديان و كارفرمايان متخلف از اصول بهداشتي به مراجع قضاييارجاع  9
 1000000    دي ماه-خرداد دو روز واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي برگزاري جلسه با قضات دادگستري جهت رسيدگي به پرونده ها  10
   25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس و پزشك متخصص طب كار مبتال به بيماريهاي ناشي از كاررسيدگي به شكايات كارگران  11
 30000000  25/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس آموزش كارفرمايان و كارگران  12
   -  هرماهپايان يك روز واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي تهيه آمار ماهيانه عملكرد  13
ثبت فرم هاي بازديد در سامانه جامع بازرسي  مركز سالمت محيط و   14

  كار
    -  مستمر  هر روز كارشناسان بازرس و واحد بهداشت حرفه اي

   - پايان سال يك روز كارشناسان بازرس و واحد بهداشت حرفه اي تهيه آمار و شاخصهاي ساليانه و ارسال به مركز سالمت محيط و كار  15
  هزينه نقليه+ريال36000000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(بيمارستانها سالمت محيط كار كارمندان دانشگاه ونظارت بر : عنوان برنامه
  اعتبار بخشي بيمارستانها شناسايي بيماريهاي شغلي كارمندان دانشگاه و اقدام جهت كاهش آن: هدف برنامه

  درصد افزايش امتياز بهداشت حرفه اي در اعتبار بخشي بيمارستانها - درصد عوامل زيان آور محيط كار–درصد كارمندان معاينه شده :شاخص برنامه
  برنامهگانت جدول 

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

مسئول معاينات سالمت   تشكيل جلسات هماهنگي با مسئولين مربوطه  1
شغلي كاركنان و واحد 

 بهداشت حرفه اي 

پايان   چهار روز
  هرفصل

-  300000  

مسئول معاينات سالمت   مكاتبه وپيگيري جهت انجام معاينات شغلي كارمندان دانشگاه  2
 شغلي كاركنان

    28/12/94  5/1/94  بطور مستمر

بازديد از واحدهاي دانشگاه توسط كارشناس بهداشت حرفه اي  وتكميل چك   3
 ليستهاي اعتبار بخشي بيمارستانها

كارشناس بهداشت حرفه
 اي مربوطه

    28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

فعال نمودن مركز سالمت كار دانشگاه و كميته حفاظت فني و بهداشت كار در   4
 بيمارستانها

سالمتمسئول معاينات
 شغلي كاركنان

بطور مستمر تا
 زمان فعال

     

پيگيري وانجام معاينات دوره اي كاركنان دانشگاه و اندازه گيري عوامل زيان آور   5
  محيط كار بيمارستانها

مسئول معاينات سالمت
 شغلي  و پزشكان طب كار 

 980000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

    28/12/94  5/1/94  بطور مستمر پزشك  طب كار دانشگاه  استخدام كركنان دانشگاهانجام معاينات قبل از   6
واحد بهداشت حرفه اي آموزش كاركنان در زمينه عوامل زيان آور محيط كار و بيماريهاي شغلي  7

 معاونت
 5000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

مسئول معاينات سالمت   جمع آوري و آناليز آمار مربوطه  8
 شغلي كاركنان

/21/12  يك هفته
94  

28/12/94    

  هزينه نقليه+985300000  جمع
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 كار بهداشت مركز و كارگري بهداشت خانه ، بهگر ايستگاه  ، كار بهداشت و فني حفاظت كميته بر نظارت و سازي فعال: عنوان برنامه
  )برنامه عملياتي جاري( 

نفر كارگر در قالب ايستگاه بهگر، خانه بهداشت كارگري و مركز بهداشت كار و فعال سازي 20كارگاههاي با بيش از  ارائه خدمات بهداشتي به شاغلين: هدف برنامه
  كميته هاي حفتظت فني وبهداشت كار

ري بهداشت كارگ درصد كميته حفاظت فني وبهداشت كارو تشكيالت بهداشت حرفه اي فعال شده دركارخانجات مشمول ، درصد مراكز و خانه هاي: شاخص برنامه
  تعداد كالسهاي بازآموزي اجراشده  -وايستگاههاي بهگر پايش شده 

  برنامه گانتجدول                                                                                                                          

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  مورد نيازمنابع 
  خاتمه  شروع

      93بهمن   يكروز  واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي  تهيه برنامه عملياتي  1
  دوجلسه واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي   برگزاري جلسات هماهنگي با مسئولين ادارات مربوطه  2

  
  1000000    برحسب مورد

  28/12/94  5/1/94 بطور مستمر بهداشت حرفه ايبازرسان شناسايي كارگاههاي مشمول  3
بازديد از كارخانجات و توجيه كارفرمايان در زمينه فعال سازي تشكيالت بهداشت   4

  حرفه اي و كميته حفاظت فني وبهداشت كار
    28/12/94  5/1/94  بطور مستمر بازرسان بهداشت حرفه اي

بهداشت و كميته حفاظت فنيمكاتبه با كارفرمايان جهت فعال سازي تشكيالت   5
 وبهداشت كار حرفه اي

  2000000 28/12/94  5/1/94 بطورمستمر بازرسان بهداشت حرفه اي

  ريال10000000 10/7/94  1/7/94 روز10 واحد بهداشت حرفه اي  مركز بهداشت شهرستان اجراي دوره آموزشي بهگر جهت افراد معرفي شده از كارخانجات  6
بازآموزي براي بهگران وبهداشتياران وكارشناسان بهداشت حرفه اي اجراي دوره هاي   7

  شاغل در واحدهاي كاري
11و9و7و5و3  روز9 واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي

/94  
  6000000  

خانه هاي بهداشت كارگري ، ايستگاه بهگرو مركز بهداشت   پايش و نظارت برفعاليت  8
  كار و كميته حفاظت فني وبهداشت كار

هفته اي يك اعضاي شوراي هماهنگي نظارت
  روز

5/1/94  28/12/94  

  28/12/94  5/1/94 بطور مستمر كارشناس بهداشت حرفه اي مربوطه ارسال بازخوراند بازديد درقالب چك ليست و پيگيري جهت رفع نواقص  9
پايان هر  روزيك كارشناس بهداشت حرفه اي تهيه و استخراج آمار مربوطه وتعيين افراد نمونه  10

  شش ماه
   

هزينه +ريال20000000  جمع
     نقليه
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  )برنامه عملياتي جاري(كنترل گرد وغبار سيليس درمحيط كار:عنوان برنامه
   حفظ سالمت شاغلين در برابر بيماري سيليكوزيس درصنايع: هدف برنامه

  :شاخص برنامه
  .كارگران درمعرض گرد وغبار سيليس نسبت به شناخت چگونگي كنترل سيليس وپيشگيري ازبيماري آن آشنا شوند%  100- 1 
  %80به %70از)   high risk( كنترل فني ومهندسي دركارگاههاي فازيك - 2
  %        70وكارگاههاي فاز دو به%100انجام معاينات پزشگي دركارگاههاي فاز يك - 3

 برنامه گانتجدول 
 منابع موردنياز خاتمه شروع مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

 - 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس بازديد ازكارگاههاوكارخانجات داراي سيليس 1

 - 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس اعالم نواقص به كارفرما وپيگيري رفع آن با بكارگيري راههاي كنترلي مناسب 2

 - 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس پيگيري جهت انجام معاينات دوره اي شاغلين در معرض خطر 3

 ريال4000000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناس برنامه شناسايي افراد مشكوك به سيليكوزيس ومعرفي به متخصص طب كار 4
 ريال2000000 6/94/ 5/94/ ساعت6 كارشناس برنامه درخصوص پيشگيري از بيماري سيليكوزيس وراههاي كنترل آنآموزش كارفرمايان 5

 - 28/12/94 5/1/94 بطورمستمر كارشناسان بازرس معرفي كارفرماي متخلف بخصوص دركارگاههاي باريسك خطرباال به مراجع قضايي 6

معاونت درخصوص شناسايي وكنترل گردوغبار بازآموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي  7
 درپيشگيري ازسيليكوزيس

 ريال2000000 3/94 3/94 ساعت  6 كارشناس برنامه

 ريال2000000 4/94 4/94 ساعت6 كارشناس برنامه بازآموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درصنايع 8

 ريال5000000 4/94 4/94 - كارشناس برنامه تهيه وتكثيرجزوه آموزشي براي ارتقا آگاهي كارفرمايان وكارگران 9
نيمه اول  - كارشناس برنامه جمع آوري واستخراج آمار مربوطه وارسال به مركزسالمت محيط كار 10

وپاياني 
 94سال

- - 

 ريال15000000 جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(ساماندهي روشنايي كنترل عوامل زيان آور پرتوها و : عنوان برنامه
  حفظ سالمت كارگران درمعرض پرتو و روشنايي نامناسب: هدف برنامه

  :شاخص برنامه
اي درخصوص اثرات  درصدارتقاءسطح آگاهي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درمعاونت بهداشتي و شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه -

  سوء پرتوهاي يونيزان وغيريونيزان و روشنايي نامناسب
 درصدارتقاء سطح آگاهي پرتوكاران وكارفرمايان درخصوص اثرات سوء ناشي از پرتو و روشنايي نامناسب به سالمتي انسان -
 94نفر درسال  20فر وكارخانجات باالي ن 20درصد كنترل عامل زيان آور پرتو و روشنايي نامناسب دركارگاهها وكارخانجات زير  -

  جدول فعاليتهاي برنامه
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

منابع مورد  زمان
 خاتمه شروع نياز

تدوين جزوه آموزشي ويژه كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درمعاونت 1
 وشركتهاي خصوصي

 - 31/2/94 1/2/94 برحسب نياز كارشناس برنامه پرتو

برگزاري كارگاه بازآموزي ويژه كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درمعاونت 2
 وشركتهاي خصوصي

 ريال5000000 4/94 تير ماه يك روز كارشناس برنامه پرتو

تدوين جزوه آموزشي ويژه كارفرمايان وشاغلين درگيربا عامل زيان آور پرتو و  3
 روشنايي نامناسب

 - 31/3/94 1/3/94 نيازبرحسب  كارشناس برنامه پرتو

 ريال4000000 31/4/94 1/4/94 دو روز كارشناس برنامه پرتو برگزاري كارگاه آموزشي ويژه كارفرمايان وشاغلين مشمول طرح 4
 ريال20000000 - - در طول سال كارشناس برنامه پرتو پيگيري درخصوص تامين تجهيزات موردنياز سنجش پرتو و نور 5

شركتهاي خصوصي درز مان پايش و اندازه گيري عامل زيان آورپرتونظارت برفعاليت 6
 و روشنايي نامناسب  دركارخانجات

 - - - در طول سال كارشناس برنامه پرتو

 - - - در طول سال كارشناس برنامه پرتو برخورد با كارفرمايان متخلف از موازين بهداشتي 7

 - - 1/3/94 بر حسب نياز كارشناس برنامه پرتو و روشنايي نامناسب به مراكزتهيه وتدوين وابالغ فرمهاي گزارش دهي پرتو 8

نيمه اول كارشناس برنامه پرتو جمع آوري آمار و ارسال به مركز سالمت محيط كار 9
وپاياني سال 

93 

- - - 

 ريال29000000 جمع
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  )برنامه عملياتي جاري( پسماند اجرايي عوامل، خاص مشاغل در اي حرفه بهداشت: عنوان برنامه
  حفظ سالمت پرسنل اجرائي ،جمع آوري ودفع پسماندهاح جامد ومايع: هدف برنامه

  : شاخص برنامه
و در خصوص عوامل  درصدارتقاءسطح آگاهي كارفرمايان و شاغلين اجرائي پسماندها و كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درصنايع ،بيمارستانها وارگانهاي مربوطه-

  ننده سالمت ،ايمني وبهداشت متصديان مربوطهتهديدك
  درصد شناسايي ،ارزيابي و كنترل عوامل بيولوژكي واحدهاي كاري درگير با طرح پسماند  -
  درصدتحت پوشش قراردادن مراقبت هاي پزشكي شاغلين طرح پسماند -
  درصدتجهيز وسائل حفاظت فردي براي پرسنل اجرائي طرح پسماند -

  برنامه گانت  جدول
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

تدوين برنامه آمادگي درشرايط اضطرار براي كليه شاغلين مراحل جمع آوري ،حمل  1
 ...ونقل ،آلودگي زدائي وپاكسازي و

 ريال1000000 30/2/94 1/2/94 برحسب نياز كارشناس برنامه پسماند

بازآموزي جهت كارشناسان ،كارفرمايان وشاغلين مرتبط با طرحبرگزاري كارگاه 2
 پسماند

 ريال3000000 30/3/94 3/9/ روز2 كارشناس برنامه پسماند

بازرسي وپيگيري جهت سنجش عوامل زيان آور تهديد كننده سالمت شاغلين و 3
 فعاليت كميته حفاظت فني وبهداشت كار

 ريال10000000 - - در طول سال كارشناس برنامه پسماند

 - 29/12/94 5/1/94 در طول سال كارشناس برنامه پسماند پيگيري جهت انجام معاينات پزشكي شاغلين 4
 - 29/12/94 5/1/94 در طول سال كارشناس برنامه پسماند نظارت برتامين وسائل حفاظت فردي توسط شركتها و پيمانكاران ارگانهاي مربوطه 5

 - 29/12/94 5/1/94 در طول سال كارشناس برنامه پسماند كارفرمايان متخلف از موازين بهداشتياقدام قانوني با 6

نيمه اول وپاياني سال  كارشناس برنامه پسماند جمع آوري آمار  و ارسال به مركزسالمت محيط كار 7
94 

 فرم گزارش دهي - -

 ريال32000000 جمع
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  )برنامه عملياتي جاري( صدا آور زيان عوامل كنترل: عنوان برنامه
  كاهش بيماري شغلي و افت شنوايي ازطريق كنترل سروصداي محيط كار: هدف برنامه

  : شاخص برنامه
اي درصد ارتقا سطح آگاهي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درمعاونت بهداشتي ومراكزتابعه وشركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه  -

  دازه گيري و اثرات سوء صدا برسالمتيدرخصوص  ان
  درصدارتقاء سطح آگاهي شاغلين وكارفرمايان درخصوص اثرات سوء ناشي ازمواجهه با صدا برسالمتي درمحيط كار -
  94نفردرسال 20نفر وكارگاهها وكارخانجات باالتر از20درصدكنترل عامل زيان آور دركارگاهها وكارخانجات زير  -

  برنامه گانتجدول 
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع منابع مورد نياز زمان
تهيه ،تدوين دستورالعملها وپكيج آموزشي صدا مخصوص كارشناسان بهداشت حرفه 1

 اي
 ريال1000000 30/1/94 1/1/94 برحسب نياز كارشناس برنامه صدا

اي معاونت وشركتهايبرگزاري كارگاه بازآموزي جهت كارشناسان بهداشت حرفه 2
 خصوصي

 ريال7000000 30/2/94 1/2/94 ساعت6 كارشناس برنامه صدا

تهيه وتدوين پكيج آموزشي ويژه كارفرمايان وشاغلين مشمول برنامه صدا درخصوص  3
 اثرات سوءصدا

 ريال1000000 30/1/94 1/1/94 برحسب نياز  كارشناس برنامه صدا

 ريال4000000 30/3/94 1/3/94 روز2 كارشناس برنامه صدا كارفرمايان وشاغلين مشمول برنامه صدابرگزاري كارگاه بازآموزي جهت 4
تهيه وتدوين فرمهاي غربالگري جهت شناسايي واولويت بندي كارگاههاي داراي عامل 5

 زيان اور صدا
 ريال500000 31/2/94 1/2/94 - كارشناس برنامه صدا

 ريال20000000 29/12/94 5/1/94 درطول سال كارشناس برنامه صدا مورد نياز مرتبط با سنجش صداپيگيري درخصوص تامين تجهيزات  6

 هزينه رفت وآمد 29/12/94 5/1/94 درطول سال كارشناس برنامه صدا نظارت برصداسنجي ازكارگاه مشمول برنامه از طريق بخش دولتي 7

 - 29/12/94 5/1/94 درطول سال كارشناس برنامه صدا برخورد با كارفرمايان متخلف 8

نيمه اول كارشناس برنامه صدا جمع آوري آمار و ارسال به مركز سالمت محيط كار 9
وپايان 
 94سال

- - -  

 ريال33500000 جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(بهداشت كشاورزي : عنوان برنامه
  كاهش بيماريهاي شغلي در كشاورزان: هدف برنامه

  درصد كشاورزان آموزش ديده ،  درصد كشاورزان معاينه شده،   درصد كارگاههاي كشاورزي مسقف بازديد شده: شاخص برنامه
  برنامه گانتجدول 

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

كارشناس برنامه–معاونت بهداشتي تهيه برنامه عملياتي  1
 ايدر واحد بهداشت حرفه

 -   93بهمن يك روز

 4000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بهورزان وكارشناسان بازرس منطقه بازديد از كارگاههاي مسقف كشاورزي و تكميل فرم بازديد  2
 1000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بهورزان پزشكان مراكز پيگيري و انجام معاينات كشاورزان  3
كارشناس برنامه–معاونت بهداشتي هماهنگي با جهاد كشاورزيتشكيل كميته و جلسه  4

 در واحد بهداشت حرفه اي
فروردين در صورت نياز

94 
 20000000  پايان سال

 -  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بهورزان وكارشناسان بازرس منطقه پيگيري جهت بهسازي كارگاههاي مسقف كشاورزي  5
كنترل عوامل زيان آور و راههايآموزش كشاورزان در زمينه  6

 كاهش بيماريهاي شغلي در كشاورزان
بهورزان و كارشناس بهداشت حرفه

 اي منطقه در صورت نياز
 2000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

تهيه آمار سه ماهه برنامه بهداشت كشاورزي زير نظر كارشناس  7
 بهداشت حرفه اي منطقه وارسال به معاونت بهداشتي

پايان هر پايان هرفصل بهورزان
 فصل

-  500000 

نظارت بر خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و تكميل چك  8
  ليست پايش برنامه بهداشت كشاورزي و ارسال بازخوراند

واحد بهداشت حرفه اي معاونت
  بهداشتي

 10000000  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

پايان   پايان هرفصل  كارشناس برنامه در معاونت بهداشتي  مراكز و ارسال به وزارتخانهجمع آوري و جمع بندي آمار سه ماهه   9
  هرفصل

-  -  

 1000000  - - درصورت نيازو ابالغ كارشناس برنامه شركت در جلسات هماهنگي برگزار شده در وزارتخانه  10
برنامه و واحدبهداشتكارشناس  برگزاري كالس آموزشي و توجيهي براي بهورزان و پزشكان مراكز  11

  حرفه اي
 4000000  7/94/ 7/94/ چهار روز

كارشناس برنامه و واحدبهداشت   تهيه، تكثير و توزيع مطالب آموزشي  12
  حرفه اي

  3000000  28/12/94  5/1/94  بطورمستمر

 ريال45500000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(حذف مشاغل سخت وزيان آور : عنوان برنامه
  )بازنشستگي پيش از موعد( كنترل عوامل زيان آور محيط كار و حذف صفت سخت وزيان آوري مشاغل و برخورداري از مزاياي آن : هدف برنامه

  درصد كارگاههاي مشمول بازديد شده: شاخص برنامه
  درصد عوامل زيان آور اندازه گيري شدهدر مشاغل سخت وزيان آور                      
  درصد پرونده هاي بررسي و تاييد شده                      

  برنامه گانتجدول 
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
   /  93بهمن  يكروز مربوطهكارشناسان تهيه برنامه عملياتي  1
واحد بهداشت حرفه اي برگزاري جلسات هماهنگي با مسئولين ادارات مربوطه  2

معاونت بهداشتي و اداره تعاون 
 و رفاه وامور اجتماعي

 دوجلسه
  

 1000000    برحسب مورد

و بازرسان بهداشت حرفه اي   شناسايي كارگاههاي مشمول  و درخواست كننده و بازديد از آنها  3
اداره تعاون ، رفاه و امور 

  اجتماعي

    28/12/94  5/1/94  بطور مستمر

بازرسان بهداشت حرفه اي   پيگيري در اندازه گيري عوامل زيان آور در كارگاههاي مشمول برنامه  4
 مربوطه

  5000000  28/12/94  5/1/94  بطور مستمر

بازرسان بهداشت حرفه اي توجيه و مكاتبه با كارفرمايان جهت حذف مشاغل سخت وزيان آور         5
 مربوطه

 2000000  28/12/94  5/1/94 بطورمستمر

بازرسان بهداشت حرفه اي تهيه گزارش بازديد از كارگاههاي داراي مشاغل سخت وزيان آور  6
 مربوطه

 ريال1000000  10/7/94  1/7/94 روز10

بازرسان بهداشت حرفه اي شركت در جلسات كميته بدوي حذف مشاغل سخت وزيان آور  7
 مربوطه

 -  - - حسب مورد

    28/12/94  5/1/94  بطور مستمر كارشناس مسئول واحد  بررسي فرمهاي كارگران متقاضي و تاييد و امضاي آن  8
كارشناس بهداشت حرفه اي   تهيه و گزارش آمار مربوطه  9

 مربوطه
    -  پايان هرماه  مستمربطور 

  هزينه نقليه+ريال9000000  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(در محيط كار ارگونومي :عنوان برنامه
  حفظ سالمت شاغلين در برابر بيماري ناشي از عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار: هدف برنامه

  : شاخص برنامه
  در صد كارگران و شاغلين آموزش ديده

  عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار درصدكنترل
  درصد كارگاهها و واحدهاي تحت پوشش اندزه گيري شده     

 برنامه گانتجدول 
 منابع موردنياز خاتمه شروع مدت زمان مسئول اجرا فعاليت  رديف

 -  93بهمن  دو روز كارشناس برنامه تهيه برنامه عملياتي  1
 - 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس داراي عوامل زيان آور ارگونوميكيبازديد ازكارگاههاوكارخانجات 2

 2000000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس اعالم نواقص به كارفرما وپيگيري رفع آن بابكارگيري راههاي كنترلي مناسب 3

 - 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناسان بازرس پيگيري جهت انجام معاينات دوره اي شاغلين در معرض خطر 4

 ريال2000000 6/94/ 5/94/ يك روز كارشناس برنامه آموزش كارفرمايان درخصوص پيشگيري از بيماري اسكلتي عضالني در محيط كار وراههاي كنترل آن 5

 - 28/12/94 5/1/94 بطورمستمر كارشناسان بازرس معرفي كارفرماي متخلف بخصوص دركارگاههاي باريسك خطرباال به مراجع قضايي 6

بازآموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي معاونت درخصوص عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار و  7
 راههاي پيشگيري از آن 

 ريال10000000 3/94 3/94 يك روز  كارشناس برنامه

بهگران و بهداشتياران در خصوص كاهشبازآموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درصنايع و 8
 بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار

 ريال10000000 4/94 4/94 ساعت6 كارشناس برنامه

مكاتبه با فرمانداري و ادارات مربوطه  وبرگزاري جلسه هماهنگي بمنظور آموزش كاركنان اداري در  9
 ارگونوميكي در محيط كار وراههاي كنترل آنخصوص عوامل زيان آور

 2000000  -  1/94/ يك روز كارشناسان مربوطه

 -  28/1/94  5/1/94 بطور مستمر كارشناسان مربوطه برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه كاهش عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار براي كاركنان كل ادارات  10
 ريال5000000 4/94 4/94 - كارشناس برنامه تهيه وتكثيرجزوه آموزشي براي ارتقا آگاهي كارفرمايان  ، روساي ادارات وكارگران  11
نيمه اول  - كارشناس برنامه جمع آوري واستخراج مربوطه وارسال به مركزسالمت محيط كار 12

 وپاياني سال 
- - 

هزينه + ريال31000000 جمع
 نقليه
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  )برنامه عملياتي جاري( شيميايي مواد نقل و حمل و شيميايي ايمني مديريت: عنوان برنامه
 حفظ سالمت شاغلين در معرض مواد شيميايي سمي و سرطان زا در محيط كار :هدف برنامه

 درصد كارگاههاي داراي مواد شيميايي تحت پوشش بازديد :شاخص برنامه
  شدهدرصد عوامل زيان آور شيميايي كنترل 

  درصد گروههاي هدف آموزش ديده
  درصد شاغلين معاينه شده درمعرض مواد شيميايي 

 برنامه گانتجدول                                                                                                               

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

 تهيه و تدوين برنامه عملياتي 1
واحد بهداشت حرفه اي معاونت

 بهداشتي
 25/1/94 5/1/94 روز20

 

2 
 تهيه و به روز رساني ليست كارخانجات داراي مواد شيميايي

واحد بهداشت حرفه اي معاونت
 5/1/94 بطور مستمر بهداشتي

28/12/
94 

 

  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرسان بهداشت حرفه اي مواد شيمياييبازديد از كارخانجات داراي  3

  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارخانجات مشمول تكميل فرمهاي شناسايي مواد شيميايي در صنايع 4

  پيگيري جهت اندازه گيري مواد شيميايي در صنايع 5
 

واحد بهداشت حرفه اي معاونت 
 بهداشتي

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر
 

  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرسان بهداشت حرفه اي پيگيري جهت كنترل عوامل شيميايي باالتر از حدود مجاز مواجهه 6

  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي نظارت برفعاليت شركتهاي خدمات بهداشت حرفه اي در زمينه اندازه گيري و آناليز نمونه هاي شيميايي 7

آموزش كارفرمايان و كارشناسان وكاردانان بهداشت حرفه اي شاغل در بخش دولتي  8
 وخصوصي

 واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

 

برگزاري دوره آموزش تخصصي اندازه گيري عوامل زيان آور جهت مسئولين فني شركتهاي 9
 خدمات بهداشت حرفه اي

نيمه اول سال  واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي
94   

 

  واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي تهيه و تكميل پروفايل شيميايي 10

  جمع
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  )برنامه عملياتي جاري(در محيط كار آزبست حذف: عنوان برنامه
  در محيط كارآزبست  ويا حذف اليافكاهش ,ارزيابي,شناسايي  آموزش، سالمت شاغلين از طريق حفظ: هدف برنامه

  شاغلين آموزش ديدهدرصد : شاخص برنامه
 ي تحت پوشش بازديددرصدكارگاهها

  اقدام نموده اند  آزبست اليافدرصد صنايعي كه نسبت به شناسايي واندازه گيري 
  برنامه گانتجدول 

ردي
  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  ف

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

    25/01/94  5/01/94  روز20  كارشناس برنامه  تهيه برنامه عملياتي  1
    28/12/94  5/1/94  مستمر  كارشناس برنامه  شناسايي كارگاههاي مشمول  2

حرفه اي معاونتواحد بهداشت  آموزش كارفرمايان صنايع بزرگ وكوچك مشمول طرح  1
 بهداشتي

    28/12/94  5/1/94  مستمر

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  شاغل درصنايع سيستم و اي كارشناس بهداشت حرفه آموزش  2
 بهداشتي

    28/12/94  5/1/94  مستمر

واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهد  بطور مستمرصنايع  )بهداشتيار,بهگر (يشاغلين بهداشت بازآموزي  3
 اشتي

    28/12/94  5/1/94  مستمر

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  پيگيري در جهت شناسايي و اندازه گيري آزبست در محيط كار  4
 بهداشتي

    28/12/94  5/1/94  مستمر

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  نظارت بر اندازه گيري آزبست در محيط كار  5
 بهداشتي

    28/12/94  5/1/94  مستمر

شركتهاي خصوصي بهداشت حرفه اي در خصوص اندازه گيري و نظارت بر فعاليت  6
 آناليز نمونه هاي آزبست

واحد بهداشت حرفه اي معاونت 
 بهداشتي

    28/12/94  5/1/94  مستمر

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  بازديد، نظارت و پايش روند اجراي برنامه  7
    28/12/94  5/1/94  مستمر  بهداشتي

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  و شاخص هاي برنامه تهيه و جمع آوري آمار  8
        شش ماهه اول و پايان سال  بهداشتي

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  بارگذاري آمار و اطالعات برنامه در پورتال وزارتخانه  9
        شش ماهه اول و پايان سال  بهداشتي

 
             



  94برنامه اجرايي عملياتي معاونت بهداشتي در سال                                                                                         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان             

189 
 

  )عملياتي جاريبرنامه (در محيط كار جيوهكنترل : عنوان برنامه
  حفظ سالمت شاغلين در مواجهه باجيوه از طريق شناسايي ،ارزيابي وكنترل آن  در محيط كار: هدف برنامه

  درصد صنايعي كه نسبت به شناسايي واندازه گيري جيوه  اقدام نموده اند:  شاخص برنامه
 درصدكارفرمايان ،كارگران و كارشناسان آموزش ديده در زمينه مخاطرات جيوه

  برنامه گانتجدول 
 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه  تدوين برنامه عملياتي  1
 25/1/94 5/1/94  روز 20  اي

 

 شناسايي كارگاههاي مشمول برنامه 2
  مركز بهداشت

 واحد بهداشت حرفه اي
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر 

 

3 
آموزش كارشناسان بهداشت حرفه اي حوزه معاونت بهداشتي و صنايع   و 

 بهگران و بهداشتياران
معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه 

 اي
 ريال3000،000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر 

 آموزش كارفرمايان صنايع مشمول برنامه 4
معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه

 اي
 ريال5000،000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر 

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر مركز بهداشت واحد بهداشت حرفه اي پيگيري در جهت اندازه گيري ميزان جيوه در محيط كار 5

6 
نظارت برفعاليت شركتهاي خدمات بهداشت حرفه اي در زمينه اندازه گيري 

  و آناليز نمونه هاي جيوه
 

بهداشت حرفه معاونت بهداشت واحد 
 اي

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر 
 

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  مركز بهداشت واحد بهداشت حرفه اي پيگيري در جهت انجام اقدامات كنترلي در موارد مورد نياز 7

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر   ايمركز بهداشت واحد بهداشت حرفه   پيگيري در جهت انجام معاينات شغلي اختصاصي كارگران در معرض جيوه  8

معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه  جمع آوري و ارسال آمار مربوطه و بارگذاري در پورتال  9
  اي

شش ماهه اول و
        پايان سال

 بازديد، نظارت و پايش از روند اجراي برنامه درصنايع 10
معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه 

 اي
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر 

 

 ريال 7000000 جمع كل
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  )برنامه عملياتي جاري(سرب در محيط كاركنترل : عنوان برنامه
  ارزيابي وكاهش مخاطرات اثرات سرب در محيط كار,آموزش وارتقاء سالمت شاغلين در مواجهه با سرب از طريق شناسايي : هدف برنامه

   :شاخص برنامه
  درصد كارفرمايان وشاغلين آموزش ديده  

  درصد صنايعي كه نسبت به شناسايي واندازه گيري سرب اقدام نموده اند
  برنامه گانتجدول 

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
منابع مورد  زمان

 خاتمه شروع نياز

 25/1/94 5/1/94  روز 20  معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه اي  تدوين برنامه عملياتي  1

 شناسايي كارگاههاي مشمول برنامه 2
  مركز بهداشت

 واحد بهداشت حرفه اي
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر 

 

3 
آموزش كارشناسان بهداشت حرفه اي حوزه معاونت بهداشتي و صنايع   و بهگران 

 و بهداشتياران
 ريال3000،000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه اي

 ريال5000،000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه اي آموزش كارفرمايان صنايع مشمول برنامه 4

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر مركز بهداشت واحد بهداشت حرفه اي پيگيري در جهت اندازه گيري ميزان سرب در محيط كار 5

6 
برفعاليت شركتهاي خدمات بهداشت حرفه اي در زمينه اندازه گيري و نظارت

 آناليز نمونه هاي سرب
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه اي

 

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  مركز بهداشت واحد بهداشت حرفه اي پيگيري در جهت انجام اقدامات كنترلي در موارد مورد نياز 7

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر   مركز بهداشت واحد بهداشت حرفه اي  پيگيري در جهت انجام معاينات شغلي اختصاصي كارگران در معرض سرب  8

شش ماهه اول   معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه اي  جمع آوري و ارسال آمار مربوطه و بارگذاري در پورتال  9
        وپايان سال

 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  معاونت بهداشت واحد بهداشت حرفه اي بازديد، نظارت و پايش از روند اجراي برنامه درصنايع 10

 ريال8000000 جمع كل
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  )برنامه عملياتي جاري(اي حرفه بهداشت خدمات دهنده ارائه شركتهاي بر نظارت برنامه: عنوان برنامه
  ها)ارتفائ كيفي اندازه گيري (شاخصهاي عوامل زيان آور موجود در كارگاهها و كارخانجاتگزارش صحيح : هدف برنامه

   درصد بررسي گزارشات اندازه گيري عوامل زيان اور محيط كار: شاخص برنامه
 جدول گانت برنامه

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز
 خاتمه شروع

واحد بهداشت حرفه اي معاونت  عملياتيتدوين برنامه   1
  25/1/94  5/1/94  روز20 بهداشتي

 

2 
صدور و يا تمديد و يا لغو مجوز شركت هاي خدمات بهداشت حرفه اي از طريق تشكيل جلسات

 كميته نظارت بر خدمات بهداشت حرفه اي
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كميته مربوطه معاونت بهداشتي

 

3 
بازرسي از دفاتر كار شركت هاي خدمات بهداشت حرفه اي در خصوص وسايل ،نظارت و

 تجهيزات ، قراردادها ، ثبت و بايگاني مدارك
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناس برنامه 

 

4 
حضور در محل اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار جهت نظارت بر نحوه انجام كار وصحت 

 خدمات 
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  برنامهكارشناس 

 

تكميل چك ليست بررسي گزارشات اندازه گيري عوامل زيان آور و ارسال به شركتهاي خدمات  5
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر  كارشناس برنامه بهداشت حرفه اي و پيگيري در جهت رفع نواقص موجود

 

 ريال5000000 28/12/94 5/1/94 يطور مستمر كميته مربوطه معاونت بهداشتي موجود با مسئوالن فنيتشكيل جلسات هماهنگي آموزشي و رفع مشكالت 6
  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرس مربوطه  انعكاس نظرات كارشناسي به مديران كارخانجات از نتايج گزارشات ارسالي  7

8 
زيان آور محيط كار جهت مسئولينبرگزاري دوره آموزش تخصصي اندازه گيري و آناليز عوامل

  فني شركتهاي خدمات بهداشت حرفه اي ، كارشناسان متقاضي و بازرسين
واحد بهداشت حرفه اي معاونت

نيمه اول   يك هفته  بهداشتي
    94سال 

  ريال12000000

9 
پيگيري درانجام خدمات بهداشت حرفه اي شامل اندازه گيري،كنترل اكثر صنايع با همكاري

 طقهبازرس من
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر بازرس مربوطه

 

 ريال20000000 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناس مربوطه اندازه گيري راندوم از محيط كار براي موارد مشكوك درگزارشات ارسال شده و يا موارد استعالمي 10

  28/12/94 5/1/94 بطور مستمر كارشناس برنامه عوامل زيان آور محيط كارثبت اطالعات ارسالي درنرم افزاري براي بايگاني و تهيه شاخص ها 11

 ارسال نتايج برنامه به مركز سالمت محيط كار 12
واحد بهداشت حرفه اي معاونت

 بهداشتي
 28/12/94 5/1/94 بطور مستمر

 

 270،000،000 جمع

  


