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  كاشان پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت سالمت نظام كاركنان توانمندسازي و بهورزي آموزش مركز رسالت و نما دور
  :  دورنما

,  رفاهي امور پيگيري و كاركنان بازآموزي و آموزش هاي برنامه كيفي ارتقاء و موجود بهورزي آموزش نظام اصالح و بازنگري طريق از تا آنيم بر ما
 آموزشي و مديريتي شاخصهاي بهترين از 90 دهه پايان تا كل ادارات ساير ميان از مردم سالمت سطح ارتقاء جهت در مربيان و بهورزان اداري

  .  باشيم برخوردار

  : رسالت
 در اول سطح درماني بهداشتي خدمات ارائه جهت بهورز بعنوان بومي نيروهاي بكارگيري و تربيت و جذب متولي درمان و بهداشت وزارت بهورزي اداره

 با تا گرديده متعهد موجود دستورالعملهاي و قوانين حيطه در و روز فناوري با بهداشتي هاي شبكه نظام استقرار راستاي در و باشد مي روستايي جامعه
  .  نمايد ارائه شيوه بهترين به را خود خدمات,  سيستم در شاغل انساني نيروي توانمندسازي و نياز مورد امكانات آوردن فراهم

  : آموزش زمينه در دانشگاه استراتژيهاي
  يعلم و تحقق در حوزه علوم پزشك ديسهم دانشگاه در تول شيافزا -
  يآموزش نينو يبرنامه ها يطراح -
  يآموزش يدر روش ومحتوا يآور نو -
 آموزش  نديدر فرا نينو يهاياستفاده از فن آور گسترش -
 آموختگان دانش يعمل يها مهارت برارتقاء ديتأك -
 كالن نظام سالمت كشور  يهاياستگذاريو س تيريبر مد يگذار ريتأث -
 تهايفعال يور بهره و يبخش اثر ارتقاء -
 دانشگاه  فيدر وظا تهايفعال هيكل تيفيمداوم ك ارتقاء -
 تيفيك ارتقاء يادار يمدار الگو از يريگ بهره -
 تيخالق نظام توسعه -
 يمحور يمشتر نظام توسعه -
 سالمت يازهاين به ييپاسخگو منظور به خدمت ضمن آموزش و يآموز باز توسعه -
 خدمت بدو يآموزشها توسعه -
 در عرصه  يآموزشها تيفيك ارتقاء -
 روز  يهاياز فن آور استفاده -
 به صورت ساالنه  يآموزش يازسنجين يهنگام ساز به -
 خدمت بدو كاركنان ازجهتين با متناسب يآموزش يها دوره يطراح -
 شده برگزار يها دوره يبخش اثر نييتع و يابيارز و شي،پا يآموزش دوره ياجرا -

 

  : تاثير گذار بر برنامه  سازمانهاي
 خدمات بيمه ،سازمانسازندگي  جهاد پرورش، و ،آموزشبهداشتي روستا  ،شورايو شوراهاي اسالمي در روستاها  شهرستان،بخشداريها يفرماندار
  يدامپزشك اداره،  هايشهر،شهردار يشورا ، يستيبهز اداره،  احمر هالل،  درماني
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   مقدمه - 1
 و هنـر  ، يآبـادان  و تيـ خالق ، يابيـ كام و تـالش  از مملـو  خود بينش و پرفراز خيتار با ينام و بزرگ آوران وهنر ،خردمند فرزانه دانشمندان شهر كاشان

  .  است نواز مهمان و نيمتد ، خونگرم يمردم با ، يخرم

 اعتبـار  هيما توانند يم  ييتنها به كيهر كه بزرگ شاعران و عارفان ، عالمان پرورش با ، بوده عرفان و ادب و علم مراكز از يكي ربازيد از كه كاشان شهر
  . ساخت جاودانه را خود آوازه و نام باشند منطقه كي

   ياجتماع يفرهنگ طيشرا -2
 و يتــات يمحلــ اصــطالح بــه ايــ ميقــد يفارســ زبــان حفــظ آنــان نــژاد يپــاك و اصــالت ليــدال از يكــي هســتند ييايــآر نــژاد شــهير از كاشــان مــردم

  . هستند آشنا آن به دهستانها اكثر ياهال كه است يجيرا

ـ  يوتقـوا  زهـد  ، راسـخ  مـان يا بواسـطه   و اسـت  يعشـر  ياثنـ  عهيش شهر نيا مردم مذهب  نـام  بـا  كنـون  تـا  اسـالم  يابتـدا  از آن انيعيشـ  ريـ نظ يب

  . است گرفته قرار نينش عهيش يشهرها صدر در نيدارالمومن

  ياسيس يايجغراف -3
  :  باشد يم ريز شرح به آن حدود و اصفهان استان يشهرستانها از يكي يكشور ماتيتقس در كاشان

 بـه  ازغـرب  و اردسـتان  بـه  يشـرق  جنـوب  از و ريكـو  دشـت  بـه  يشـرق  شـمال  و شـرق  از ، اصـفهان  بـه  جنـوب  از ، قـم  استان ريكو به شمال ازطرف

  . گردد يم محدود گانيگلپا و محالت شهرستان

  . باشد يم متر 945 ايدر سطح از آن ارتفاع و شده واقع درجه 34 عرض و قهيدق 27 و درجه 51 طول در كاشان

   است خشك و گرم يا منطقه ، جلگه در شدن واقع و ريكو با مجاورت ليدل به يمياقل نظر از
 تمتـع  حـج  اميـ ا در سـاله  همـه  و بـوده  برخـوردار  يجهـان  شـهرت  از باشـد  يمـ  مطلـوب  اسـانس  لحـاظ  بـه  كاشان گالب و عطر كه است ذكر انيشا

  گردد يم شستشو كاشان ناب گالب با خدا خانه

   يتيجمع اطالعات -4
  .باشد يم نفر486156 دانشگاه كل تيجمع و 109628 دگليوب آران شهرستان تيجمع و نفر 353868 كاشان شهرستان تيجمع
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  :98سال در سالمت نظام كاركنان يتوانمندساز و بهورزي آموزش مركز يتهايفعال اهم 

 :ها حوزه ريوسا وزارت اهم اقدامات درارتباط با
 مذكور شيهما در يسخنران ارائه و يكشور برتر نديفرا گزارش خصوص در يمطهر ديشه يكشور جشنواره نيستميب در يكشور اولرتبه  كسب 

ـ  نيازمسئول ودعوت به وزارت ياجتماع سالمت درعرصه بهورزان يتهايبرتروخالق تجارب شيهما نياول يبرگزاراز اهداف  يگزارش ارائه   يوزارت
 شيدرهما شركت جهت

 بهورزان نظرات جينتا وارائه بخش پنج در ياجتماع سالمت عرصه در بهورزان يتهايخالق و برتر تجارب شيهما نياول كتابچه نيوتدو هيته 
شبكه وزارت،  تيريمدمركزوزارت ،  يبهداشتدانشگاه ، معاون  استيبهداشت، ر ريوز به مستندات ارسال و شيهما خصوص در وكارشناسان

 مجلس و شبكه   ندهينما دگل،يكاشان و آران و ب يفرماندار

 شبكه توسعه مركز پورتال در يبهورز تيريمد آمار يبارگذار 

اداره  سيبا رئجهت توانمندسازي دستياران دندانپزشك  "مراقب سالمت دهان يآموزش و مهارت آموز يينامه اجرا نيآئ" نيتدوارائه گزارش  
 شبكه تيريمحترم مركز مد سيرئ نيسالمت دهان و دندان وهمچن

  يو ارسال به معاونت آموزش يمطهر ديجشنواره شه نيستميگزارش اقدامات انجام شده در بزرگداشت هفته آموزش دانشگاه و ب هيته 

  يجشن بهورز در ينمونه دانشگاه يبهورز ومرب هيسهم اختصاص جهت با وزارت يهماهنگ 

 و كارگروه مذكور وزارت به نظرات ارائه و  يبازنگر بهورز، رشيپذ ديجد دستورالعمل مشكالت خصوص در ودانشگاهها وزارت با يهماهنگ 

 مسئول كارشناسان با يوهماهنگ يبهورز كاردان كلوميكر يبررس جهت يهماهنگ و دانشگاه يبهورز مسئول كارشناسان يمجاز گروه ليتشك 
  يبهورز كاردان كلوميكر خصوص در نظرات ارائه جهت تهيكم عضو يبهورز

 كاشان  و ارائه به وزارت  "باال فشارخون كنترل يمل جيبسطرح "ياتيعمل برنامه نيتدو 

 بهورزان كلتيموتورس بودجه نيتام جهت وزارت شبكه تيريمد مركز بامكاتبه  و يهماهنگ  

 يبهورز مشكالت انيب و يبهورز جشن هيدرحاش وزارت شبكه محترم تيريمد با يبهورز مسئول كارشناسان جلسه ليتشك جهت يزير برنامه 
 در مشهد مقدس

 بادانشگاههادر مشترك جلسه يبا برگزار ،وبهورزان  يبهورز انينحوه پرداخت كارانه به مرب وP4Q درخصوصنظرات دانشگاهها  افتيدر 
 شبكه وزارت  تيريمدمركز بهارائه  و جينتا يجمع بند ، يحضور ريارتباطات غ و يجشن بهورز هيحاش

 وزارت به وارائه يبهورز انيمرب تيوآماروضع يبهورز التيتشك ليتكم 

  يگروه بهورز ليتشك شنهاداتيبا وزارت درخصوص پ يريگيوپ  يهماهنگ 

وزارت  يمعاون بهداشت به ارائهموثر برسالمت و  يبهورز و عوامل اجتماع گاهيجا تيبا موضوع اهم يدكتر ملك افضل يآقا يسخنران يساز ادهيپ 
 شانياسالمت در خصوص چاپ سخنان  نيو رابط بهورز فصلنامه محترم مسئول ريمد با يهماهنگ و

  وزارت يبرا يآموزش معاونت درحوزه سالمت گاهيپا كي هرخانه طرح ياجرا يبرا الزم يوراهكارها شنهاداتيپ گزارش هيته 
 و يبخش نيب يوهمكار يمردم  مشاركت جلب دروس يآموزش اهداف ادغام با يبهورز كولوميكور يبازنگر" يآموزش نديفرا نيتدو 

  وزارت يآموزش معاونت به ارسال و "پاسخگو آموزش كرديرو با ،يكارآموز بخش در روستا طيمح بهداشت

  موزش دانشجويان در حوزه معاونت بهداشتيآ برنامهجايگاه   نييو مكاتبه با وزارت در خصوص تب يهماهنگ 
  يمراكز آموزش بهورز انيمرب بيمشكالت ورود به  سامانه سخصوص  در وزارتبا  بهمكات وگزارش  هيته 

  شبكه  تيريارائه به مركز مد و يسنت طب دركتابچه يبازنگر 
 شبكه وزارت   تيريمد مركزبه  ارائهدر نظام شبكه و  يرانيادغام طب ا لوتيدر طرح پا يرانيا طب آموزش يدوره ها يگزارش اثر بخش هيته  

 شبكه وزارت  تيريدانشجو به مركز مدموزش آ نهيزم در يآموزش معاونتموجود در  يساختها ريز تيو ارسال گزارش وضع هيته 

 يو ارائه به معاونت آموزش يپزشك ودانشكده يآموزش معاونت به وارائه پاسخگو آموزش بسته پروپزال نيتدو 
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  يبهورزان در عرصه سالمت اجتماع يتهايتجارب برتر و خالق شيهما  نياول يبرگزار

  هفته سالمت هيدر حاش يبهورزان در عرصه سالمت اجتماع يتهايتجارب برتر و خالق شيهما ييو اجرا يعلم يزير برنامه 

  شيبودجه هما نيدرتأم يمختلف جهت همكار يبا اسپانسرها يزنيو را يهماهنگ 

  شيدر هما يجهت ارائه سخنران يدكتر ملك افضل يجناب آقا شبكه و چهره ماندگار بهداشت كشور ستميس انگذاريبا بن يهماهنگ 

 و قطب  يوزارت همانانيالزم جهت م التيو ذهاب و تسه ابيجهت ا يزير برنامه 

 »بهورزان  يتهايتجارب برتر و خالق شيهما نياول«  يمربوط به برگزار يتهايفعال ستيچك ل هيته 

دانشگاه ،  نيو مسئول ارانيروستا، ده يسالمت شهرستان ها ، شوراها يادارات ، شورا نياز مسئول يو تلفن يكتب دعوت 
  يوزارت نيقطب و مسئول يدانشگاهها

جهت  شيبه هما وطيو مستندات مر يسنج ازيفرم ن هيو ته شيهما يبرا يمجوز دوره آموزش افتيجهت در يو هماهنگ يريگيپ 
  يآموزش يدر شورا بيتصو

 از آنها  ريتقدفعال  بهورزان  همسرانحوزه سالمت ، سمن ها و  ينهايسالمت برتر و برتر يحام يطهايمح نييتع 

 شيهما هيحاش در نصب و يطراح پوستر، عنوان به برتر طرح 7 انتخاب 

بهورزان  يتوسط همكاران و خانواده ها يومحصوالت مرتبط با سالمت يدست عيصنا شگاهينما يغرفه ها ييجهت برپا يزير برنامه 
  شيهما هيدر حاش

 بار در كشور  نياول يبرا يبهورز يلگو يطراح واهدائ به نفرات برتر  جهت شيهما سيتند يطراح  

 يبازنگر ،واحد گسترش  يو سازمانها با همكار نيآن جهت ارائه به مسئول ازنسخه 100و چاپ  شيهما يريكتابچه تصو نيتدو 
 واحدها و وزارت به ارائه جهت بخش پنج دركتابچه جهت 

 يينها ليفا هينقاط قوت و ضعف آن و ته ي، بررس شيهما يشي،كارشناسان و بهورزان ، بازاند نينظرات مسئول  جينتا يفيك يبررس 
  شده  يطراح يبا استفاده از فرمها آن ليتجارب برتر و تحل شيهما نديفرا

  كاشان ويراد در شيهما يبرگزار گزارش قيطر از شيهما يخبر پوشش 
  سهيرئ ئتيرسانه ها و جلسه ه يابيارز تهيدر كم دييجهت تأ يبهورز به معاون محترم بهداشت يلوگو ارسال 

   هايمعاونت و خبر گزار تيجهت  سا شيهما ييبرپا يريگزارشات تصو هيته 

جهت چاپ  يبه  فصلنامه بهورز و هماهنگ  شيهما نيمقاالت بهورزان در ا وتجارب برتر  شيهما ييواجرا يعلم يتهايارسال فعال 
 آن 
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 :آموزشي شوراي امور و  خدمت ،حين بدوخدمت در كاركنان آموزش برنامهاهم اقدامات در 

 يآموزش يشورا امور و خدمت نيح ، خدمت بدو در كاركنان آموزش يجار يتهايفعال اهم 

 دگليب و آران درمان و بهداشت شبكه و يستاد يواحدها از سال يشنهاديپ يآموزش ونيازهاي ها برنامه افتيدر 

 يآموزش يشورا ياعضا جهت ديجد ابالغ صدور درخواست 

 برنامه هر  ازاتيامت استخراج و ها دوره نمرات يابيارز يبررس ، اكسل برنامه در يآموزش يشورا اطالعات ورود ميتنظ 

   يشورا در جلسات وارائه به معاون محترم بهداشت يمحاسبه درصد حضور اعضا قيشورا از طر يعملكرد اعضا يابيو ارز نييتع 

ـ  دوره 49 يازسنجين يفرمها ليتكم   تـه يكم بـه  ارسـال  و كاركنـان  آمـوزش  سـامانه  در يازسـنج ين اطالعـات  ورود و شـده  مصـوب  يآموزش
 دوره يبرگزار مجوز اخذ جهت دانشگاه يانسان هيسرما

ـ  يهـا  برنامـه  وارائـه   دانشـگاه  يانسان هيسرما تهيكم جلسه در حضور   مجـوز  افـت يدر و آن مشـكالت  و يبهداشـت  معاونـت  حـوزه  يآموزش
 يآموزش يها برنامه

  يستاد يواحدها هيكل يبا هماهنگ روهايبدوخدمت ن يآموزش يدوره ها  يابيو ارزش  يزي، برنامه ر يطراح 

ـ  سـالمت  جـامع  خدمات مراكز نييتع بمنظور يهماهنگ  ـ  آمـوزش  دوره يبرگـزار  جهـت  يآموزش  خـدمت  بـدو  يروهـا ين يكـارآموز  و يعمل
 شده يطراح بوك لوگ براساس

ـ تمه آوردن فـراهم  بمنظـور  دانشـگاه  آمـوزش  كارشـناس  بـا  يهماهنگ  ـ الكترون ثبـت  يبـرا  الزم داتي ـ  كي ـ  يهـا  دوره يابيارزش  يآموزش
 رانيفراگ توسط خدمت ضمن و خدمت بدو

ـ فراگ بـه  يرسان اطالع و يهماهنگ  ـ  يهـا  دوره راني ـ الكترون ثبـت  جهـت  خـدمت  ضـمن  و خـدمت  بـدو  يآموزش ـ  كي  يهـا  دوره يابيارزش
 آموزش پورتال در يآموزش

ـ  جينتـا  استخراج  ـ  يهـا  دوره يابيارزش  يواحـدها  بـه  ارسـال  و  آمـوزش   پورتـال  از شـده  برگـزار  خـدمت  ضـمن  و خـدمت  بـدو  يآموزش
 ها دوره برگزاركننده

 )كننده نفرشركت 290 -دوره5( يعموم يها دوره نام ثبت جهت مراكز پزشكان و يستاد يواحدها به يرسان واطالع يهماهنگ 

 يطيمح يروهاين و يستاد كارشناسان هدف يگروهها يبرا يآموزشدوره 112مجموعاً يدربرگزار يهمكار 

 هيشامل انتخاب مقاالت ، ته(  97 و96 يبهورز به شماره ها يفصلنامه ها يرحضوريدوره آموزش غ يابياجرا وارزش ،يزي، برنامه ر يطراح 
 دگليكاشان وآران وب ييسالمت روستا نيجهت بهورزان و مراقب) آزمون  يسواالت و برگزار

ـ كل آموزشي هاي دوره مشخصات استخراج   هـدف  گـروه  تفكيـك  بـه  وبيـدگل  آران وشـبكه  كاشـان  يبهداشـت  معاونـت  حـوزه   پرسـنل  هي
 )عموميدوره 5 و يرحضوريوغ يحضور تخصصيدوره 38(98درسال كننده شركت

  يانسان هيسرما تهيو كم يآموزش يبراساس مصوبات شورا يآموزش يبرنامه ها يو نظارت بر روند اجرا يابيارز 

ـ  يهـا  دوره نيمدرس ، رانيفراگ يابيارزش  ـ طر از خـدمت  ضـمن  و خـدمت  بـدو  يآموزش ـ  جينتـا  اسـتخراج  قي  آزمـون  پـس  و آزمـون  شيپ
 ستادي  يآن به واحدها جيبرگزار شده ،تجزيه وتحليل وارائه نتا يآموزش يكارگاهها و برنامه ها هيكل

ـ  يكالسـها  يبرگـزار  خصـوص  در ســالمت آمـوزش  واحـد  بـا  يهمكـار    فرهنگســراها ، مقاومـت  يگاههـا يپا(  يعمـوم  مجــامع در يآموزش
 ..) و امداد تهي،كم

ـ  يو اصالح فرمهـا  يبازنگر  ـ  يازسـنج ي، ن يطراح ـ  يمصـوب شـده در شـورا    يدوره هـا  يابيو ارزش  هيسـرما  تـه يو ارسـال بـه كم   يآموزش
  يآموزش يدوره ها يبمنظور اخذ مجوز برگزار يانسان

 99 سال يشنهاديپ يآموزش نيعناو افتيدر بمنظور دگليب و آران شبكه و يستاد يواحدها هيكل با مكاتبه 

ـ كل با مكاتبه  ـ ب و آران شـبكه  و يسـتاد  يواحـدها  هي  دانشـگاه  از خـارج  يكشـور  يكارگاههـا  حضـوردر  مسـتندات  افـت يبمنظوردر دگلي
  يانسان هيسرما تهيكم از مجوز افتيدر جهت
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 آموزش فنون يها دوره ياجرا بمنظور يستاد يواحدها هيباكل ومكاتبه يآموزش يازسنجين فرم يطراح 

 هدف يگروهها كيتفك به يانسان هيسرما تهيكم و يآموزش يشورا مصوب يآموزش يها دوره اطالعات ثبت 

 :يآموزش يشورا امور و خدمت نيح ، خدمت بدو در كاركنان يا مداخله اقدامات اهم 
ـ  يكالسـها  يبرگـزار  اقـدامات  و ملزومـات  سـت يل چـك  هيته  ـ تفك و يسـاز  شـفاف  ، يآموزش  و يبهـورز  و سـالمت  آمـوزش  فيوظـا  كي

  يستاد يواحدها هيبه كل ارسال

 تعيين ضوابط حضور در كالسهاي آموزشي براي بهره وري بيشتر و افزايش حضور فراگيران 

 بررسي فرم ارزيابي عناوين آموزشي و تصويب بكارگيري آن  

ـ ارزجهت  ازيمورد ن يشاخصها يطراح  ـ  يدوره هـا  يابي ـ تكمو ارائـه بـه معاونـت توسـعه جهـت       يآموزش ـ   لي  يدوره هـا  يابيسـامانه ارزش
   يآموزش

 ازيبراساس ن ديجد ياعضا  جهت ابالغ صدور درخواست و يآموزش يشورا ياعضا در يبازنگر 

  يآموزش يدوره ها  يجهت ورود داده هاي نظر سنج ديبرنامه اكسل جد ميوتنظ هيته 

ـ  سـواالت  يرسان بروز و  يبازنگر  ـ تفك بـه  خـدمت  بـدو  آمـوزش  يهـا  دوره يابيارزش ـ جد يسرفصـلها  براسـاس  و هـدف  يگروههـا  كي  دي
 يستاد يفن يواحدها يهمكار با يآموزش

ـ آوردن تمه فـراهم  جهـت  يزير برنامه  ـ   يالزم بـرا  داتي ـ الكترون يابيانجـام ارزش ـ     يدوره هـا  كي خـدمت از   نيآمـوزش بـدو خـدمت و ح
 اطالعات در پورتال آموزش  يبارگذار  قيطر

ـ تكم ضـرورت  خصـوص  در يرسـان  اطـالع جهـت   تابعـه  يواحـدها  بـا  مكاتبـه  و يآموزش يكنندگان در دوره ها شركت هيو توج آموزش   لي
 يآموزش يها دوره يابيارزش فرم

ـ  جينتا استخراج  ـ الكترون يابيارزش ـ  و خـدمت  بـدو  آمـوزش  يهـا  دوره  كي  و كـالس  يمحتـوا  ، دوره يبرگـزار  نحـوه  از اعـم  خـدمت  نيح
 دانشگاه خدمت ضمن آموزش مسئول يهماهنگ با نيمدرس سيتدر

ـ   يچالشـها  خصـوص در  دانشـگاه  خـدمت  ضـمن  آمـوزش  مسـئول بـا   يهمـاهنگ   جلسـات  ليجهـت تشـك   يزير برنامه   يابيسـامانه ارزش
  شده برگزار يآموزش يها دوره يكيالكترون يابيارزش جينتا ليوتحل هيتجز يشاخصها ليتكمدوره ها ، 

ـ  و يزير برنامه ، يطراح فرم هيته  ـ و كرونـا  يدسـتورالعملها  بـا  ييآشـنا  «دوره يابيارزش ـ جد روسي ـ و» 2019 دي ـ  يروهـا ين ژهي  يسـتاد  يفن
ـ  دوره و اخــذ مجــوز  افــتيدر جهــت يانســان هيســرما تــهيكم بــه ارســال و دانشــگاه يروهــاين هيــكل ژهيــو»2019روسيــو كرونــا«يآموزش

 دوره يبرگزار

  :) خدمات يور بهرهشورا ، (  يبهورز امور برنامه در اقدامات اهم
 يامور بهورز يجار يتهايفعال اهم 

 )جلسه5( دگليوب آران شبكه با يهماهنگ جلسات ليتشك 

 زير شهري و روستايي خانواده پزشك برنامه در شاغل ماماي و پزشك پرسنل 98 سال سوم ماهه سه پايش  نمره ارسال و تهيه 
  نفر هزار بيست

 بر مبتني پرداخت برنامه اجراي راستاي در روستايي ناظر مراقبين و بهورزان 98 سال اول ماهه 6 پايش نمرات ارسال و تهيه 
 )P4Q(  كيفيت

 :  يامور بهورز يا مداخله اقدامات اهم

و  شبكه آران  يو ارسال صورتجلسه آن به معاونت بهداشت هيته و ييبهورزان باحضور معاون محترم اجرا يرفاه يجلسه شورا نياول يبرگزار 
  دگليب
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 شـبكه  تيريمـد  واحد به ارسال ودانشگاهها   در يانسان يروين يتوانمندساز و يبهورز آموزش گروه ليتشك يشنهاديپ التيتشكطرح  نيتدو 
  وزارت

 اعضا ابالغ صدور يريگيپو  يبهداشت ونمعا دستور دگلبهيب و آران و كاشان بهورزان يرفاه يجلسات شورا ليجهت تشك يزير برنامه 

 بهورزان يرفاه يشورا درجلسه وارائه بهورزان يرفاه مسائل درخصوص بهورزان شنهاداتيوپ مشكالت ياور جمع 

   ييوروستا يآن  وارائه به مراكزخدمات جامع سالمت شهر يوزارت ستيانتخاب بهورز نمونه  وچك ل نديفرآ نيتدو 
 نيرو تأمينودرخواست  ازيموجود وموردن يروهاين قيوتطب يضوابط استقرار مركز آموزش بهورز يبررس 

 خاطرات گلبرگ كتاب وتدوين طراحي بمنظور خاطرات فراخوان جهت مراكز با مكاتبه و ريزي برنامه 

   يجهت حضور بهورز نمونه به اجالس سازمان بهداشت جهان يهماهنگ 
 يو اعالم به معاون بهداشت تيوضع يشناس بيستاد وآس التينقطه نظرات در خصوص اصالح ساختار تشك هيته 

 مختلف جهت ارائه به ستاد  يكاركنان رده ها فرميوني يدر طراح يبا امور ادار يهمكار 

 آن در دو شهرستان  ياجرا يريگيكارانه بهورزان و پ شيدر خصوص افزا يمعاون محترم بهداشت مكاتبه و يهماهنگ 

  عوامل مرتبط با آن  يريگيو پ يفن تهيشغل بهورزان در جلسه كم يمشكل افسردگ طرح 
 جهت ارسال به وزارت    phcخاطرات بهورزان در نظام  ميو تنظ يآور جمع 

 امنا ئتيه به  يستاد وكاركنان سالمت نيمراقب لباس حق  يشنهاديپ طرح ارائه 

 واحدها هيكل به يآموزش يدركالسها حضور ضوابط ابالغ 

  يمركز آموزش بهورز يمرب يروين نيو درخواست تأم يبا معاون بهداشت يهماهنگ 

   : جديد بهورز جذب و پذيرش برنامهاهم اقدامات در     
محـل خـدمت بـه     كيبهورزان به تفك يو ازكارافتادگ يرا كه شامل ، بازنشستگ 1402بهورزان تا سال  يقطع يهايخروج هيكل اعالم 

 گسترش يهمكار با دانشگاه يانسان رمنابعيمد

 جـذب  يتهـا ياولو نيـي تع و يبهداشـت  معاونت سطح دربهورز  رشيجذب وپذ تهيكم جلسه ليتشكجهت  يزير برنامه و يهماهنگ 
 )جلسه2(مصوبات آن  ياجرا يريگيوپنفر  11تعداد  بهبهورز

 ليو تشـك  ابـالغ  صدور يريگيپ ، جذبكارگروه  ليدانشگاه و تشك يمنابع انسان ريمعاون توسعه ، مد ، يتبهداش معاون با يهماهنگ 
 جلسه مشترك

 )نفر 11( بهورز جذب و رشيپذ تياولو خصوص در رمنابعيمد و دانشگاه منابع و تيريمد توسعه محترم معاون با يهماهنگ 

 اطالعيه وطراحي بهورز جذب چالشهاي بررسي و  معاونت اموراداري و انساني منابع مديريت با بهورز اطالعيه تدوين جلسه برگزاري و هماهنگي 
 ) ديماه(كميته اعضاء حضور بهورزبا جذب

   :در عرصه بهداشت انيدانشجو آموزش برنامهاهم اقدامات در   

 بهداشت عرصه در انيدانشجو آموزش يجار يتهايفعال اهم 
 آموزان كار كار گزارش ارسال درخصوص دختران يا حرفه يفن آموزشكده با يهماهنگ 

 مراكز در انيدانشجو آموزش يبند جمع درخصوص ييروستا و يشهر مراكز يآموزش رابطان با يهماهنگ 

 دانشكده  يپرسنل با همكار  يكارشناسان و صدورگواه سيحق التدر افتيقرارداد و در ميمزاياي مدرسين ، تنظ افتيدر پيگيري 

 مختلف يگروهها انيجهت دانشجو Excelاطالعات واقدامات انجام شده در برنامه  ثبت 

 در عرصه بهداشت  يپزشك انيدر خصوص حل مشكالت آموزش دانشجو ياجتماع يبا گروه پزشك يجلسات هماهنگ يبرگزار 

  يوارائه به معاون محترم بهداشت انيحل آن در حوزه آموزش دانشجو يمشكالت وراهكارها نيوتدو  يهماهنگ 
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ومعاونت  يمعاونت بهداشت  نيماب يانعقاد قرارداد ف شنهاديو ارائه پ انيالزم درخصوص آموزش دانشجو يبا دانشگاهها و كارشناس يهماهنگ 
 در عرصه بهداشت   انيو مرتفع ساختن مشكالت آموزش دانشجو نيمدرس يتيكاهش نارضا يدر راستا  يآموزش

 98اطالعات  سالمت در سال ي، فناور مامايي پرستاري دانشجويان امرآموزشفعال در ي،كارشناسان ستاد بهورزي مربيان سيتدر يصدورگواه 

 تحول در قطب اصفهان  يبسته ها نيمسئول ييدر گردهما حضور 

 : بهداشت عرصه در انيدانشجو يا مداخله اقدامات 

  يوپزشك و ارسال به معاونت آموزش يدانشجو توسط مرب يابي،نحوه ارزش ياستاندارد مراكز آموزش ستيچك ل نيوتدو هيته 

  يدر جلسات پژوهش درآموزش معاونت آموزش حضور 

  ياجتماع پزشك گروه ياتيعمل برنامه  اصالح و يبازنگر 
              ارتقائ جلسات در حضور و بهداشت درعرصه پزشكان يوكارورز يكارآموز تيفيك ارتقائ خصوص در ياجتماع يپزشك گروه با يهمكار 

 گروه يآموزش يها دوره

  ياجتماع يو ارائه نظرات به گروه پزشك ياجتماع يپزشك تيسا يبررس 

 يگاههاياز مراكز خدمات جامع سالمت و پا ديخصوص بازد در ياجتماع يبا گروه پزشك يبا همكار يپزشك انيدانشجو يآموزش مراكز نييتع 
پزشك پاسخگو با  تيترب يدر راستا يپزشك انيآموزش دانشجو تيفيارتقائ ك يشيجلسه  هم اند ليجهت تشك يزير برنامهسالمت بمنظور 

صورتجلسه و ارسال به  هيته ،ياجتماع يو گروه پزشك ي،آموزش يمراكز، معاونت بهداشت نيآموزش ا نيو رابط يشهر يمراكزآموزش يهماهنگ
  يودانشكده پزشك يمعاونت آموزش

  يپزشك انيدر خصوص آموزش دانشجو يبانيو پشت ي، بهداشت يتفاهم نامه  معاونت آموزش هيته 

  شيمستندات هما يجهت جمع آور يزيبرنامه ر ات،يدر روز دخان يدندانپزشك انيدانشجو شيجهت هما يفرم نظرسنج يطراح 

  ديآن براساس فرمت جد يپاسخگو و بازنگر يدر جلسه دفاع پروپوزال آموزش پزشك حضورپرپوزال آموزش پاسخگو و  نيتدو 

  دزيا ناريسم يدر برگزار انيدانشجو و  يدانشكده پزشك با يهمكار 

   : پژوهش در آموزش برنامه در اقدامات اهم 

 : در خصوص پژوهش در آموزش يا مداخله اقدامات 

 مركز  به ارائهو  " خدمت بدو در پزشكان آموزي مهارت بسته تدوين" پژوهشي طرح اقدامات مستندات بارگزاري تهيه جهت الزم اقدامات انجام 
  آموزش يراهبرد قاتيتحق يمل

 و "خدمت دربدو پزشكان يشغل يمهارتها يابيو ارزش آموزش جهت(logbook)يعمل يهاتيفعال ثبت كتابچه يريو بكارگ يطراح"پروپوزال  هيته 
 آموزش  يراهبرد قاتيتحق يبه  مركز مل ارائه

 طيمح بهداشت و يبخش نيب يوهمكار يمردم  مشاركت جلب دروس يآموزش اهداف ادغام با يبهورز كولوميكور يبازنگر" يآموزش نديفرا نيتدو 
 وزارت يآموزش معاونت به ارسال و "پاسخگو آموزش كرديرو با ،يكارآموز بخش در روستا

 سالمت  ريفس جذب در موثر عوامل پروپوزال نيتدو 
   يمعاونت آموزشو  يدانشكده پزشك، يارائه به معاونت آموزش،پروپزال بسته آموزش پاسخگو  نيتدو 
  :عملكرد يابيارزش و شيپا برنامه در اقدامات اهم 

 عملكرد يابيو ارزش شيپا يجار يتهايفعال اهم 

 مختلف ليبرنامه به دال يوعدم اجرا شيپا تهيكم جلسات ليتشكجهت  متعدد يها يوهماهنگ يزير برنامه انجام 

   شيپا تهيبمنظور ارائه درجلسه كم يمراكز از واحدها وجمع بند شيمطلوب پا ياجرا يراهكارها افتيدر 
 خوراند پس فرمت ارسال موجودو تيوضع بهبود جهت شده انجام اقدامات يريگيپ و مكاتبه، شيگزارش پا يپسخوراندها يبررس 



13 
 

مشكالت بهورزان در  يريگيوپ يستاد يواحدها هيوكل يبهداشت و ارسال گزارش به معاون بهداشت يخانه ها شيبرنامه پا ياجرا 
  شيپا

 : عملكرد يابيو ارزش شيدر پا يا مداخله اقدامات 

با بهورزان در  يو هماهنگ يتمنديبهداشت درخصوص درصد ثبت تلفن همراه ، درصد رضا يعملكرد خانه ها تيوضع يبررس 
 خدمت  نييپوشش پا يبهداشت دارا يخصوص خانه ها

 پوشش براي بهداشت هاي خانه و روستايي  مراكز يبهداشت و معرف كپارچهيو استخراج اطالعات  از سامانه  شهايپا يبند جمع 
 از آنان ريبمنظور تقد يبه معاون بهداشت باال فشارخون كمپين صددرصدي

 :بهورز روز بزرگداشت برنامهاقدامات در  اهم

 بهورز روز بزرگداشت مراسم يبرگزار  يبمنظورچگونگ يبهداشت معاون با يهماهنگ 
 مشابه در شبكه بمناسبت روز بهورز  يتهايبمنظور انجام فعال دگليشبكه آران و ب يبا حضور كارشناس بهورز يجلسه هماهنگ ليتشك 
 به بهورزان  ارزشمند خدمات يمعرف يبرا شهر وآمد رفت وپر مهم مناطق در بهورز روز كيتبر و يمعرف لبرديب نصب  و يشهردار با يهماهنگ 

 يشهر جامعه
 بهداشت  ي، خانه ها ييالزم و مكاتبه بمنظور نصب بنر بزرگداشت روز بهورز در مراكز روستا يهماهنگ 
  يادار يروز بهورز در سربرگ نامه ها كيتبر اميبمنظور درج پ يبا امور ادار يمكاتبه و هماهنگ انجام 
 و دانشگاه تيسا در انيمرب و بهورزان به يبهداشت معاون و دانشگاه سيرئ كيتبر اميپ يبارگذار بمنظور گاهدانش يعموم روابط با يهماهنگ 

 شانيا خدمات از ليتجل و يبهدشت معاونت
 دانشگاه سهيرئ ئتيه جلسهدر  ياز بهورز نمونه كشور ريدانشگاه بمنظور تقد يبا روابط عموم يهماهنگ 
از خدمات ارزشمند بهورزان در مراسم نماز  لينماز جمعه شهرستان بمنظور تجل يروز بهورز و ارسال به دفاتر ستاد برگزار يمعرفمتن  هيته 

 جمعه 
 بهورزان و پرسنل دانشگاه  هيكل يروز بهورز برا داشتيگرام كيتبر اميارسال پ جهت يامورادار باومكاتبه  يهماهنگ 
  يمعاون بهداشت ييويروز بهورز و انجام مصاحبه زنده راد يخصوص پوشش خبر دركاشان  ويراد و سالمت ييويراد شبكه با يهماهنگ 
  روز بهورز و انجام مصاحبه با بهورزان  يبا خبرنگار روزنامه آرمان در خصوص پوشش خبر يهماهنگ 
 خصوص  نيدر ا ايهدا نيتام يريگيومكاتبه  با واحدها جهت اعالم بهورز نمونه و پ يهماهنگ 
 بهورز روز بزرگداشت درمراسم يبهورز  آموزش مركز يسو از برتر  نفربهورز پنج يومعرف بهورزان تيفعال يبررس 
 و منتخب واحدها به صورت متمركز    يوشهرستان يبهورزان نمونه كشور ريتقد يصدورگواه 
از دو  يبهورز نمونه دانشگاه 4و ينفر به عنوان بهورز نمونه كشور كيو انتخاب   يوزارت ستيبهورزان منتخب براساس چك ل عملكرد شيپا 

  شانياز خدمات ا ليجهت  تجل دگليشهرستان كاشان وآران وب
مراسم   ييبمنظور برپا وريشهر 12و  11يبهورزان در روزها ژهيو يسالم در سالمند يزندگ وهيكالس ش يبرگزار يزيو برنامه ر يهماهنگ 

  يكالس درمركز آموزش بهورز هيبزرگداشت روز بهورز در حاش
 روز بهورز  ييرايبهورزان نمونه و  پذ زيجوا هيته يالزم برا يو هماهنگ برآورد 
ومعاون  دگليسرپرست شبكه آران و ب ،يمعاونت بهداشت ييواجرا يفن نيدانشگاه،معاون يجهت حضورمعاون بهداشت يو هماهنگ يزير برنامه 

 ر،يساله مد نياز زحمات چند يقدردانبمنظور  ورماهيشهر 12و11 يدانشگاه در روزها يبهورز انيبهورزان ومرب يميدر جمع صم شانيا يبهداشت
  رنامهيگل و تقد يدانشگاه با اهدا يبهورز يتوسط شورا يو پرسنل  بهورز انيمرب

 آنان سواالت به ييپاسخگو و  بهورزان صادقانه خدمات به نهادن ارج و بهورز روز بزرگداشت 
 نيمعاونـت جهـت تـام    يومسئول امور مـال  استيوبودجه دانشگاه ، دفتر ر  يمال ري، مد يمتعدد با معاون محترم بهداشت يهايريگيوپ يهماهنگ 

 بودجه بزرگداشت روز بهورز 
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   : ورزبه روز بزرگداشت در يا مداخله و ديجد اقدامات
 بزرگداشت مراسم يبرگزار جهت ييمسئول مراكز خدمات جامع سالمت روستا پزشكان و دگليب و آران شهرستان شبكه با يوهماهنگ مكاتبه 

 بهورز خدمات درخصوص يرسان اطالع و منطقه جماعات ائمه بخشدار، ار،يشورا،ده با يبخش نيب يهماهنگ و يهمكار قيطر از بهورز روز
 يبهورز خچهيتار وارسال نفرهزار 20 ريز يوشهرها ييروستا سالمت جامع خدمات درمراكز

در  ژهيخدمات و از يخاطرات انيوب يمعاونت بهداشت يستاد رانيمد جلسهجهت حضور بهورز خانه بهداشت تجره در  يوهماهنگ يزير برنامه 
  ييمناطق محروم روستا

 يفرماندار در شهرستان سالمت  كارگروه اعضا به ارائه جهت آن چاپ ، بهورز خچهيتار تراكت هيته 

با حضور در  روز بهورز يو پوشش خبر نمونهزروزنامه آرمان در خصوص انجام مصاحبه با بهور يخبرنگار ودانشگاه  يبا روابط عموم يماهنگه 
 آباد فخره  يخانه بهداشت عل

 آن  خچهيبزرگداشت روز  بهورز و تار يدر خصوص اطالع رسان يبا فرماندار مكاتبه 

  : شبكه ستميس در يرانيا طب ادغام برنامهاقدامات در  اهم
برنامه  شيدر سامانه پا يجهت بارگذار يانجام شده در حوزه طب سنت يتهايمستندات فعال افتيمعاونت ها در خصوص در ريبا سا يهماهنگ 

  ياتيعمل
  ياتيبرنامه عمل شيدر سامانه پا يانجام شده در حوزه طب سنت يتهايمستندات فعال يبارگذار 
 موجود  يو راهكارها چالشها يو بررس يطب سنت يدنتهايبا رز يرانيا طب يشياند هم جلسه يو اجرا يزيجهت برنامه ر يهماهنگ 
 و يسنت طب حوزه در 97 سال يعملكرد ياختصاص يشاخصها اطالعات افتيدر منظور به دارو و غذا و درمان معاونت با مكاتبه و يهماهنگ 

 اصفهان استان يزير برنامه و تيريمد سازمان يبرا ارسال و شاخصها نيا يشهرستان برش نييتع
، ارائه مستندات  يدر معاونت بهداشت يرانيبرنامه طب ا يالزم در خصوص روند اجرا حاتيو ارائه توض SDHبا واحد  يجلسه هماهنگ ليتشك 

 واحد   نيبه ا ياز واحد بهورز يرانيانتقال برنامه طب ا يالزم برا
 انيپا تيلغا نيازفرورد ييروستا جامعه به سالمت نيمراقب و بهورزان توسط شده انجام يگروه يآموزشها عملكرد گزارش ميوتنظ يبند جمع 

 دانشگاه ياتيعمل برنامه شيپا سامانه در درج جهت يرانيا طب ادغام خصوص در  98خردادماه

  : يسنت طب خصوص در يا مداخله اقدامات
 اقدامات كتابچه سينو شيپ هيتهدر نظام شبكه و  يرانيا طب ادغاماطالعات عملكرد  يآور جمع 

 الزم  ياآموزشه ارائه و يمردم مشاركت جلب واحد به يرانيا طب برنامه ضيتفو 

  : كاركنان يوتوانمندساز يبهورز مركزآموزش يداخل اقدامات اهم
 مركز  ياتيبرنامه عمل هيته 
 مركز  يمرب يروين نيتام يمتعدد برا يهايوهماهنگ يريگيپ 
 دانشگاه  تياقدامات مهم وجلسات  در وب سا  يخبر يگزارشها ارائه 
 نظرات نقطه وارائه يبهورز آموزش مركز ساختمان  نقشه يا مرحله چند يبررس 
  مركز  يوفن  يبر امور ادار نظارت 
  ازيمورد ن زاتيوتجه ليوسا هيمركز و ته ريبودجه الزم جهت تعم نيتام 
  نيمدعو ييرايكالسها وپذ يمصرف ليوسا نيتام يريگيوپ يهماهنگ 
  يآموزش يكالسها يبصر يسمع ليوسا ريوتعم نيتام يريگيپ 
 مركز  يبرنامه نظافت روزانه وهفتگ هيته 
 خدمات  ونظافت مركز  تيوضع  شيپا ستيچك ل  ليوتكم هيته 
 كشور  يشهرها رياز سا همانانيحضور م يريگيوپ يهماهنگ 
 اضافه كار آنها  زانيم  يساعات  كاركرد پرسنل و گواه ليتكم 
 نهيزم نيا در الزم يها ييجو صرف يريگيپ و مركز وگاز وتلفن وبرق آب قبوض پرداخت يريگيپ 
  )مورد21( آن مصوبات پيگيري و صورتجلسه تنظيم ، مربيان داخلي جلسات برگزاري 
  بهورزي آموزش مركز مربيان به پستها واگذاري بمنظور اداري امور با وهماهنگي مربيان سازماني پستهاي پيگيري 
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  : باال خون فشار كنترل يمل جيبس برنامهاقدامات در  اهم 
  ياتيآمار واطالعات برنامه عمل يمعاونت  جهت جمع آور يكاشان وشبكه ، واحدها ريواگ ريمتعدد با دفتر معاونت ، واحد غ يهايهماهنگ انجام 

 فشارخون نيكمپ برنامه ياجرا بر نظارت و ديبازد منظور به ناظر انيمرب نيب بهداشت يها خانه و مراكز يبند ميتقس 

 چك ليتكم وصابر  گاهيو پا ي، و مركز خدمات جامع سالمت گالبچ ييازمناطق روستا ديكنترل فشارخون و بازد يمل نيكمپ ياجرا شيپا 
 مربوطه  شيپا ستيل

ها و  يمناسب جهت رفع كاست يپوشش ها و  ارائه راهكار ها يكنترل فشار خون باال ، بررس يمل جيبس يبراجرا بيروزانه سامانه س شيپا 
 پوشش ها  ليتكم

  پسخوراند وارائه يتلفن يهماهنگ ، يوگالبچ ييروستا مناطق در ها پوشش روند تيوضع و بيس سامانه از اطالعات واستخراج ثبت 

 مساجد ، يعموم اماكن در حضور قيطر از هدف يگروهها فراخوان جهت يزير وبرنامه فشارخون كارت ، پمفلت عيبنر،توز نصب نيتام يريگيپ 
 ...سالمندان منازل به بهورزان يحضور مراجعه ، ها هيني،حس

 آن كردن برهيكال و خراب يها فشارسنج ريتعم جهت مذكور مراكز و انبار با يهماهنگ 

   يمعاونت بهداشت ياطالع رسان تهياقدامات بهورزان به كم ريتصاو ارسال 

 تحت نظارت  يگاههايمراكز وپا درايستگاههاي سيار كمپين ملي كنترل فشار خون باال درو ارسال اقدامات انجام شده  يبند جمع 

به پزشكان  "... بهداشت خانه/سالمت گاهيپا/ييروستا سالمت جامع مراكزخدمات ژهيو باال فشارخون نيكمپ"گزارشو ارسال فرم  يطراح 
 توسط بهورزان طرح موفق ياجرا يبرا شده انجام ومداخالت اقدامات يبمنظور جمع آور  ييمسئول مراكزخدمات جامع سالمت روستا

 ازسازمان خارج هدف گروههاي ژهيو"باال فشارخون كنترل يمل جيبس" يآموزش كارگاه يبرگزار در كه يمدرسان سيتدر يصدورگواه 
 ) يپزشك انيبهگران،بهداشتكاران،سمنها،دانشجو(

 
  :سالمت گاهيپا كي هرخانه طرح برنامهاقدامات در  اهم 

 ريسف تيترب و جذب در آنها يهمكار و انيدانشجو يهمكار نحوه نديفرا نييتع جهت يآموزش معاونت با متعدد جلسات يبرگزار و يهماهنگ 
  پاسخگو آموزش يراستا در

  كارگروه جلسات در شركت جهت يآموزش معاونت و دانشگاه مرتبط يواحدها با يهماهنگ و يزير برنامه 

  مسئولين حمايت وجلب دانشگاه رئيسه هيئت در برنامه اجراي روند هفتگي گزارش ارائه 

 طرح  ياتيعمل يو ارائه راهكارها يطرح در حوزه معاونت آموزش ياجرا يالتيساختار تشك يبررس 

 نييتع و اعضا ابالغ صدور ، ها دانشكده ندگانينما نيي، تع يحوزه معاونت آموزش درسالمت  گاهيپا كيكارگروه طرح هر خانه  ياعضا نييتع 
  يمعاون آموزش يبا همكار آنها فيوظا شرح

 ،طرح  يياجرا يراهكارها يو بررس ) جلسه 8( سالمت گاهيپا كي خانه هر طرح يمركز كارگروه جلسات منظم ليتشك جهت يزير برنامه 
  مصوبات  يريگيصورتجلسات و پ هيته

 وارائه گزارش روند برنامه  يو مال ياجرائ يتهايمحترم دانشگاه در خصوص جلب حما استيمستمر با ر يجلسات مشورت يبرگزار 

 تهيدر جلسه كم يپزشك انيدانشجو ندهي، هالل احمر و  نما 115، اورژانس  يعلم ئتيه يبا حضور اعضا يدر دانشكده پزشك تهيكم ليتشك 
  انيدانشجو يو توانمندساز يآموزش يمحتوا نيو نحوه تدو يدانشكده پزشك

 مهرپرور لوتيپا مركز خانوار سالمت رانيسف آموزش در يپزشك انيدانشجو مشاركت نهيزم در يبهداشت معاونت با يهماهنگ 

 آن  ياجرا بيو تصو  گاهيپا كيبا برنامه هرخانه  ييماما يسرفصل و اهداف دروس مصوب رشته كارشناس قيتطب 

   دو شهرستان  به ابالغ و عرصه در يكاراموز يياجرا برنامه در يپزشك و ييماما يدرس برنامه ميتنظ 
 نيمسـئول  توسط گاهيپا كي خانه هر برنامه يهيتوج درآموزش شركت جهت دگليب و آران بهداشت شبكه در ييماما انيدانشجو هيكل حضور 

 بهداشت مركز يواحدها
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،  ي،پرسـتار  يپزشـك  يدر رشته هـا  يو كارآموز يو علم ينحوه آموزش تئور ،يآموزش يمحتوا نيي، تع يآموزش يدر سر فصل ها يبازنگر 
 اطالعات و بهداشت    يفناور

ممكن با توجـه بـه امكانـات     قيبه هر طر اي يسالمت به صورت تم طول گاهيپا كيدر طرح هر خانه  انيآموزش دانشجو يزيوبرنامه ر يطراح 
  ييدانشجو يگروه ها هيحضوركل تيوضع نييگروهها و دانشكده ها و تع

   ي، دندانپزشك يآموزش پزشك يها كلوميدر كر يمرتبط، و  بازنگر يرشته ها يآموزش يها كولوميكر يبررس 
  آن تصويب و آموزشي شوراي در نيروها آموزي مهارت و آموزشي هاي دوره برنامه طرح 

  دوره مجوز دريافت و پيگيري و دانشگاه انساني منابع مديريت با هماهنگي 

 آمـوزش  هاي برنامه اجراي كيفيت بر نظارتو بيدگل و آران و كاشان  شهرستان دردو هدف گروههاي براساس دوره اجراي ، دوره ريزي برنامه 
 نتـايج  تحليـل  و آوري جمع،سالمت پايگاه يك هرخانه آموزشي هاي دوره در فراگيران نگرش و آگاهي ارزشيابيدانشگاه، سطح در  كاركنان

 وزارت به ها دوره ارزيابي نتايج ارائه و وبيدگل وآران كاشان  شهرستان دردو شده برگزار هاي دوره

   آنها حمايت وجلب تابعه شهرستانهاي و بهداشتي معاونت ستادي كاركنان كليه آموزش و توجيه جهت ريزي برنامه 
 وزارت به پيشنهاد اراائه و شهرستانها درسطح برنامه اجراي ارزشيابي جديد شاخصهاي تدوين و پايگاه يك خانه هر طرح ارزشيابي شاخصهاي بررسي 
 افتيسالمت پس از در ريوعملكرد سف يبررس« بر يپرسشنامه مبن سه ،برنامه  يابيو ارزش يابيجهت ارز يفيك يپرسشنامه ها يطراح 

 ليجهت تكم يزيبرنامه ر  ،» ريسف جذب عدم با مرتبط عوامل يبررس وپرسشنامه طرح در شركت ازآموزشها ،نگرش وعملكرد دانشجو پس 
 و ارائه گزارش  جينتا يپرسشنامه ها ، جمع آور

  سالمت گاهيپا كي هرخانه  برنامه در لوتيپا مراكزسالمت  نيبرگزارشده جهت مراقب يآموزش يدوره ها يابيرزشا 
 يبهداشت معاون يبرا سالمت گاهيپا كي هرخانه طرح پروپزال هيته 

جهت  لوتيبا مراكز پا يهماهنگو سالمت گاهيپا كي هرخانه طرح در مراكز در سالمت ريسف جذب باعدم مرتبط وعوامل پرسشنامه هيته 
 رابط  اي ريعلل عدم جذب سف  يبررس

 يوپرستار  يپزشك  انيتوسط دانشجو  "سالمت گاهيپا كيبرنامه هر خانه  "ياز اجرا  انيو نگرش دانشجو تيرضا يپرسشنامه بررس ليتكم 
                     جينتا يوجمع بند  ييوماما

 ياموزش معاونت به ان صورتجلسات وارسال ميوتنظ ياموزش معاونت درحوزه سالمت گاهيپا كي هرخانه طرح جلسات يبرگزار 

 آنان از يركتبيوتقد سالمت گاهيپا كي هرخانه طرح ياجرا در يپزشك انيدانشجو حضور يبرا يهماهنگ 

 ياموزش معاونت درحوزه سالمت گاهيپا كي هرخانه تهيكم يستاد كارگروه اعضاء ابالغ صدور درخصوص ياموزش محترم معاون با مكاتبه 

آموزشها ،نگرش وعملكرد دانشجو پس شركت در طرح  افتيسالمت پس از در ريوعملكرد سف يبررس« بر يسه پرسشنامه مبن  نيتدو يطراح 
  ريارائه گزارش به وز و»  ريعوامل مرتبط با عدم جذب سف يوپرسشنامه بررس

 بهداشت معاونت يياجرا ومعاون كاشان شهرستان بهداشت مركز محترم سيورئ دگليوب آران ودرمان بهداشت شبكه به ها پرسشنامه ارسال 

 )بهروان ،يساكنمهرپرور، ( لوتيپا مراكز در انيدانشجو حضور جهت  يهماهنگ 

  ريوز به ارائه جهت سالمت گاهيپا كي خانه هر طرح در كاشان يآموزش معاونت حوزه عملكرد گزارش هيته 
  جهت ارائه به خدمت  يدر حوزه معاونت آموزش گاهيپا كيطرح هر خانه  يجدول بودجه بند هيهت 
  سالمت گاهيپا كي خانه هر طرح منتخب يها دانشكده توسط آموزش يها كلوميكر يبررس گزارش فرمت هيته 
 صورتجلسه آن  هيسالمت و ته گاهيپا كيدر خصوص طرح هر خانه  يدانشكده پزشك يتخصص تهيجلسه كم يبرگزار يهماهنگ 

 وزارت  يسالمت جهت ارائه به معاونت آموزش گاهيپا كيگزارش فاز دو طرح هرخانه  هيته 

 جهت ارائه به وزارت  دگليسالمت كاشان و آران وب گاهيپا كيطرح هر خانه  لوتياز مراكز پا انيگزارش عملكرد دانشجو يآور جمع 
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 : 19سيج ملي مبارزه با كوويد باهم اقدامات در  

   نفر هزار ستيب ريز يشهرها و ييروستا برمناطق نظارت نحوه و روستاها در بحران ستاد مصوبات ياجرا يريگيپ 
 يرسان اطالع و آموزش  يراهكارها يبررس جهت انيمرب يشورا جلسات ليتشك 

  بحران شروع از قبل يبهداشت معاونت در شاغل هدف يگروهها يتمام يحضور آموزش يهماهنگ و يزير برنامه 
 در يرسان اطالع و آموزش بمنظور گروه در نيآنال و ياجبار حضور جهت بهورزان با يهماهنگ و بهورزان يمجاز آموزش كانال يساز فعال 

   آنها مشكالت يريگيپ و بحران ستاد جلسات مصوبات كورونا، يدستورالعملها ياجرا نحوه خصوص
  يستاد نيمسئول توسط كاركنان سواالت به ييپاسخگو و دستورالعملها يرسان اطالع و يشهر پرسنل پزشكان، يمجاز كانال ليتشك 
  شده يانداز راه يمجاز يكانالها قيطر از بحران زمان در يحضور ريغ صورت به روهاين هيكل آموزش جهت يزير برنامه 
  مردم به يرسان اطالع يبرا روستاها در يمجاز يكانالها ليتشك جهت بهورزان با يهماهنگ 
  يدانشگاه بحران ستاد به ارائه و  ها شهرستان سطح در يماريب از يريشگيپ خصوص در مكتوب شنهاداتيپ هيته 
 هيكل كيتفك به كرونا يماريب يالعملها دستور سواالت بانك هيته و يينها يبند جمع سواالت، يطراح جهت يستاد يواحدها با يهماهنگ 

 كاركنان هيكل يحضور ريغ آزمون يزير برنامه جهت شاغل، هدف يگروهها

 و سالمت نيمراقب ، بهورزان جهت وزارت از يارسال يدستورالعملها مجموعه"يآموزش متن هيتهاز وزارت و  يارسال يدستورالعملها يبررس 
   پوشش تحت مراكز و ادارات به ارسال ، مرتبط يواحدها دييتا با  "كاركنان

   بهورزان و پزشك ، جيبس ، ياريده حضور با روستاها در بحران ستاد ليتشك جهتو آموزش بهورزان و پزشكان  تيهدا 
 تجمعات و ارتگاههايز و مساجد ،يبستن اماكن عموم ،روستاها در ييغذا مواد عيتوز و هيته اماكن از ديبازد نحوه جهت بهورزان آموزش 
 حذف و ييروستا دستفروشان و گردها دوره بر نظارت ، مبتال و مشكوك اجساد دفن انتخابات، يبرگزار نحوه بر نظارت،... و يرمذهبيغ و يمذهب
  يسنج تب انجام  و روستاها به تردد منع بر ،نظارت آنها تردد
  ياريده و جيبس يباهمكارSalamat.gov.ir سامانه در اطالعات ثبت نديفرا بر نظارت و يزير برنامه ، بهورزان تيهدا 
 رفع و ييگندزدا ديجد يها دستورالعمل يريبكارگ نحوه خصوص در بهداشت نيمتخصص ريسا و طيمح بهداشت واحد با متعدد يها يهماهنگ 

   بهورزان با...  و سازمانها يهمكار عدم مشكالت
  بيس سامانه در ثبت و ياظهار خود سامانه و ينوروز مسافران روزانه يريگيپ ماران،يب يريگيپ جهت مستمر  نظارت و يريگيپ  
   مارانيب درمان روند روزانه يريگيپ و 19 ديكوو يفرد يغربالگر يبرا ديع التيتعط اميدرا بهورزان فعال حضور جهت يزير برنامه 
 مراكز و بهداشت يها خانه شيپا جينتا اعمال و  بهورزان كيتفك به بيس سامانه از يفرد و خانوار يغربالگر يشاخصها يينها  استخراج 
  19 ديكوو يابيارز فرم در خانواده پزشك برنامه يمجر

 و در ييگندزدا ليوسا يفرد حفاظت ليوسا زانيم عيو توز نيتام نحوه خصوص در يبهداشت معاونت نيمسئول با جلسه ليتشك و يهماهنگ 
  بهورزان مراكز به يرسان اطالع

 و بيس سامانه ثبت ومشكالت نترنتيا يقطع بهداشت، يها خانه وتريكامپ ستميس مشكالت رفع جهت ITواحد با متعدد يها يهماهنگ 
  يادار ونياتوماس  به بهداشت يها خانه اتصال ضرورت

 مركز سيرئ  و انبار مسئول به جينتا ارائه و مراكز يبرا سنج تب و متر ياكس پالس نيتام جهت  تهران يپزشك زاتيتجه اداره با يهماهنگ 
  كاشان شهرستان بهداشت

   يحفاظت فرد زاتيتجه نيوتام كرونا به ينقد يكمكها يآور جمع جهت نيريخ انجمن و سالمت سربازان نيكمپ تيحما جلب 

  الزم يهايهمكار انجام در آنها تيحما وجلب ياظهار خود اطالعات ثبت و مشكل يدارا يروستاها از يتعداد ياريده و  جيبس با يهماهنگ 
  گسترش يهمكار با بيس سامانه مشكالت رفع و ليتكم نحوه خصوص در انيمرب و بهورزانمستمر  آموزش 
 يبرا ماسك نيتام جهت  پرستاران و بهورزان يبرا لديش و n95 ماسك نيتام خصوص در يياجرا معاونو  متعدد يشركتها با يهماهنگ 

   بهورزان به جينتا ارائه و ماسك نوع نييوتع ييروستا مناطق
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 يساز كساني يريگيپ و روان و ها،آماريماريب واحد يهماهنگبا  ييسالمت روستا نيبهورزان و مراقب يتهايآمار فعال يفرم جمع آور يطراح 
   يده گزارش فرمت

 خصوص در يمارستانيب شيپ اورژانس و روستا در مراقبتها  و مارانيب اعزام نحوه خصوص در ريواگ يهايماريب واحد با مستمر يهماهنگ 
  ييروستا مارانيب انتقال مشكالت

   نيريو توسط خ روستاها در يپارچه ا ماسك دوخت مجوز خصوص در يشناس روسيو نيمتخصص با يهماهنگ 
 و نيريخ بودجه كامل اطالعات ثبت ، نيريو خ يمردم ياز كمكها يبهره بردار نحوه نهيزم در تيريمد جهت مراكز وپزشكانبهورزان  تيهدا 
  كردآن نهيبرهز تيريمد

   بهورزان و ييروستا مراكز يبرا و ماسك گان نيتام جهت نيريخ و دانشگاه زاتيتجه مسئول با يهماهنگ 
  آن از يناش مشكالت و روستا در ترددها شيافزا خصوص در يبهداشت معاونت بحران ستاد با مكاتبه و يهماهنگ 
 نحوه ، خانوار درصد 100 يغربالگر ثبت جهت يمجاز و يتلفن آموزش قيطر از ييروستا سالمت نيمراقب و بهورزان تيهدا و و يزير برنامه 

   بيس سامانه در ثبت ،نحوه كورونا يماريب يفرد يغربالگر
  بيس سامانه در مارانيب  يريگيپ روند نحوه روزانه يابيارز و يبررس  جهت بهورزان مستمر شيپا 
 كورونا بحران در خدمات ارتقاء جهت يزير برنامه و دگليوب آران بهداشت شبكه يبهورز كارشناس با يهماهنگ جلسات يبرگزار 

 يروهاين هيوكل يستاد يفن يروهاين ژهيو» 2019 ديجد روسيو كرونا يدستورالعملها با ييآشنا «دوره يابيارزش و يزير برنامه ، يطراح 
   يانسان هيسرما تهيكم به ارسال و فرم هيته ، دانشگاه

 باكرونا مقابله درخصوص يبهداشت درمعاونت شاغل وپزشكان كارشناسان ژهيو يآموزش جلسات يبرگزار 

  مركز مسئول پزشك مشاركت با ييروستا مناطق در شهرستان بحران ستاد مصوبات قاطع ياجرا يريگيپ 
 هيته ، دانشگاه استير با بحران ستاد جلسه در آن يراهكارهها بهمراه روستاها در موجود مشكالت گزارش ارائه و هيته 
 واحدها به ارسال و صورتجلسه 

  مرتبط نيمسئول به مشكالت وانتقال مشكوك مارانيب اعزام و درمان خصوص در ييروستا مراكز پزشكان مشكالت يبررس 
  مردم يبرا آن از استفاده و ماسك دوخت طيشرا و دوخت نحوه خصوص در بهورزان آموزش و تيهدا 
   ياريده يهمكار با روستاها يبعض در..  و ييموادغذا عيتوز ،يبهداشت پك ليتحو و هيته در نيريخ تيحما جلب به بهورزان قيتشو 
   دانشگاه يعموم روابط مسئول به ارائه و روستاها نيريخ عملكرد گزارش هيته 
  آن يضدعفون و يا پارچه يماسكها دوخت طيشرا خصوص در نيريخ آموزش جهت بهورزان تيهدا 

 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

   در مقابله با گرونا گروه آموزش بهورزي و كاركنان معاونت بهداشتياقدامات هفته سالمت 

بهورزان در آستانه فرا تهيه متن خالصه عملكرد بهورزان وارائه به مسئولين وزارتي و پيشنهاد انجام مصاحبه تلويزيوني جهت تقدير از  
 رسيدن هفته سالمت

، اطالع »بهورزان و خانواده بهداشت كشور در مقابله با كرونا« ارسال روزشمار هفته سالمت از وزارت و اعالم  اولين روز هفته سالمت با عنوان  
 رساني  از طريق كانال مجازي بهورزان ،پزشكان و پرسنل بهداشتي 

 ه آران وبيدگل و هماهنگي با مسئولين جهت برنامه ريزي سريع براي مناسبت روز اول هفته سالمت تشكيل جلسه هماهنگي با شبك 

بهورزان و « هماهنگي با راديو كاشان جهت حضور كارشناس مسئول بهورزي براي مصاحبه خبري بمناسبت اولين روز هفته سالمت با عنوان  
، بيان خدمات بهورزان در كورونا و  تقدير از زحمات كليه نيروهاي بهداشتي واطالع رساني به »خانواده بهداشت كشور در مقابله با كرونا

 بهورزان 

اهنگي با  تهيه كننده شبكه راديويي سالمت بمنظور برگزاري مصاحبه راديويي با رئيس مركز بهداشت شهرستان كاشان بمناسبت اولين هم 
 روز هفته سالمت و تقدير از زحمات بهورزان 

 تهيه مستندات سخنراني رئيس مركز بهداشت شهرستان كاشان 

 ... ديويي ، تهيه كليپ و هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه براي مصاحبه را 
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 برنامه ريزي جهت مصاحبه تصويري رياست شبكه و تقدير از خدمات بهورزان و خانواده سالمت در هفته سالمت  

 تهيه گزارش تصويري از اقدامات انجام شده بهورزان در مقابله با كرونا در غالب پاور پوينت 

ابله با كورونا در كانال خبري دانشگاه ، معاونت بهداشتي و كانالهاي كشوري و مجازي هماهنگي جهت بارگذاري كليپ فعاليتهاي بهورزان در مق 
 بهورزان

برنامه ريزي جهت تهيه فيلم مستند بهورزان ، تهيه سناريو و انجام هماهنگيهاي الزم با بهورزان منتخب  در اين خصوص با هماهنگي روابط  
 عمومي 

 كاشان و آران و بيدگل جهت تهيه كليپ اقدامات بهورزان براي  ارائه در هفته سالمت هماهنگي با آموزش سالمت و روابط عمومي  

 جمع آوري عكس وگزارشات تصويري  و تهيه آرشيوي از تصاوير اقدامات بهورزان جهت ارسال به وزارت  

» هر خانه ، يك پايگاه سالمت«تلويزيوني در برنامه "عملكرد بهورزدر كورونا "هماهنگي  با روابط عمومي دانشگاه جهت  نمايش فيلم مستند  
 از شبكه اصفهان واطالع رساني به بهورزان

هماهنگي با كمپين سربازان سالمت جهت دريافت بسته هاي اهدايي خيرين به بهورزان و ارسال به خانه هاي بهداشت كاشان و آران وبيدگل  
 در هفته سالمت 
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  100  44  44  7  7  37  37  شده برگزار آموزشي هاي دوره ارزشيابي درصد  16
  55  20  11  5  2  15  9  شده اجرا هاي دوره  يبخش اثر سنجش درصد  18
 5/37 40 15 7 2 33 13  يروش سخنران به يحضورآموزش  يبرنامه ها ياجرا درصد 19

 5/32 40 13 7 3 33 10 يكارعمل -يسخنران يروشها به  يحضور يآموزشها انجام درصد  20

 5/7 40 3 7 0 33 3 يكارگروه – يسخنران يبه روشها  يحضور يانجام آموزشها درصد  21

 5/2 40 1 7 0 33 1 يبيترك يروشها به  كاركنان يآموزشها انجام درصد 22

 يبرا يآموزش يدركالسها يبهورز انيمرب سيتدر ساعت  درصد  24
 بهورز هدف گروه

5/3 56  0 5/3 56 6 

گروه  يبرا يبهورز انيشده توسط مرب سيتدر يعنوان آموزش درصد  25
 هدف بهورز و مراقب سالمت 

6 204 0 0 6 204 3 

 100 5 5 1 1 4 4 ياتيعمل برنامه نهيزم در دهيد آموزش انيمرب درصد 26
 80 5 4 1 0 4 4 سيتدر يروشها نهيزم در دهيد آموزش انيمرب درصد 27
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يف
رد

 

عنوان 
 عنوان شاخص برنامه

  دانشگاه آران و بيدگل كاشان
  شاخص

  مخرج  صورت  مخرج  صورت  مخرج  صورت

28 

 در 
 ها

وره
ت د

العا
 اط

بت
ث

انه
سام

 

 589  589  91  498شناسنامه هاي آموزشي صادر شده  تعداد

تعداد شناسنامه هاي آموزشي بررسي و صادر شده جهت تبديل وضعيت و  29
 ارتقاء رتبه

85  19  104  104 

 54 31325580 82 4432 498 26893ساعت آموزشي پرسنل ميانگين 30

 50  50  7  43درصد  دوره هاي ثبت شده در سامانه آموزش كاركنان 31

32 

رز و
بهو

ت 
دما

ه خ
ارائ

ري 
ه و

بهر
رزي

بهو
اي 

راه
شو

ور 
ام

 

 63 82 52 48 40 34 12درصد بازديد انجام شده طبق برنامه تنظيم شده وچك ليست

 75 52 39 40 31 12 8پسخوراند ارسالي پايش از مراكز خدمات جامع سالمتدرصد  33

 3 0 3 0 0 0 3تعداد مطالب ارسالي به فصلنامه بهورز 34

 1 0 1 0 0 0 1تعداد مقاالت چاپ شده در فصلنامه بهورز 35

 80 31 25 11 9 20 16  ورفاهي درصد اجراي مصوبات شوراي بهورزي 36

37 

زي 
 سا

ون
مد

شي
موز

ي آ
 ها

مه
برنا

 

 88 515 455 82 64 433 391درصد اجراي مصوبات شوراي آموزشي

 58 112 65 12 10 100 55درصد عناوين آموزشي پيشنهادي  مطرح شده در شوراي آموزشي معاونت 38

 65 65 52 10 3 55 49درصد عناوين آموزشي  مصوب شده در شورا ي آموزشي معاونت 39

 79 52 41 3 3 49 38عناوين آموزشي مصوب شوراي آموزشي درصد اجراي 40

 79 52 41 3 3 49 38درصد اجراي عناوين آموزشي مصوب كميته سرمايه انساني 41

 100 52 52 3 3 49 49درصد مجوز دريافت شده از كميته  سرمايه انساني دانشگاه 42

 40 112 45 12 11 100 34درصد برنامه هاي آموزشي پيشنهادي حضوري 43

 69 52 36 3 2 49 34درصد برنامه هاي آموزشي مصوب شده حضوري 44

 4 112 5 12 1 100 4درصد برنامه هاي آموزشي پيشنهادي غير حضوري 45

 10 52 5 3 1 49 4درصد برنامه هاي آموزشي مصوب شده غيرحضوري 46

47 

مت
 خد

بدو
وي 

 نير
ازي

د س
نمن

توا
 

فراگيران از نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي بدو درصد رضايت مندي 
 خدمت

2121 2800 3030 3100 5151 5900 87 

 1028992 9403 3089 2683 7200 6720درصد رضايت مندي فراگيران از مدرسين دوره هاي آموزشي بدو خدمت 48

 1199191 10627 1991 1786 10000 8841درصد رضايت مندي كلي فراگيران از دوره هاي آموزشي بدو خدمت 49
 100 60 60 31 31 29 29درصد نيروهاي بدو خدمت معرفي شده ي آموزش ديده 50

 86,76 68 59 31 31 37 28درصد كل نيروهاي بدو خدمت آموزش ديده 51

 31,85 80,05 48,2 85 46 75,17 50,41ميزان ارتقاء آگاهي فراگيران  دوره هاي آموزش بدو خدمت 52

 86,76 68 59 31 31 37 28درصد حضور نيروهاي بدو خدمت 53

54 

 در 
يان

جو
نش

ش دا
موز

آ
ت
داش

ه به
رص
ع

 

درصد  دوره هاي برگزارشده كارآموزي وكارورزي در عرصه جهت
 دانشجويان به تفكيك رشته تحصيلي

51 51 14 14 65 65 100 

55  
تفكيك رشته درصد دوره هاي برگزارشده كارگاهي جهت دانشجويان به 

  تحصيلي
 

27 27 2 2 29 29 100 
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يف
رد

 

عنوان 
 برنامه

  شاخص  دانشگاه آران و بيدگل كاشان عنوان شاخص

  مخرج  صورت  مخرج  صورت  مخرج  صورت

56 

ش 
ژوه

ه پ
سع

تو
ش

موز
درآ

  

...  تعداد مقاالت و طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته ارائه شده در همايشها و 
 آموزانتوسط مربيان ودانش 

2 0 0  2 0 2 

57 

ام 
 نظ

ي در
 بان

يده
د

ت
الم

س
 

 -  -  -  - -  - - *درصد اجراي مصوبات كميته پايش و ارزشيابي عملكرد

 37 60 22 1031 1229درصد نيروهاي بدو خدمت آموزش ديده  در خصوص پايش و ارزشيابي 58

 -  -  -  - -  - - ارزشيابيدرصد مديران و كارشناسان آموزش ديده در زمينه پايش و  59

60 

ت 
ديري

م
اري

ر اد
مو

ا
  

 91 159 145 00 145159درصد اجراي مصوبات شوراي مربيان

 96 57 55 00 5557درصد اجراي مصوبات شوراي هماهنگي با شبكه آران و بيدگل 61

  

   موجود هاي كميته ، شوراها عناوين) 1( شماره جدول

  عنوان  فيرد
  تعداد

  اجرا درصد
  مصوبات  جلسات

 88 515 19  آموزشي شوراي  1

 73 49 2  *انساني سرمايه كميته  2

 0 0 0  **خدمت بدو آموزش كارگروه  3

 50 6 1  بهورز پذيرش و  جذب كارگروه  4

 80 20 2  ****ورفاهي بهورزي شوراي  5

 60 17 2  ايراني طب كارگروه  6

 يابيارزش و شيپا تهيكم  8
  ***عملكرد

0 0 0 

 96 57 5  وبيدگل آران شبكه با هماهنگي جلسات  9

 91,1 159 21   مربيان شوراي  10

 يك خانه هر طرح  ستادي كارگروه  11
  سالمت پايگاه

8  56  60  

  -  -  3   آموزش در پژوهش كميته  12

  76  803  50  كل جمع
  

  .شود نمي شامل را قبل سنوات شده مجوز تمديد عناوين و باشد مي شده ارائه كميته به كه 98سال در معاونت آموزشي شوراي مصوبات مجوز شامل فقط مصوبات اين
  .شد انجام الزم مكاتبات  موجود مشكالت مورد در ولي نشد برگزار 19 كوويد گيري همه و خون فشار كنترل ملي كمپين جمله از  ها برنامه تراكم بدليل**

  .نشديم برگزاري به موفق... و خون فشار ملي طرح در دانشگاه درگيري و جديد بهداشتي معاون وانتصاب بهداشتي معاونت كاري تراكم بدليل هماهنگي بار سه عليرغم***
  .شد كنسل جلسات جديد بهداشتي معاون انتصاب بدليل دوم وجلسه سليماني سردار تشييع با اول جلسه  همزماني بدليل بهورزي شوراي جلسه ريزي برنامه دوبار رغم علي****
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  مركز آموزشي كادر مشخصات) : 2(شماره جدول

  شغل عنوان  خانوادگي ونام نام رديف
 سوابق
  خدمتي

 و گري مربي دوره گذراندن  مربي
  وقت پاره  ثابت  آموزي مهارت كتب آزمون

    -    30  مركز مدير بهورزي مسئول كارشناس  آراني رجبي زهره  1
    -    26  مامايي مربي  رباني زهره  2
   -    29  پرستاري مربي  اكبرزاده اعظم  3

    -    14  خانواده بهداشت مربي  باصري آمنه  4
     -  21  محيط بهداشت مربي  رئيسي ناهيد  5

  

  

  آموزشي بهداشت هاي خانه و بهورزي آموزان دانش  آموزي كار مراكز) : 3(شماره جدول
  واحد نام تعداد  واحد

  حسنارود – زدلي -نياسر -استرك جوشقان -سن سن – مشكات  6 آموزشي مراكز
  يصدوق – گالبچي -انياكرم  3 شهري مراكز

  بهشتي -ياجتماع نيتام– گالبچي – نقوي  4 بيمارستان
  محيط بهداشت بازديد

14  
 -غسالخانه – نانوايي -قنادي -آباد ابوزيد زباله سايت – آب تأسيسات – مرغداري
 – آرد كارخانـه  – گالبگيري يكارگاهها -فروشي آبليمو -رستوران -سازي بستني

   روستا يآبرسان شبكه از ديبازد-شير كارخانه -دامداري
  اي حرفه بهداشت بازديد

12  

 – نرمينـه  و بهتابـان  بـافي  پتو و نساجي – گره مشبك شركت – گرانيت كارخانه
– پاستوريزه شير غذايي صنايع -خوب ماشيني فرش كارخانه – خاطره ريسندگي

 صـنايع  شـهرك  سـنگبري  كارگـاه  – 3شـماره  كارخانـه  -كاشـان  نساجي شركت
  پاوان فرش -اردهال مشهد فرش – مس دنياي– كارگاهي

 يهار(ريواگ يهايماريب يريگ نمونه شگاهيآزما
  3  )سل ، سالك ، ،آنفلوانزا

   يگالبچ -يديز هيفاطم – ليعق بن مسلم مركز

 يريشگيپ مركز ، يرفتار يهايماريب مشاوره مركز
  1 يهار درمان و

  يگالبچ

  يستاد يواحدها هيكل  1  شهرستان بهداشت مركز
  يگالبچ سالمندان 1 سالمندان

  

  98كاشان دانشگاه بهورزان تحصيلي  وضعيت) : 4(شماره جدول
 پلميد ريسا دانشكارپلميد ييراهنما كامل عنوان

 ها

 شيپ
 يدانشگاه

 پلميد فوق
 مرتبط 

 پلميد فوق
  مرتبط ريغ

 سانسيل
 باالتر اي

  جمع

  56 3 7 1 2 13 26 4 زن بهورز

  28 3 3 2 0 9 10  1 مرد بهورز

  84 6 10 3 2 22 36 5  جمع
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  98 كاشان دانشگاه بهورزان خدمت سابقه وضعيت): 7( شماره جدول   

 خدمت سابقه

 دانشگاه دگليب و آران كاشان

 يشهر ييروستا يشهر ييروستا يشهر ييروستا  جمع كل

مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
 14  0  0  6  8  0  0  3  2  0  0  3  6 سال15ريز

 17 1 2 6 8 0 1 2 3 1 1 4 5 سال15

 33 0 6 8 19 0 3 1 7 0 3 7 12 سال20

 20 0 6 7 7 0 3 0 1 0 3 7 6 سال25

 84 1 14 27 42 0 7 6 13 1 7 21 29 كل  جمع

   98سال تحصيلي مدرك و جنس تفكيك به دانشگاه انبهورز  اطالعات):   8(  شماره جدول

 عنوان

 دانشگاه دگليب و آران كاشان

 ييروستا يشهر ييروستا يشهر ييروستا يشهر

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 1 3 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 ييراهنماكامل

 9 17 1 9 1 1 0 3 8 16 1 6 دانشكارپلميد

 9 11 0 2 1 2 0 1 8 9 0 1 هاپلميدريسا

 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 يدانشگاهشيپ

 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 مرتبطپلميدفوق

 3 6 0 1 2 6 0 1 1 0 0 0 مرتبط ريغپلميدفوق

 3 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 باالترايسانسيل

 27 42 1 14 6 13 0 7 21 29 1 7 جمع

  
  99سال دانشگاه بهورزي  اطالعات):   9(  شماره جدول

 دانشگاه آران و بيدگل كاشان عنوان

 مراكز روستايي مراكز شهري مراكز روستايي مراكز شهري مراكز روستايي مراكز شهري

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 25 41 0 8 9 16 0 7 16 25 0 1 تعداد بهورزان طبق تشكيالت

 11 46 1 1 9 16 0 0 2 30 1 1 تعداد بهورزان طبق طرح

 3 5 4 14 0 0 0 7 3 5 4 7 بهورز نشاندار

 20 34 1 8 6 13 0 7 14 21 1 1 موجودي بهورز

 5 7 0 0 3 3 0 0 2 4 0 0 كسري بهورز

 13364 6 31 27 48 0 21 37 85 6 10 جمع كل
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  98 سال بهورزي مديريت با مرتبط اطالعات):   10(  شماره جدول
  

يبهورز تيريمديبهورز تيريمد فرمعنوان

دگليوب آران كاشان شهرستان نام دانشگاه  
انيطالب آموزشگاه نام  - 

 دخانه بهداشت تعدا

 40 9 31  مصوب

 40 9 31 موجود

 0 0 0 يكسر

 شاغل در خانه بهداشت بهورز

 27 6 21  مرد

 42 13 29 زن

 69 19 50 كل

 واحدها ريسا در شاغل بهورز

 1 0 1  مرد

 14 7 7 زن

 15 7 8 كل

 شاغل بهورز يليتحص تيوضع

 )تعداد( بهداشت خانه در

 0 0 0  ييابتدا

 0 0 0 ييراهنما

 4 0 4 ييراهنما كامل

 26 2 24 كاردانش پلميد

 20 3 17 پلميد ريسا

 2 2 0 يدانشگاه شيپ

 3 1 2 يمرتبط بهداشت پلميد فوق

 8 7 1 يمرتبط بهداشت ريغ پلميد فوق

 6 4 2 باالتر و سانسيل

 يبهورز خدمت سنوات

 )تعداد(

 14 5 9  سال15

 26 7 19 سال20

 14 1 13 سال25
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 بازنشسته تعداد

 13 4 9  يجار سال

 1 0 1 بعدسال 1

 1 0 1 بعدسال 2

 0 0 0 بعدسال 3

  15 4 11  بهورز يكسر

 رفتهيپذ آموز دانش تعداد

 يبهورز شده

 0 0 0  پلميد يجار سال

 0 0 0 كاردان يجار سال

 0 0 0 پلميد قبلسال 1

 0 0 0 كاردان قبلسال 1

 0 0 0 پلميد قبلسال 2

 0 0 0 كاردان قبلسال 2

 آموز دانش يليتحص هيپا
 0 0 0  اول هيپا

 0 0 0 دوم هيپا

ندارد موردي  وقفي  يوقف آموزشگاه تيمالك تيوضع  وقفي 

ندارد موردي  ندارد موردي  ندارد يمورد آموزشگاه يفضا تيوضع ندارد موردي   

 دارد دارد  دارد  دارد يباز آموز برنامه

 انيمرب پست

 خدمت محل از يسازمان پست با
 1 0  1  )يبهورز آموزشمركز (

 خدمت محل از يسازمان پست فاقد
 4 1  3 )يبهورز آموزشمركز (

 ياستخدام تيوضع
 4 1  3  وقت تمام

 1 0  1 وقت پاره
 413 114 299  كل جمع
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  98سال دانشگاه پرسنلي اطالعات): 11( شماره دولج
  

 گروه نام
 

 دگليوب آران كاشان
 روهاين كل جمع

 جمع

 84  5826 بهورزان
 26 251 ييروستامراقب
 68 5018 پزشك
 42 357 يشهر مردمراقب
 189 14940 يشهر زنمراقب

 29 227 يا حرفه بهداشت
 44 368 طيمح بهداشت

 102 7428 يستاد كارشناسان
 13 103 هيتغذ كارشناس

 28 1117 رشيپذ
 27 1710 پزشك اردندانيدست
 19 154  يشگاهيازماعلوم

 16 133 روان كارشناس
 687 172 515 كل جمع

  

  وبيدگل وآران كاشان بهداشت درعرصه دانشجويان وكارورزي مراكزكارآموزي اسامي):12( شماره جدول

 فيرد

  وبيدگل آران كاشان

 يشهر بهداشت گاهيپا  يشهر مراكز
 يوشهرهاييروستامراكز
  هزارنفر 20 ريز

 خانه
  بهداشت خانه مراكز  بهداشت

  جنير آباد ديابوز نيريآبش ازوار يطالقان انياكرم 1
  ريآبادكو يعل االئمه جواد ارمك برزك يميصم )ع(يعل امام 2
 فخره آباد يعل حسين آباد  كرسفيبار استرك جوشقان باهنر  راوند 3
 آباد قاسم ساكني  يعلو حسنارود ينيمت  يديز 4
  يكاغذ   نشلج سن  سن صادقپور  راحمديام سلطان 5
  آباد ديابوز آباد محمد  وادقان قهرود  يكتابچ  يصدوق 6
  ريكو آباد محمد  دوجايو كله )ع(رضا امام  يگالبچ 7
  زدلي   نيريش آب مرق الزمان صاحب  المع 8
  آباد نيحس   رحق مشكات صابر  يصفو نواب 9
     ازناوه اسرين يمعنو  ليعق بن مسلم 10
     استرك   زچهيد  بزرگ نيف 11
        يسپهر  مهرپرور 12
        راوند سادات  - 13
         كوچك نيف  - 14
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  98 سال در وبيدگل وآران كاشان بهداشت درعرصه دانشجويان مراكزكارآموزي كل تعداد):   13( شماره جدول
  

بهداشتگاهيپا  يشهر مراكز  عنوان
  يشهر

 يوشهرهاييروستا مراكز
 هزارنفر 20 ريز

 جمع

 36 10  14  12  كاشان

  5  3  1  1   دگليوبآران
  41  12  14  14   دانشگاه

  

  98سال در ها رشته كليه از اجتماعي پزشكي دانشجويان آمار كل جمع) : 14( شماره جدول

يف
رد

 

 عنوان رشته

 تعداد

روزحضور  دانشجو
 در روستا

روزحضور 
 در شهر

بار پذيرش 
دانشجو  در  
 شهر و روستا

كارگاه روز 
 آموزشي

كارگاه  
در آموزشي 
 سال

 16 72 843 255 588 194 پزشكي ١

 3 15 234 146 88 107 فناوري اطالعات ٢

 0 0 20 20 0 32 دندان پزشكي ٣

 3 12 347 299 48 227 پرستاري ٤

 2 17 319 319 0 41 عمومي ٥

 1 2 166 0 0 23 محيط ٦

 0 0 208 208 0 55 مامايي ٧

 0 0 21 1 20 4 آموزشكده فني ٨

 2 2 80 80 0 24 حرفه اي ٩

 0 0 383 0 23 23 تغذيه ١٠

 27 120 2621 1328 767 730 كاشان

 2 5 136 21 115 92 و بيدگل آران

 29 125 2757 1349 882 822 جمع كل دانشگاه
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  98تحصيلي سال در دانشجويان و ها دوره تعداد) :  15( شماره جدول
  

  دانشجو تعداد  عنوان
 مراكز تعدا

  يآموزش
 يكارآموز يها دوره

  يوكارورز
 يكارگاهها
  يياجرا

 يكارآموز دوره انيپا آزمون
  يپزشكيان  دانشجو يوكارورز

  16  27 51 54  730 كاشان

  0  2 14 4  92  دگليوبآران

  16  29 65 58 822 دانشگاه

  

  97-98 سال در دانشگاه خدمت بدو ديده افرادآموزش  وضعيت): 16( شماره جدول
 عنوان

 دانشگاه دگليب و آران كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98سال 97سال

 68 45  31  17 37 28  طيواجد شرا يروهاين تعداد

 60 38  31  17 29 21  *شده دعوت يروهاين تعداد

 88 84  100  100 78 75 شده دعوت يروهاين درصد

 60 38  31  17 29 21 دهيد آموزش ي شده يمعرف يروهاين تعداد

 100 100  100  100 100 100 **دهيد آموزش ي شده يمعرف يروهاين درصد

 58 38  31  17 27 21 نمودند كسب نمره نصاب حد كهيافراد تعداد

 97 100  100  100 93,1 100 ***نمودند كسب نمره نصاب حد كهيافراد درصد

 39 23  27  14 12 9 شده اجرا دوره تعداد

 135 105  46  39 89 66 سيتدر يگواه صدور تعداد

 58 38  31  17 27 21 دوره  انيپا يصدورگواه تعداد

 100 100  100  100 100 100 **** دوره انيپا يصدورگواه درصد

  
 قبالً كه پزشك نفر يك از و.نشدند معرفي بهورزي آموزش مركز به  اداري امور توسط خدمت بدو آموزش براي كاشان دندانپزشك نيروي نفر 8*

  شد گرفته آزمون فقط بود ديده آموزش
  بود ديده آموزش قبالً پزشك نفر يك**

  .گذاشتند تمام نيمه را خدمت بدو آموزش تخصص دوره در قبولي بدليل پزشكان از نفر دو***
  .است شده صادر گواهي  اند شده نصاب حد نمره كسب به موفق كه افرادي كليه براي**** 
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  98 سال در هدف گروه برحسب دانشگاه خدمت بدو ديده آموزش افراد تعداد): 17( شماره جدول

 دانشگاه دگليب و آران كاشان هدف گروه

 7 3 4 سالمتمراقب

 11 9  2 پرستار

 22 5 17 پزشك

 5 4 1 طيمح

 7 3 4 ياحرفه

 1 0 1 هيتغذ

 2 2 0 رشيپذ

 0 0 0 روانشناس

 2 2 0 دندانپزشك

 3  3  0 شگاهيآزما

  60  31  29  كل  جمع
 98سال در هدف گروه تفكيك به شده اجرا خدمت بدو آموزش دوره درصد و تعداد) : 18( شماره جدول

  97-98سال دانشگاه بدوخدمت نيروهاي ارتقاء و آزمون پس آزمون پيش نتايج مقايسه) 19( شماره جدول
  

 عنوان فيرد
 دانشگاه دگليوب آران كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97سال 98 سال 97 سال

 48 48  46 46 50 49 آزمون شيپ 1

 80 79  85 82 75 76 آزمون پس 2

 32 32  39 36 25 27 ارتقاء نيانگيم 3

  هدف گروه ساميا  رديف
  دانشگاه  دگليب و آران  كاشان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  28  5  11  3 17  2 سالمت مراقب1

  42  10  33  9  8  1  پرستار2

  61  9 11  3 50  6 پزشك3

  19  4 11  3 8  1  طيمح4

  19  4 11  3 8  1 يا حرفه5

  8  1 0  0 8  1 هيتغذ6

  7  2 7  2 0  0 رشيپذ7

  0  0 0  0 0  0 روانشناس8

  7  2 7  2 0 0 دندانپزشك9

  7  2 7  2  0  0  شگاهيآزما10

  100  39  100  27  100  12  جمع
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  97-98 سال دانشگاه بدوخدمت آموزش هاي دوره  برگزاري نحوه از رضايتمندي درصد: ) 20( شماره جدول
  

  98 سال 97 سال عنوان
  78 78 كاشان

  98 77 دگليوب آران
  91 78 دانشگاه

  

  
  
  

  98سال در مجري واحدهاي تفكيك به خدمت بدو آموزشي هاي دوره مدرسين از فراگيران رضايتمندي درصد):  21(شماره جدول

 يمجر واحد فيرد
 دانشگاه دگليوب آران كاشان

 98 سال 98 سال 98 سال

 93,45 92 94,9 ومدارس ،نوجوانان جوانان سالمت 1

 92,40 89 95,81 گسترش 2

 86,30 82 90,61 واعتياد رواني،اجتماعي سالمت 3

 92,14 89 95,28 غيرواگير بيماريهاي با ومبارزه پيشگيري 4

 وتوانمندسازي بهورزي اموزشگروه   5
 كاركنان

89,94 90 89,97 

 92,08 89 95,17 واگير بيماريهاي با ومبارزه پيشگيري 6

 88,88 83 94,76 وخانواده جمعيت سالمت 7

 94,95 0 94,95 تغذيه 8

 92,45 97 87,91 اي حرفه بهداشت 9

 94,55 95 94,11 محيط بهداشت 10

 90,34 90 90,68 ودندان دهان بهداشت 11

 91,1 86 96,20 سالمت ارتقا و آموزش 12

 93,25 90  96,51  مالي امور  13

 82,86 71  94,72  آمار  14

 99 99  0  آزمايشگاه  15

 95,18 0  95,18  باليا مديريت  16

 99,03 99  99,06  اداري امور  17

18  IT 97,47  91 94,23 

 99,30 99  99,61 آموزشيجامع سالمت  خدمات مراكز  19

 92 89 95 ميانگين
 در اي حرفه بهداشت واحد به مربوط رضايتمندي درصد وكمترين آموزشي سالمت جامع خدمات مراكز به مربوط رضايتمندي درصد بيشترين* 

  .باشد مي بيدگل و آران شبكه در آمار واحد و كاشان
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  97-98 سال دانشگاه بدوخدمت  كل رضايتمندي درصد):  22(  شماره جدول

 عنوانفيرد
 دانشگاه دگليوب آران  كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال

 92 90 89 89 95 90 نيمدرس از يتمنديرضا 1
 88 78 98 77  78 78 )دوره تيريمد(يبرگزاراز نحوه  يتمنديرضا 2
 90,5  - 93,5    74  -  *كالس يمحتوا از يتمنديرضا  3

 91 84 96 83 86 84 خدمت بدو كل يتمنديرضا 4

  98سال آموزشي ي شورا مصوبات اجراي وضعيت): 23( شماره جدول

 عنوان
 دانشگاه دگليب و آران كاشان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - 19 - 5 - 14 جلسهتعداد
 - 515 - 82 - 433 شورا مصوباتكل

 88 455 78 64 90 391 شده اجرامصوبات
 3 13 2 2 3 11 اجرا حال درمصوبات
 9 47 20 16 7 31 نشده اجرامصوبات

  

  98 سال ، دركاشان آن مصوبات و شورا در شده مطرح پيشنهادي  موضوعات): 24( شماره جدول
 واحد نام رديف

 كل
 يشنهاديپ

 ح طر
  شده

 يابيارز
  شده

 مصوب
 98سال

 مصوب
 97سال

 كل
 مصوبات

 مجوز
 98 سال

 مجوز كل
 اجرا
 98 شده

 اجرا كل
 شده

 5 3 5 3 5 2 3 3 3 8 * گسترش 1
 13 0 17 0 17 17 0 0 1 18 **بهورزي 2
 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 مدارس و جوانان سالمت 3
 5 5 6 6 6 0 6 6 6 8 روان سالمت 4
 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 سالمت آموزش 5
 4 4 6 6 6 0 6 6 6 18 خانواده بهداشت 6

 4 4 7 7 7 0 7 7 9 9 ***ريواگ يبيماريها 7
 8 8 8 8 8 0 8 9 9 9 ريواگ ريغ يهايماريب 8
 5 5 8 8 8 0 8 8 8 8 محيط بهداشت 9
 7 6 8 7 8 1 7 7 8 8 ****اي حرفه بهداشت 10
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شگاهيآزما 12
 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 *****آمار 13
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دندان و دهان 14
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 يادار امور 15
 1 1 1 1 1 0 1 1 2 4  ******هيتغذ  16
مردمي مشاركت جلب  ١٧  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 55 38 70 49 70 21 49 50 55 100 كاشان

 3 3 3 3 3 -  3 10 10 12 دگليو ب آران 18

 58 41 73 52 73 21 52 60 65 112 دانشگاه  
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  .است نداشته شورا در تصويب و ارزيابي ، طرح به نيازي و شده مجوز تمديد كه بوده قبل سنوات به مربوط آموزشي عنوان 2*
عنوان مربـوط   8تعداد  ينكه از ا.در شورا نداشته است يبو تصو يابيبه طرح ، ارز يازيمجوز شده و ن يدمربوط به سنوات قبل بوده كه تمد يشنهاديعنوان پ  15

بحران مقابلـه بـا    يتهشورا  از كم يندبوده خارج از فرآ يبعلت فور19 يدكوو يبا دستورالعملها ييدو عنوان مربوط به آشنا ينهم چن. باشد يبه آموزش بدو خدمت م
  .گرفت مجوز19 يدكوو

  .عنوان مصوب نشد يكمجوز شد  و  يدعنوانمربوط به سال قبل تمد يكو  مصوب نشد  97عنوان بعلت اجرا در سال  يك***
  .نشد يابيمجدداً ارز يرعنوان بعلت مشترك بوده با واحد واگ يكو .اجرا شد يبهورز ينشد  و با همكار يابيعنوان بعلت اخذ مجوز سنوات قبل ارز يك****

  .مجوز و اجرا شد يدعنوان بعلت اخذ مجوز در سال قبل تمد يك*****
  .شد ادغام هم در تغذيه واحد آموزشي عنوان 2******

  98 سال در شده صادر گواهي تعداد):  25( شماره جدول

   جمع دگليوب آرانكاشان   عنوان
  52 12  40 يآموزشيها دوره نيمدرس
  384  32  352 عرصهدرانيدانشجو نيمدرس يگواه
  135  46  89 بدوخدمت  نيمدرس

 571 90 481  كل  جمع
  

 98سال در هدف گروه تفكيك به شده اجرا حضوري تخصصي آموزشي دوره درصد تعدادو) : 26( شماره جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 دندانپزشــكان بــراي برنامــه1و و)زن ســالمت مراقــب(مامــا جهــت برنامــه1 ، پزشــك هــدف گــروه جهــت برنامــه 1 مــداوم آمــوزش هــاي برنامــه*

  .است شده لحاظ
  .است شده اجرا ماما براي فقط آموزشي دوره 4** 

  دانشگاه  دگليب و آران  كاشان  هدف گروه اسامي  رديف
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  12  11  18  4 10 7  بهورز  1
  14  13  18  4 12,5 9 روستايي زن سالمت مراقب  2
  14  13 18  4 12,5 9 وروستاييمردشهري سالمت مراقب  3
  13  12 4,5  1 15 *11  پزشك  4
  1  1 0  0 1 *1  دندانپزشك  5
  18  17 18  4 18 **13 شهري زن سالمت مراقب  6
  4  4 0  0 5,5 4  ستادي  پرسنل  7
  6,5  6 4,5  1 7 5 اي حرفه بهداشت   8
  4  4 4,5  1 4 3  محيط بهداشت  9
  4  4  0  0 5,5 4  روان كارشناس  10
  6,5  6  9  2 5,5 4  گروهها ساير  11

  1  1  0  0 1 1  تغذيه كارشناس  12
  1  1  4,5  1 1 1  پذيرش  13

  100  93  100  22  100  72  جمع



34 
 

 98 سال هدف گروه تفكيك به شده اجرا حضوري غير تخصصي آموزشي دوره درصد تعدادو) : 27( شماره جدول

  

  

  98 سال  دانشگاه در دوره نوع تفكيك به شده اجرا آموزشي برنامه) : 28( شماره جدول

 شده اجرا كل يعموم يرحضوريغ يحضور عنوان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 43 11,5 5 11,5 5 77 33 كاشان
 100 8 12,5 1 25 2 62,5 5 دگليوبآران

 100 51 11,7 6 13,7 7 74,5 38 دانشگاه
  

  

  
  

  98سال برگزاري مكان تفكيك به وبيدگل آران و كاشان تخصصي آموزشي هاي دوره اجراي  وضعيت) : 29( شماره جدول

   

  دانشگاه  دگليوب آران  كاشان  هدف گروه اسامي رديف
  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  33  4 40  2  28,5  2  بهورزان  1
  17  2 20  1  14  1  زن سالمت مراقبين  2
  25  3  40  2  14  1  روستايي مراقبين  3
  8  1 -  - 14 1  اي حرفه بهداشت  4
  17  2 -  - 28,5  2  محيط بهداشت  5

  100  12  100  5  100  7  مجموع

  دگليب و آران محل نام كاشان محل نامرديف
  درصد  روز تعداد  درصد روزتعداد

 33 4 يدزاهديشه  سالن 33 35 كاركنان  يآموزش بهورزي وتوانمندساز مركز 1

 42 5 شهيد استادي  سالن 46 49 يبهداشت معاونت 2

 24 3 متفرقه 21 23 متفرقه 3

  100  12  مجموع  100  107  مجموع
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  97-98سال در دانشگاه هدف گروه تفكيك به آموزشي هاي دوره برگزاري نحوه از فراگيران رضايتمندي درصد) : 30( شماره جدول

 هدف گروه
 دانشگاه دگليوب آران كاشان

 98سال 97سال 98سال 97سال 98سال 97سال
 88 78 89  ٠ 86 78 روستايي سالمت مراقب

 84 80  ٠  ٠ 84 80 ستادي  كارشناس
 87 82 89 83 85,5 81 بهورز

 90 71  ٠ 66 90 76 حرفه اي  بهداشت
 86 78 ٠  81 85,5 74 محيط بهداشت
 88 80 89 88 86 72 مرد سالمت مراقب
 84 84  ٠  ٠ 84 87 پزشك
 84 95 ٠   ٠ 84 95 پذيرش
 87 84 89 86 88,5 81 سالمت زن وماما  مراقب
 88 95 87   88 95 تغذيه

 87 80 87 91 87 80 سايرگروهها
 88 70 87  ٠ 89 70 روان كارشناس

 87 82 88 83 86 81 ميانگين
 كارشناسان هدف گروه به مربوط رضايت درصد وكمترين اي حرفه بهداشت هدف گروه از  برگزاري نحوه از رضايت درصد بيشترين
.باشد مي پذيرش و ،پزشك ستادي  

  

  97- 98 درسال هدف گروه تفكيك به آموزشي هاي دوره مجري واحدهاي مدرسين از فراگيران رضايتمندي درصد) : 31( شماره جدول

 يواحدمجرفيرد
 

 دانشگاه دگليوب آران كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال
 88 99 89 100 87 97 ومدارس ،نوجوانان جوانان سالمت 1
 93 95 ٠  98 93 92 كاركنان وتوانمندسازي بهورزي اموزش مركز 2
 86 89 ٠  88 86 89 محيط بهداشت 3
 86 97 ٠  95 86 98 واعتياد رواني،اجتماعي سالمت 4
 85 93  ٠ 92 85 94 واگير بيماريهاي با ومبارزه پيشگيري 5
 93 96 96 97 90 95 غيرواگير بيماريهاي با ومبارزه پيشگيري 6
 89 93 92  ٠ 86 93 وخانواده جمعيت سالمت 7
 86   88  ٠ 83 ٠ تغذيه 8
 87 89 ٠   ٠ 87 89 اي حرفه بهداشت 9
 84 98  ٠ 99 84 96 گسترش 10

 88 94 91 96 87 94  ميانگين
 كمترين و واگير بيماريهاي با مبارزه و پيشگيري واحد و كاركنان توانمندسازي و بهورزي آموزش مركز به مربوط مدرسين از رضايت درصد بيشترين

  .باشد مي گسترش واحد به مربوط رضايت درصد
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  97-98سال هدف گروه تفكيك به آموزشي كالسهاي در فراگيران حضور درصد) : 32( شماره جدول

 هدف گروهفيرد
 دانشگاه دگليوب آران كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال

 95 79 100   90 79 روستايي سالمت مراقب 1
 82 90 ٠  100 74 80 ستادي  كارشناس 2
 96 95 100 95 91 94 بهورز 3
 98 100 100 100 95 100 حرفه اي  بهداشت 4
 97 96 100 93 94 99 محيط بهداشت 5
 89 93 98 99 79 86 مرد سالمت مراقب 6
 66 67  ٠  ٠ 66 67 پزشك 7
 75 ٠  100  ٠ 75 ٠  پذيرش 8
 95 95 100 96 91 93 سالمت زن وماما  مراقب 9
 100 100 100 ٠  100 100 تغذيه 10
 85 70 96 ٠  73 70 سايرگروهها 11
 100 97 100 ٠  100 97 روان كارشناس  12

 90 89 99 97 86 88 نيانگيم
  
  
  

  

 مـي  پزشك هدف گروه به مربوط حضور درصد كمترين و باشد مي روان كارشناسان و تغذيه هدف گروه دو به مربوط آموزشي كالسهاي در حضور درصد بيشترين
 نبـود :2پزشـكان  برخـي  آف بـا  آموزشـي  هـاي  دوره برگزاري تداخل:1: از عبارتند  پزشكان حضور درصد بودن پايين داليل شده انجام هاي بررسي به توجه با.باشد

  .....وشركتي طرحي پزشكان براي آموزشي ساعت احتساب امكان عدم:4پزشكان ذهاب و اياب به مربوط مشكالت:3جايگزين پزشك
  

  97-  98سال هدف هاي گروه برحسب) مداوم وآموزش خدمت حين( دانشگاه پرسنل آموزشي ساعت جمع مقايسه): 33( شماره جدول

 هدف گروهفيرد
 دانشگاه دگليوب آران كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال
 91 85 99 112 82 58 روستايي سالمت مراقب 1

 30 66 30 90 30 42 ستادي  كارشناس 2

 66 114 56 112 76 58 بهورز 3

 38 85 32 50 44 44 حرفه اي  بهداشت 4

 49 49 55 54 43 44 محيط بهداشت 5

 50 75 40 90 60 60 مرد سالمت مراقب 6

 67 132 71 132 63 132 پزشك 7

 11 18 15 18 6   پذيرش 8

 56 92 46 112 66 72 سالمت زن  مراقب 9

 99 110 99 112 99 108 ماما 10

 6   6   6   تغذيه 11

 30 18 30 12 30 24 روان كارشناس 12

 54 40 60 45 48 34 سايرگروهها 13

 2 18   18 4   دندانپزشك 14

 قالب در  آموزشي ساعت 2 با دندانپزشكان هدف گروه به مربوط آموزشي ساعت كمترين و آموزشي ساعت 99 با ماما هدف  گروه به مربوط آموزشي ساعت بيشترين
  .باشد مي مداوم آموزش
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  97- 98 سال واحدها تفكيك به كاشان ستادي كارشناسان آموزشي ساعات ميانگين):  34( شماره جدول

 واحد نام

 98سال 97سال

 دگليوبآران كاشان
 كل

 دگليوب آران كاشان
 كل

 يداخل شهر از خارج يداخل شهر از خارج يداخل شهر از خارج يداخل
 از خارج
 شهر

 102 0  0 12 90 158 0 18 38 102 ريواگ يماريب

 90 0  0 0 90 140 0 18 24 98 روان سالمت

 132 0  0 0 132 208 0 24 64 120 وخانواده تيجمع سالمت

 156 0  0 24 132 200 0 18 62 120 ريرواگيغ يماريب

 78 0  0 0 78 162 0 24 60 78 گسترش

 60 0  0 0 60 102 0 24 0 78 يبهورز آموزش مركز

 116 0  0 8 108 114 0 18 0 96 مدارس بهئاشت

 131 0  0 18 113 122 0 18 0 104 يا حرفه بهداشت

 116 0  0 0 116 120 0 18 0 102 سالمت وارتقا آموزش

 125 0  0 0 125 140 0 30 0 110 طيمح بهداشت

 78 0  0 0 78 96 0 18 0 78 ودندان دهان

 0 0  0 0 0 132 0 18 24 90 يمردم مشاركت جلب

 42 0  0 0 42 64 0 18 8 38 آمار

 90 0  0 0 90 126 0 18 0 108 شگاهيآزما

 32 0 0 0 22 332 0 0 0 32 يت يآ

 34 0 0 0 34 48 0 0 0 48 يادار امور

 22 0 0 0 22 32 0 0 0 32 هيواحدنقل

 1404 0 0 62 1332 1996 0 282 280 1434 جمع

 87,7 0 0 15,5 78 117 0 20 40 84 نيانگيم

  
  

  97-98 سالآموزشي شناسنامه در كاشان بهداشتي معاونت حوزه پرسنل آموزشي ساعت ميانگين) : 35( شماره جدول
  

  98 سال  97سال  عنوان  فيرد
  26893  32666  افراد كل آموزشي ساعات جمع  1

  498  396  پرسنل كل تعداد  2

  54  82  نيانگيم
  

   



38 
 

  98 سال هدف گروه برحسب فراگيران آموزشي كالسهاي ارتقاء ميانگين): 36( شماره جدول

 هدف گروهفيرد
 دانشگاه دگليب و آران  كاشان

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال

 32 38 32 ٠ 32 38 روستايي سالمت مراقب 1
 46 34 ٠  30 46 38 ستادي  كارشناس  
 34 34 35 26 32 41 بهورز 2
 44 37  ٠ 27 44 47 حرفه اي  بهداشت 3
 36 38 ٠  34 36 41 محيط بهداشت 4
 32 29 29 27 34 31 مرد سالمت مراقب 6
 43 36 ٠  ٠ 43 36 پزشك 7
 40 ٠  ٠  ٠ 40  پذيرش 8
 37 30 32 26 41 34 سالمت زن وماما  مراقب 9
 22 17 ٠  17 22  تغذيه 10
 27 40 26 46* 28 33 سايرگروهها 11
 39 52 ٠  63 39 40 روان كارشناس  12

  36 35 31 31 36 36 ميانگين
  .باشد مي تغذيه واحد به مربوط ارتقا درصد كمترين و ستادي كارشناسان هدف گروه به مربوط آموزشي هاي دوره ارتقا بيشترين

  
  

  بهداشتي معاونت حوزه ستادي كارشناسان آموزشي نيازسنجي كلي نتايج درصد) :37( جدول
  

  
  
  
  
  
  
  

 تيبر اهم% 36نشان داد كه تنها  سيفنون تدر يدروس روشها يازسنجيدر خصوص ن يحوزه معاونت بهداشت يكارشناسان ستاد يپرسشنامه خوداظهارنتايج 
را  يآموزش يابينظارت و ارزش% 69و  سيفنون تدر يروشها% 64و آموزش ،  يريادگي يمباحث روان شناس يريادگياز آنان % 65آموزش تسلط دارند،  تيفيك
  .  هستند مسلط يآموزش يابيارزش و نظارت برمباحث كه اند داشته اظهار% 31نشان داد كه تنها  جينتا نيا نيهمچن. خود اعالم نموده اند يآموزش ازين

  
  

  98-97 سال در كاشان حضوري آموزشي هاي برنامه اجرايي هاي شيوه درصد) :38( شماره جدول

  اجرا وهيش
  دانشگاه  دگليوب آران  كاشان

  98سال  97سال  98سال  97سال  98سال  97سال
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  33,5  15 22,6  12 29  2 0  0  34  13  34  12  يسخنران
  7  3 7,5 4 0  0 11  2  8  3  6  2  يكارگروه – يسخنران
  42  19 45 24 42  3 44,4  8  42  16  46  16  يكارعمل – يسخنران
  2,5  1 11 6 0  0 27,8  5  3  1  3  1  يعمل كار - يكارگروه – يسخنران
  15,5  7  13  7 29  2 16,7  3  13  5  11  4  آزمون

  100  45 100 53 100  7 100  18  100  38  100 35  كل جمع
  

 )كامال(  آموزش بر تسلط  )اصال ، يكم ، يتاحد( آموزش به ازين   يآموزش يازسنجين يكل جينتا
  36  64  آموزشي كارگاه برگزاريكيفيت
  35  65  وآموزشيادگيري شناسي روانمباحث
  36  64  تدريس فنون روشهايمباحث
  31  69  آموزشيارزشيابي و نظارتمباحث
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  دومبخش 
 قوت، نقاط تعيين

 و فرصت ضعف،تهديد،
 مشكالت بندي اولويت

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

    

  
  

  

  

  

  

  :  ها برنامه قوت نقاط
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  ينامه بهورز نييوآ يكشور يدستورالعملها نيدر تدو يفعال وهمكار مشاركت -
  يدر سطح كشور مركز خدمات كاركنان و يبهورز آموزش عملكردبودن  دييتا مورد -
 مقاالت  نيوتدو يكاربرد يبه پژوهشها يعالقمند -
 وتجارب برتر  يمطهر ديوجشنواره شه يآموزش پزشك يشهايفعال در هما حضور -
    يياجرا يدر خصوص مكاتبات و دستورالعملها يودانشگاه ينظرات كارآمد وموثردر سطح كشور ارائه -
 دار  تياولو  يجهت  طرح برنامه ها  يآموزش يشورا يجلسات اضطرار ليتشك -
 در سطح معاونت وشبكه  يآموزش يشورا وجود -
 بدو خدمت و بهورزان  يروهايآموزش كاركنان و ن يساز متمركز -
 به وزارت  بهورزي امور مشكالت وانتقال كشوري درجلسات فعال حضور -
 يبخش درون و بخشي برون يها همكاري و يهماهنگ وجود -
  يدلسوز ، توانمندوعالقه مند در مركز آموزش بهورز انيمرب وجود -
  انيدوره ارشد آموزش جامعه نگر مرب وجود -
 برگزارشده  يآموزش يدوره ها ليوتحل هيتجز -
 نياز مدرس تيو رضا يو نحوه برگزار يآموزش يها دوره يابيارزش جينتا استخراج -
 يآموزش يها دوره كيالكترون يابيارزش -
 آموزش پورتال در نيمدرس سيتدر ساعت كيالكترون ثبت -
 سالمت نيمراقب و پزشكان آموزش يبرا شده يطراح بوك لوگ براساس يعمل يكارآموز ياجرا -
 تهايفعال بر نظارت و يريگيپ سهولت بمنظور انيمرب نيب بهداشت يها خانه و مراكز ميتقس -
 كشور دانشگاه ده نيب از يرانيا طب لوتيپا برنامه ياجرا -

  :   ها برنامه ضعف نقاط
  گذشته سالهاي طي شده تكميل هاي نظرسنجي ارزيابي براي مختلف افزارهاي نرم از استفاده -
 و ساختمان مستهلك  يفيزيكي ناكافي براي انجام آموزشها در مركز آموزش بهورز فضاي -
 چندسال گذشته  يط يبهورز انيمرب اديز ييجابجا -
  يآموزش يمصوبات شورا يجهت اجرا يناكاف يريگيپ -
 جلسات شورا در يآموزش يدوره ها تيفيبه ارتقائ ك پرداختنجهت  يفرصت كاف نبود -
  يآموزش يدوره ها تيفيبا توجه به نواقص موجود در ك يآموزش يبرنامه ها يابيمدت به ارز يطوالن پرداختن -
  يآموزش يدرخصوص آموزش كاركنان در شورا يكاف تخصص نبودن -
  يآموزش يبرنامه ها يابيدر خصوص ارز يآموزش يشورا يدر اعضا يناهماهنگ -
 اطالعات  يو پراكندگ يآموزش يشورا ينرم افزار مناسب در ثبت داده ها نبود -
 يستاد پرسنل يآموزش يزير برنامه جهت يفن يروين كمبود -
 بودن مركز آموزش بهورزي از حوزه معاونت بهداشتي  دور -
 وكاركنان و استخراج پراكنده برنامه ها  ينرم افزار كامل  آموزش بهورز نبود -
 اوراق  حينرم افزار تصح نبود -
  يرفتار يمهارتها يريفراگ ينبودن روند آموزش بدوخدمت برا مناسب -
 در نظارت بر عملكرد و مهارت پرسنل پس از آموزش  ضعف -
  موجود يها داده از يوعلم حيصح استفاده و آموزش در پژوهش و قيتحق يبرا يكاف  فرصت نبود -
 كاركنان آموزش يياجرا روند با ييآشنا خصوص در شده ينيب شيپ يها برنامه ياجرا و يريگيپ يبرا فرصت كمبود -
  يشورا و اعمال نظرات شخص يبرنامه ها توسط اعضا ينمره ده روند در يناهماهنگ -
 شده يطراح سواالت و سرفصل مطابق بدوخدمت يها برنامه ياجرا عدم -
 بدوخدمت آموزش يها دوره از يبعضناقص  ياجرا -
 يادار امور يسو از بدوخدمت آموزش دوره افتيدر يبرا دندانپزشك يروهاين يمعرف عدم -
 خدمت نيح و  بدو يآموزش يها دوره در سيتدر جهت نيمدرس و انيمرب آموزش و يتوانمندساز عدم -

  :  تهديدها
  يآموزش يجهت شورا ينامه كشور نيآئ نبود -
 يبهورز آموزش مراكز استقرار ضوابط نهيزم در متناقض بعضاً و متعدد يدستورالعملها ارائه -
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  يانسان يروين يو توانمندساز ياز گروه آموزش بهورز يمركز بهورز كيتفك عدم -
 يانسان يروين يتوانمندساز و يبهورز آموزشبه گروه  يبهورز ليتبد عدم -
 در سطح وزارت  يدر خصوص آموزش بهورز يقو برنامهو  تيحما عدم -
 وزارت سطح در يبهورز و كاركنان آموزش يها برنامه نبودن شفاف -
 در سطح وزارت  يو اطالعات ناقص از بهورز يآمار يفرمها وجود -
 و كاركنان  يدر مركز آموزش بهورز روين ديشد كمبود -
  يبهورز يمرب يروين نيواحدها در تام يهمكار عدم -
 يمرب ريغ يروهاين ريسا توسط يبهورز يمرب يپستها اشغال -
 وزارت  يدانشگاهها از سو يمشترك بهورز ياتيبرنامه عمل شيپا حذف -
 آن  نديشدن فرا يو جذب بهورز وطوالن رشيالزم در پذ ينبود همكار  -
  يو رسالت مركز آموزش بهورز تيبه اهم رانيمد يناكاف توجه -
   يستاد رانيمد يبرا يمركز آموزش بهورز ريومد يكارشناس مسئول بهورز گاهينبودن جا شفاف -
 يبهورز رانيبه فراگ آموزش يبرا يبهورز يمتون آموزش نبود -
  يو مال يادار يها يطوالني فرآيند تعمير وتهيه تجهيزات و وسايل مركز و هماهنگ سير -
  ياز بهورز ريبه غ گريد فياز بهورزان در وظا استفاده -
   شانيبعد از صدور ابالغ و شروع بكار ا ستميبه س ديورود افراد جد يرسان اطالع -
 بدوخدمت  يو ارتقا  روند آموزش رييتغ جاديپرسنل معاونت در ا يهمكار نبود -
 نيگزيجا يروين نييتع يبرا يادار امور و گسترش يواحدها يهمكار عدم ليبدل پزشكان خدمت بدو آموزش شدن يطوالن -
  انهيماه آف اي يمرخص زمان در خدمت بدو آموزش دوره در حضور بهنبودن پزشكان  ملزم -
 آموزشي قوانين اجراي در قاطعيت عدم -
 كننده برگزار واحدهاي توسط آموزشي هاي برنامه در فراگيران نظرات از ضعيف استفاده -
 بهورزي و گسترش اداري، امور بين زياد ناهماهنگي -
   آموزشي شوراي  مصوبات موقع به و  كامل  اجراي در كارشناسان كافي همكاري نبود  -
   جلسات تشكيل از قبل روز سه كميته ر د طرح جهت الزم مستندات ارائه عدم -
 وشوراي آموزشي  يانسان هيمتعدد در خصوص ارسال مستندات ،اجراي مصوبات كميته سرما يهايريگيي -
  ها دوره يابيارزش كيالكترون ثبتدر  رانيبعضي فراگ يناكاف توجه -
   يكشور يدركارگاهها يحضور كارشناس آموزش بهورز عدم -
   نيمدرس يو مهارت ناكاف نيمدرس توسطكمرنگ از تكنيكهاي روش تدريس در بسياري از كارگاهها   استفاده -
  يآموزش ياجراي بعضي دوره هاي آموزشي مطابق مصوبات شورا عدم -
 دوره ها  ينسبت به اثر بخش  يناكاف توجه -
  تاريخ برگزاري دوره ها در پايان سال  تالقي باالو تراكم -
 )آزمون پس و آزمونپيش (آموزشي يها دوره يابيارزش سواالت استانداردنبودن و ي،كاربرد نامطلوب طراحي -
 ستميس ازين مورد يآموزش يكالسها در شركت يبرا پزشكان ليتما عدم و پزشكان مداوم آموزش نيقوان -
 يطيمح يروهاين بدست كالسها الغيا بموقع دنينرس و يادار ونياتوماس از استفاده در پزشكان از يبرخ يناكاف مهارت تبحرو و يتوجه يب -
  بهداشت يها خانه در يادار ونياتوماس به يدسترس عدم -
 ها دوره يابيارز درخصوص آموزش درواحد نيشاغل يتوانمندساز جهت عملي نبودآموزش -
  انيآموزش دانشجو در انيمرب سيحق التدر تينبودن وضع شفاف -
  انيانجام امور دانشجو يبرا يمعاونت آموزش ياز سو روين كياختصاص  عدم -
  انيدر برنامه آموزش دانشجو اديز يناهماهنگ وجود -
 در عرصه  يدر كارآموز انيآموزش دانشجو يدوره ها يابيارز عدم -
  انيدانشجو يآموزش يدر سرفصلها يبازنگر عدم -
 در مراكز  انيجهت آموزش دانشجو يكيزيف يفضا كمبود -
  انيمناسب و مجهز جهت آموزش دانشجو يمراكزخدمات جامع سالمت آموزش كمبود -
 در مراكز  انيدر جذب و آموزش دانشجو روهايپزشكان و ن زهيانگ كاهش -
  برنامه ها  يدر نظارت  كامل بر اجرا ييتوانا عدم -
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  سال  يدر ط يآموزش يبرنامه ها ياجرا يبودن روزها يطوالن -
 دگليوب آران شبكه يبهورز كارشناس يروين مناسب نيگزيجا نبود -
 ستادي كارشناسان توانمندسازي هاونيز دوره يبرگزار جهت الزم فيرد اي بودجه نبود -
  يبهورز ازيمورد ن ينرم افزارها نيدر تام يبودجه كاف نبود -
  خدمت نيوح خدمت بدو يكالسها قانونمند ياجرا در پزشكان كم يهمكار و حضور عدم -
 بهورزان پست نمودن دار نشان و پايگاه به روستايي بهداشت هاي خانه تبديل -
 )انتقال و نقل ، روهاين كار انيپا و كار به شروع ،بازنشستگان ( يادار امور طرف از  روهاين صادره يابالغها  هيكل ارجاع عدم -
  

  :   ها فرصت
 يآموزش يها برنامه ارتقاء از يبهداشت معاون يتهايحما -
، دانش  نيهدف معلم يگروه ها يبرا يآموزش يكالسها يبرگزار نهيدر زم ياداره آموزش و پرورش و معاونت بهداشت نيماب يف يتفاهم نامه همكار انعقاد -

  نيآموزان و والد
 يآموزش يها برنامه ارتقاء در يپزشك آموزش نيمتخصص تيحما -
 معاونت توسعه در خصوص آموزش كاركنان  تيحما -
 مدت كوتاه يآموزش يها دوره يبرا مجوز اخذ و دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم وجود -
 بهورز  كيالكترون فصلنامه وجود -
 از فصلنامه بهورز  يحضور ريآزمون غ يبرگزار -
 در مراكز  يبهورز يشورا وجود -
 وشبكه  يمعاونت بهداشت يآموزش يشورا وجود -
 نفعانيذ حضور با خدمت بدو يآموزش يها دوره ارتقاء يشياند هم جلسات يبرگزار -
 يبهورز نامه نيآئ وجود -
 بدوخدمت  يدر اجرا يكارشناسان ستاد هيكل يهمكار -
  روهايبدو خدمت ن يآموزش عمل يمراكز خدمات جامع سالمت و پزشكان و پرسنل مجرب برا وجود -
 بهورزان ليتحص ادامه جهت مهارت يگواه نامه نييآ وجود -
 خوب آنها   يشبكه وهمكار يبا آموزش بهورز يهماهنگ -
  برنامه ها قبل از اجرا  يابيارز تهيدر كم يآموزش يبه  طرح برنامه ها يپرسنل ستاد  شتريب توجه -
   يآموزش يشورا ياعضا شنهاداتيخود مطابق پ يدر برنامه ها راتييدر خصوص اعمال تغ يپرسنل ستاد رشيسطح پذ شيافزا -
 ابالغ صدور جهت سازمان از خارج در برنامه با مرتبط پرسنل ياسام  اعالم جهت يبهورز آموزش مركز با مجري واحدهاي مستمر وتعامل يريگيپ -
  يآموزش يها دوره در پرسنل كامل برحضور درنظارت مجري واحدهاي يهمكار -

  :مشكالت ليست
 و ساختمان مستهلك  يفيزيكي ناكافي براي انجام آموزشها در مركز آموزش بهورز فضاي -
 چندسال گذشته  يط يمركز آموزش بهورز يروهاين اديز ييجابجا -
  يآموزش يمصوبات شورا يجهت اجرا يناكاف يريگيپ -
  اديمشغله ز ليبه دل يآموزش يارتقاء دوره ها نهيدر زم يآموزش يشورا ياعضا يناكاف يهمكار -
  يآموزش يجلسات شورا شتريب يجهت برگزار يفرصت كاف نبود -
  يآموزش يدوره ها تيفيبا توجه به نواقص موجود در ك يآموزش يبرنامه ها يابيمدت به ارز يطوالن پرداختن -
  يآموزش يبرنامه ها يابيدر خصوص ارز يآموزش يشورا يدر اعضا يناهماهنگ -
 اطالعات  يو پراكندگ يآموزش يشورا ينرم افزار مناسب در ثبت داده ها نبود -
 يستاد پرسنل يآموزش يزير برنامه جهت يفن يروين كمبود -
 بودن مركز آموزش بهورزي از حوزه معاونت بهداشتي  دور -
 وكاركنان و استخراج پراكنده برنامه ها  ينرم افزار كامل  آموزش بهورز نبود -
 اوراق  حينرم افزار تصح نبود -
 در نظارت بر عملكرد و مهارت پرسنل پس از آموزش  ضعف -
  موجود يها داده از يوعلم حيصح استفاده و آموزش در پژوهش و قيتحق يبرا يكاف  فرصت نبود -
 كاركنان آموزش يياجرا روند با ييآشنا خصوص در شده ينيب شيپ يها برنامه ياجرا و يريگيپ يبرا  فرصت كمبود -
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  يشورا و اعمال نظرات شخص يبرنامه ها توسط اعضا يروند نمره ده يناهماهنگ -
 شده يطراح سواالت و سرفصل مطابق بدوخدمت يها برنامه ياجرا عدم -
 بدوخدمت آموزش يها دوره از يبعض  ناقص ياجرا -
  يآموزش يشورا ينامه كشور نيآئ نبود -
 در سطح وزارت  يدر خصوص آموزش بهورز يوجود برنامه قو عدم -
 وزارت سطح در يبهورز و كاركنان آموزش يها برنامه نبودن شفاف -
 و كاركنان  يدر مركز آموزش بهورز روين كمبود -
 يكيالكترون ينظرسنج يفرمها ليتكم در پرسنل يهمكار عدم -
 موجود سامانه در يآموزش يها دوره ينظرسنج به مربوط يشاخصها يبرخ محاسبه عدم -
  يبهورز يمرب يروين نيواحدها در تام يهمكار عدم -
 يمرب ريغ يروهاين ريسا توسط يبهورز يمرب يپستها اشغال -
 وزارت  يدانشگاهها از سو يمشترك بهورز ياتيبرنامه عمل شيپا حذف -
 آن  نديشدن فرا يو جذب بهورز وطوالن رشيالزم در پذ يهمكار نبود -
  يو رسالت مركز آموزش بهورز تيبه اهم رانيمد يناكاف توجه -
   يستاد رانيمد يبرا يمركز آموزش بهورز ريومد يكارشناس مسئول بهورز گاهينبودن جا شفاف -
 واحدها  ريدر سا يبهورز فياز شرح وظا يكاف يآگاه نبود -
 يبهورز دروس يبرا يبهورز يآموزش متون نبود -
  يو مال يادار يها يطوالني فرآيند تعمير وتهيه تجهيزات و وسايل مركز و هماهنگ سير -
  ياز بهورز ريبه غ گرياز بهورزان در مشاغل د استفاده -
   شانيبعد از صدور ابالغ و شروع بكار ا ستميبه س ديورود افراد جد يرسان اطالع -
  بدوخدمت  يو ارتقا  روند آموزش رييتغ جاديپرسنل معاونت در ا يهمكار نبود -
 آموزشي قوانين اجراي در قاطعيت عدم -
 كننده برگزار واحدهاي توسط آموزشي هاي برنامه در فراگيران نظرات از ضعيف استفاده -
 بهورزي و گسترش اداري، امور بين زياد ناهماهنگي -
   آموزشي شوراي  مصوبات موقع به و  كامل  اجراي در كارشناسان كافي همكاري نبود -
   جلسات تشكيل از قبل روز سه كميته ر د طرح جهت الزم مستندات ارائه عدم -
 وشوراي آموزشي  يانسان هيمتعدد در خصوص ارسال مستندات ،اجراي مصوبات كميته سرما يهايريگيي -
 ها دوره يابيارزش كيالكترون ثبتدر  رانيبعضي فراگ يناكاف توجه -
 خدمت بدو آموزش يها دوره در حضور به پزشكان استقبال عدم و يزگيانگ يب -
 خدمت بدو آموزش افتيدر از قبل پزشكان بكار شروع -
  گريد يو وجود مشكالت ساختار نيگزيجا نييتع يبرا يگسترش و امور ادار يواحدها يعدم همكار ليآموزش بدو خدمت پزشكان بدل يروند طوالن  -
   يكشور يدركارگاهها يحضور كارشناس آموزش بهورز عدم -
   نيمدرس يو مهارت ناكاف نيمدرس توسطكمرنگ از تكنيكهاي روش تدريس در بسياري از كارگاهها   استفاده -
  يآموزش ياجراي بعضي دوره هاي آموزشي در موعد مقرر مطابق مصوبات شورا عدم -
 دوره ها  ينسبت به اثر بخش  يناكاف توجه -
 )آزمون پس و آزمونپيش (آموزشي يها دوره يابيارزش سواالت استانداردنبودن و ي،كاربرد نامطلوب طراحي -
   ستميس ازيمورد ن يآموزش يشركت در كالسها يپزشكان برا ليآموزش مداوم پزشكان و عدم تما نيقوان -
 ها دوره يابيارز درخصوص آموزش درواحد نيشاغل يتوانمندساز جهت عملي نبودآموزش -
 انيدانشجو امور انجام يبرا يآموزش معاونت و يبهداشت معاونت نيماب يف قرارداد نبود -
  انيآموزش دانشجو در انيمرب سيحق التدر تينبودن وضع شفاف -
  انيانجام امور دانشجو يبرا يمعاونت آموزش ياز سو روين كياختصاص  عدم -
  انيدر برنامه آموزش دانشجو اديز يناهماهنگ وجود -
 در عرصه  يدر كارآموز انيآموزش دانشجو يدوره ها يابيارز عدم -
  انيدانشجو يآموزش يدر سرفصلها يبازنگر عدم -
 در مراكز  انيجهت آموزش دانشجو يكيزيف يفضا كمبود -
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  انيمناسب و مجهز جهت آموزش دانشجو يمراكزخدمات جامع سالمت آموزش كمبود -
 خدمت نيح و خدمت بدو يها دوره در حضور يبرا پزشكان ذهاب و ابيا و نيگزيجا پزشك نيتاًم مشكالت وجود -
 يطيمح يروهاين بدست كالسها الغيا بموقع دنينرس و يادار ونياتوماس از استفاده در پزشكان از يبرخ يناكاف مهارت تبحرو و يتوجه يب -
 در مراكز  انيدر جذب و آموزش دانشجو روهايپزشكان و ن زهيانگ كاهش -
 انيدانشجو آموزش خصوص در ها دانشكده از يبعض يسو از سيالتدر حق قرارداد انعقاد اي  و الزحمه حق پرداخت عدم -
  برنامه ها  يدر نظارت  كامل بر اجرا ييتوانا عدم -
  سال  يدر ط يآموزش يبرنامه ها ياجرا يبودن روزها يطوالن -
 ستادي كارشناسان توانمندسازي هاونيز دوره يبرگزار جهت الزم فيرد اي بودجه نبود -
  يبهورز ازيمورد ن ينرم افزارها نيدر تام يبودجه كاف نبود -
  خدمت نيوح خدمت بدو يكالسها قانونمند ياجرا در پزشكان كم يهمكار و حضور عدم -
 بهورزان پست نمودن دار نشان و پايگاه به روستايي بهداشت هاي خانه تبديل -
 جايگزين نيروي تعيين عدم و روستايي سالمت پايگاههاي در بهورزان بازنشستگي -
 بهورزان بازنشستگي بدليل روستايي سالمت پايگاههاي تعطيلي -
 ) روهاين وخروج وردو ،بازنشستگان ( يادار امور طرف از  روهاين صادره يابالغها  هيكل ارجاع عدم -
  يگروه ديبازد برنامه از خارج ييروستا مراكز از ديبازد انجام يبرا ذهاب و ابيا لهيوس نيتاًم عدم -
 سامانه قيطر از را بهورزان يتهايفعال شيپا امكان كه سامانه در انيمرب يستاد كارشناس عنوان يدسترس حذف و بيس سامانه در شده اعمال راتييتغ -

 .است ساخته رممكنيغ
 بهداشت يها خانه در يادار ونياتوماس به يدسترس عدم -
 19 ديكوو يماريب وعيش ليبدل يحضور آموزش يها برنامه ماندن معوق -
 الزم داتيتمه آوردن فراهم بدون يمجاز يها شبكه از استفاده لزوم -
 روهاين ريسا و انيمرب ينترنتبرايا از استفاده نهيهز صيتخص عدم و يگران -
  روينبود ن و يمشغله كار ليبدل شيپا تهيجلسات كم يبرگزار عدم -
 ذهاب و ابيا مشكالت و يگذار فاصله لزوم ليبدل بهداشت يها خانه و مراكز از ديبازد امكان عدم -
 19 ديكوو و العالج صعب يهايماريب به يبهورز كادر ابتال ليبدل يج استعال يمرخص از استفاده لزوم و روين ديشد كمبود -
 بهداشت مركز از يبهداشت معاونت كيتفك از پس بهداشت يها خانه و مراكز از انهيماه ديبازد برنامه از يبهورز آموزش مركز حذف -
 كرونا بحران با مقابله و سالمت گاهيپا كي خانه هر و باال خون فشار كنترل  نيكمپ جمله از متعدد يمل يها برنامه و طرحها ياجرا ليبدل يكار فشار -
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   سومبخش 
اهداف ، تعيين 

استراتژي و شاخصهاي 
 برنامه عملياتي 
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   آن توسعه و تقويت انساني نيروي توانمندسازي و آموزش گروه جايگاه تبيين:)1( برنامه عنوان
  ):1(اختصاصي هدف

 معاونت  ياز گروه آموزش بهورز يمركز آموزش بهورز كيتفك -
 يبهداشت معاونت در گسترش از كاركنان و يبهورز آموزش گروه استقالل -
 استقرار ضوابط براساس آموزش گروه و يبهورز آموزش مركز روين يكسر نيتأم -

  : استراتژي
  بهداشتي معاون و دانشگاه رياست ، وزارتي مسئولين حمايت جلب -

  : برنامه شاخص
   هماهنگي جلسات تشكيل -
  مصوبات اجراي درصد -

  
   بهورز پذيرش و جذب): 2(برنامه عنوان
  )2(ياختصاص هدف

 ز و داراي اولويت نيا مورد طقا من از بهورزان% 100 جذب  -
 تدوين اطالعيه جذب بهورز  -

 
  : استراتژي

   مسئولين حمايت جلب -
 جذبكارگروه  كميته تشكيل -

 
  

  :برنامه شاخص
  شده تعيين اولويت برحسب نياز مورد مناطق از شده پذيرفته بهورز درصد -
  جذبكارگروه  كميته برگزارشده جلسات تعداد -

 

  

   بهورز تربيت آموزش و ):3(برنامه عنوان

 بهورزي آموزان دانش آموزش كيفي  و يكم ارتقاء -

 يآموزش يكالسها از بهورزي آموزان دانش تيرضا -

 :برنامه شاخص -
 درصد مربي مورد نياز80تامين  -

 درصد تجهيزات آموزشي مورد نياز70تامين  -
  محنواي آموزشيدرصد  100تامين  -
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   نفر هزار بيست زير شهرهاي و روستاها در 19كوويد بيماري كنترل و پيشگيري بر نظارت): 4(برنامه عنوان
   ):4( اختصاصي اهدا ف   

   19 كوويد بحران در خانوارها درصد 100 غربالگري -
   نظارت19كوويد مواردمبتالبه 100درصد  پيگيري -
  نوروزي مسافران درصد 100 پيگيري -
  ... و هاييو نانوا ياماكن عموم درصد 100ديبازدو  نظارت -

 :استراتژي

 كرونا با مقابله فعاليتهاي دهي گزارش فرمتهاي تهيه -
 شيپا يستهايل چك هيته -
 19ديدركوو  روهاين ريو سا بهورزان يها برنامه اقدامات شيپا -
  سيب سامانهاز اطالعات  يبردار بهره -
  :برنامه شاخص -
 شده انجام غربالگري تكميل درصد -
 19كوويد مواردمبتالبه پيگيري درصد -
 نوروزي مسافران پيگيري درصد -
   هاييو نانوا ياماكن عموم ديبازد درصد -

  
  

   19كوويد بيماري كنترل و پيشگيري در مردم و انساني نيروي  و بهورزان توانمندسازي): 4(برنامه عنوان
   ):4( اختصاصي هدف

  مردم به روستايي كانالهاي در19 كوويد بيماري با مبارزه دستورالعملهاي آخرين درخصوص رساني اطالع و آموزش -

 19 كوويد بيماري با مبارزه دستورالعملهاي آخرين خصوص در  انساني نيروي و بهورزان درصد 100 توانمندسازي -

  19 كووويد دستورالعملهاي با دانشگاه پرسنل كليه آشنايي -

 :استراتژي

   معاونت و دانشگاه اطالعات آوري فن واحد حمايت جلب  -

  آموزشي محتوي تهيه -

  كاركنان آگاهي افزايش جهت مجازي هاي ازشبكه استفاده -

  :برنامه شاخص   

 اجراشده هاي برنامه درصد -

 توليدشده محتواهاي تعداد -

 19كوويد دستورالعملهاي آخرين درخصوص فني نيروهاي و بهورزان آگاهي افزايش درصد -
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  آموزشي هاي برنامه سازي مدون:)5(برنامه عنوان
  ):5(اختصاصي اهداف

 يآموزش يشورا در كاركنان يساز توانمند يها برنامه% 100 يابيارز -
 %90 زانيم به مصوب يآموزش يها برنامه ياجرا شيافزا -
 دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم از يآموزش يها دوره% 98مجوز افتيدر و نيتأم -

  : استراتژي
  برنامه هاي آموزشي در شورا  يواجرا يازسنجينحوه  ن  ارزيابي -

  : برنامه شاخص
  يآموزش يشورا در شده مطرح يآموزش برنامه يابيارز درصد -
 يآموزش يشورا در يآموزش يها دوره بيتصو درصد -
  دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم از يآموزش يها دوره مجوز اخذ درصد -
  شده مصوب يآموزش يها برنامه ياجرا درصد -

  

  آموزشي هاي برنامه سازي مدون):6(عنوان برنامه

  ):6(اختصاصي هدف
 %90 زانيبه م يآموزش يمصوبات شورا ياجرا شيافزا -

  :ياستراتژ
 يستاد كارشناسان و نيمسئول تيحما جلب -

  : برنامه شاخص
  يآموزش يشورا مصوبات ياجرا درصد -

  
  خدمت بدو در نيرو سازي توانمند و آموزش) : 7( برنامه  عنوان
  :)7(اختصاصي هدف

  بدو خدمت  روهادرين% 100 يو توانمندساز آموزش -
  %95 زانيدر دوره بدو خدمت به م رانيحضور فراگ شيافزا -

  : استراتژي

  ديجد يروهاين يساز توانمند و آموزش -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
  دهيالورود آموزش د ديجد يروهاين درصد -

  خدمت بدو يآموزشها ارتقاء درصد -
  خدمت بدو يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -
  خدمت بدو در روهاين يبرا شده صادر يآموزش يگواه درصد -
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  خدمت بدو در نيرو سازي توانمند و آموزش:)7(برنامه  عنوان
  ):7(ياختصاص هدف

  %95 زانيبدو خدمت به م يدر دوره ها سياز نحوه تدر رانيفراگ يتمنديرضا شيافزا -
  : ياستراتژ

 خدمت بدو يدرآموزشها رانيفراگ تيرضا جلب -
 خدمت بدو يآموزشها ارتقاء در نيمدرس تيرضا جلب -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
 خدمت بدو يها دوره در نيمدرس سيتدر نحوه از رانيفراگ تيرضا درصد -
 بدوخدمت   نيصادرشده جهت مدرس سيتدر يگواه درصد -
 خدمت بدو يآموزش يها دوره ارتقاء درصد -
 خدمت بدو يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -

  
  خدمت بدو در نيرو سازي توانمند و آموزش:)7(برنامه  عنوان
  ):7(اختصاصي هدف

  %89 ميزان به خدمت بدو هاي دوره برگزاري نحوه از فراگيران رضايتمندي افزايش -
  : استراتژي

 خدمت بدو درآموزشهاي فراگيران رضايت جلب -
 خدمت بدو يآموزشها ارتقاء در نيمدرس تيرضا جلب -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
 خدمت بدو يها دوره يبرگزار نحوهاز  رانيفراگ تيرضا درصد -
 خدمت بدو يآموزش يها دوره ارتقاء درصد -
 خدمت بدو يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -
 

  خدمت نيح يروين يساز توانمند:)8( برنامه  عنوان
  ):8(اختصاصي هدف

  شده يازسنجين يها دوره درصد 80 ياجرا با انيمرب و يستاد كارشناسان يساز توانمند -
  :  استراتژي

 يساز توانمند و يآموزش يازسنجين -
   يتوانمندساز يدوره ها يبرگزار -

  :برنامه شاخص
  شده يزير برنامه يكالسها يدرصداجرا -
   يستاد يروهاين يآموزش يكالسها نيانگيم -
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  خدمت حين نيروي سازي توانمند:)8( برنامه عنوان
 ) :8(ياختصاص هدف

 %90به %  87از  يآموزش يدرصد حضور پرسنل در  كالسها شيافزا -

  :  استراتژي
  موقع به يرسان اطالع در  مراكز وپزشكان رخانهي،دب يادار امور يهمكار جلب -

  :برنامه شاخص
   يآموزش يدر برنامه ها رانيحضور فراگ درصد -
 موقع به ابالغ صدور درصد -
 

  خدمت حين نيروي سازي توانمند:)8( برنامه  عنوان
  ): 8(اختصاصي هدف

  % 90 زانيم به يرحضوريغدوره هاي آموزش  ياجرا شيافزا -
  :  استراتژي

  ها  نهيدر هز ييو صرفه جو يفرهنگ خود آموز جاديا -
  يحضور ريغ صورت به ها برنامه يدراجرا يستاد يواحدها مشاركت جلب -

  : برنامه شاخص
  حضوري غير صورت به آموزشها اجراي  درصد -
  حضوري غير هاي دوره از فراگيران رضايت  درصد -
  
  

  خدمت حين نيروي سازي توانمند:)8(برنامه عنوان
  : )8(اختصاصي هدف

  %80 به% 77فصلنامه بهورز از  يبهورزان از مقاالت آموزش يآگاه شيافزا -
  : استراتژي

 بهورز فصلنامه  با يهمكار ارتقاء در هدف يگروهها مشاركت جلب -
  فصلنامه بهورز  شتريبهورزان به مطالعه ب قيتشو -

  : برنامه شاخص
 بهورزان  از مقاالت فصلنامه بهورز  يآگاه  درصد -
 

  خدمت حين نيروي سازي توانمند:)8( برنامه عنوان
  ) : 8( اختصاصي هدف

 درصد89به%87 از يآموزش يها دوره يبرگزار نحوه از رانيفراگ تيرضا شيافزا -

  :  استراتژي
 خدمت نيح يآموزشها ارتقا در رانيفراگ تيرضا جلب -

  :  برنامه شاخص
  يآموزش يها دوره يبرگزار نحوه از رانيفراگ تيرضا صد در -
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  خدمت حين نيروي سازي توانمند:)8( برنامه عنوان
  ) : 8(اختصاصي هدف

 % 90به % 88مدرسان از  سياز نحوه تدر ريفراگ تيرضا شيافزا -

  :  استراتژي
  نيمدرس عملكرد ارتقائ در يبهداشت معاون تيحما جلب -
 خدمت نيح يآموزشها ارتقا در  نيومدرس رانيفراگ تيرضا جلب -
  انيمرب يوشورا يآموزش يجلسات شورا ليتشك -

  :  برنامه شاخص

 مدرسان سيتدر نحوه از رانيفراگ تيرضا صد در -
  

  خدمت حين نيروي سازي توانمند): 8( برنامه عنوان
  ) :8( اختصاصي هدف

 برگزار شده  يتخصص يآموزش يدوره ها% 100 ليو تحل يابيارزش -

  : استراتژي

  يآموزش يها دوره ارتقاء در كنندگان برگزار و رانيفراگ مشاركت جلب -
  : برنامه شاخص

   برگزارشده آموزشي كالسهاي از كاركنان رضايت درصد -
  شده ارزشيابي هاي دوره درصد -
  آموزشي هاي دوره ارتقاء ميانگين -

  
  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي  مجازي تقويت و توسعه آموزش :)9(برنامه عنوان
  ):9( اختصاصي هدف

  مجازي آموزش فيزيكي و فني هاي ساخت زير ايجاد -

  :استراتژي
 دانشگاه استير تيحما جلب -
 معاونت توسعه  تيحما جلب -
 يبهداشت ومعاونت دانشگاه اطالعات يفناور كارشناسان مشاركت جلب -
 ساختها  ريز ليدر تكم يبخش خصوص يهمكار جلب -

  :برنامه شاخص
  برگزارشده يهماهنگ تعدادجلسات -
 يمجاز آموزش يرساختهايز به شده مجهز يگاههايوپا تعدادمراكز -
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  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي مجازي تقويت و توسعه آموزش :)9(برنامه عنوان
  ):9( اختصاصي هدف

   ينرم افزار آموزش مجاز تدوين طرح پيش نويس  -
  :استراتژي

 يمجاز يها آموزش يبرگزار جهت كانكت يادوب افزار نرم از يريگ بهره -

  :برنامه شاخص
 كانكت  يبه نرم افزار ادوب يدسترس يدارا ييو روستا ينقاط شهر تعداد -
  
  
  

  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي مجازي تقويت و توسعه آموزش :)9(برنامه عنوان
  ):9( اختصاصي هدف

   ي مورد نيازآموزش مجاز ي محتوا درصد  20ديتول -
  :استراتژي

  يو مركزبهداشت به امكانات آموزش مجاز يو معاونت بهداشت يمركز آموزش بهورز زيتجه -

  :برنامه شاخص
 يمجاز وهيش به دهيد آموزش  يدرصدگروهها -
 برگزارشده ينارهايوب درصد -
 برگزارشده يمجاز يها برنامه از دهيد آموزش هدف يگروهها اطالعات يماندگار -

  
  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي مجازي تقويت و توسعه آموزش :)9(برنامه عنوان
  ):9( اختصاصي هدف

  %89 ميزان به خدمت بدو هاي دوره برگزاري نحوه از فراگيران رضايتمندي افزايش -

  :استراتژي
 يآموزش مجاز در رانيفراگ تيرضا جلب -
 يمجاز آموزشدر ارتقاء  نيمدرس تيرضا جلب -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
 يمجاز يها دوره يبرگزار نحوهاز  رانيفراگ تيرضا درصد -
 يمجاز آموزش يها دوره ارتقاء درصد -
 يمجاز آموزش يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -
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  كاركنان آموزش سامانه در ها دوره اطالعات ثبت): 10( برنامه عنوان
  : )10(اختصاصي هدف

 كاركنان آموزش يها شناسنامه در يآموزش اطالعات% 100 ثبت -
 موجود  يآموزش كاركنان براساس دستورالعمل ها يايمزا% 100 نيتأم -
 آموزش سامانه در يآموزش يها دوره% 100 اطالعات دييتأ و ثبت -
 دسترس در يافزارها نرم در يآموزش يها داده اطالعات% 90 ثبت -

  :  ياستراتژ
  در ارتقائ  سامانه آموزش كاركنان  يشركت خصوص تيحما جلب -
  معاونت توسعه در ارتقائ سامانه  آموزش كاركنان  تيحما جلب -

  :برنامه شاخص
 سال انيپا تا شده ليتكم يآموزش يها شناسنامه درصد -
  نيشناسنامه صادر شده جهت ارتقاء رتبه به مشمول درصد -
 نيمشمول به تيوضع ليتبد جهت صادرشده شناسنامه درصد -

  

  بهورزي شوراهاي امور و بهورز خدمات ارائه روي بهره:)11( برنامه عنوان
  : :)11(اختصاصي هدف

 %50 زانيبه م يبهورز يمصوبات شورا ياجرا شيافزا -
 %70 زانيبه م يرفاه يمصوبات شورا ياجرا شيافزا -

  :  استراتژي
   يمرب يروين نيوتام بهورزان برعملكرد نظارت در يبهداشت معاونت تيحما جلب -
 بهورزان برعملكرد نظارت در يطيمح كارشناسان يهمكار جلب -
  سالمت نظام اهداف پيشبرد در بهورزان انگيزه افزايش -

  :  برنامه شاخص
  شده  ميانجام شده براساس برنامه تنظ يدهايصد بازد در -
 مراكز از شده ارسال خوراند پس درصد -
 شده اجرا ازين مورد يرفاه يها برنامه درصد -
  يبهورز يمصوبات اجراشده شورا درصد -
  

   



54 
 

  بهورز روز  بزرگداشت): 12( برنامه عنوان
  : :)12(اختصاصي هدف
 شهرستان دو از خالق بهورزان نييتع -
 يودانشگاه يكشور نمونه بهورزان نييتع -

  :  استراتژي
  از خدمات بهورزان ريتقددر  يدانشگاه و معاون بهداشت سيير تيحما جلب -
 بهورزان برعملكرد نظارت در يستاد كارشناسان يهمكار جلب -
  سالمت نظام اهداف پيشبرد در بهورزان انگيزه افزايش -

  :  برنامه شاخص
  بهورزان مبتكر وخالق اعالم شده  تعداد -
 بهورزان نمونه اعالم شده  تعداد -

  

  بهداشت هاي عرصـه در دانشجويان آموزش) :13(برنامه عنوان
  : )13(اختصاصي هدف

  بهداشت عرصه در دانشجويان كارورزي ، كارآموزي آموزشي، هاي دوره% 100 هماهنگي و برنامه تدوين -
  : استراتژي

  ستادي كارشناسان و گروهها مديران بين بيشتر تعامل و هماهنگي -
  : برنامه شاخص

  دانشجويان جهت شده برگزار هاي دوره تعداد -
  شده صادر تدريس گواهي درصد -
  
  

  آموزش در پژوهش توسعه): 13(برنامه عنوان
  : )13(اختصاصي هدف

   كاربردي پژوهشهاي تدوين -
   ها همايش و مجالت پژوهشي و علمي مقاالت چاپ توليد افزايش -

  :استراتژي
   يبهورز آموزش گروهو پژوهش در  قيتحق يساز بستر -

  :برنامه شاخص
  يافته   پايان ايشده  نيتدوتحقيقاتي  يطرحها و مقاالت ،پرو پوزالها  تعداد
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  پايش و نظارت : )14(برنامه عنوان
  ):14(اختصاصي هدف

 گسترش يميبهداشت براساس برنامه تنظ يدرصد خانه ها 90پايش  -
 يابيارزش و شيپا خصوص در دالوروديجد يروهاين% 100 يتوانمند و  آموزش -

  : استراتژي
  الورود ديجد يروهاين آموزش -
  يستاد كارشناسان و نيمسئول تيحما جلب -
  عملكرد ارتقاء و يابيارزش يها وهيش بهبود -

  : برنامه شاخص
 يابيارزش و شيپا خصوص در دهيد آموزش خدمت بدو يروهاين درصد -
  يابيارزش و شيپا نهيزم در دهيد آموزش كارشناسان و رانيمد درصد -

  مركز اداري امور مديريت:)15(برنامه  عنوان

  يبهورز يمرب يروين نيتام -

 مركز  يونگهدار ي،بازساز ريبودجه جهت تعم نيتام -

  يمصرف ريوغ يمصرف زاتيوتجه ليوسا نيتام -
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  98سال اي مداخله و جاري  تفكيك به اختصاصي اهداف و كلي اهداف ، ها برنامه جدول): 39( شماره جدول
  يا مداخله  يجار  ياختصاص اهداف  يكل هدف  برنامه عنوان

      نياز مورد مناطق از بهورزان% 100 جذب و پذيرش  روستايي مناطق در بهورزان خدمات پوشش افزايش  بهورز رشيپذ و جذب

 -  -  -  -  بهورز تيترب و ميتعل

  آموزشي شوراي كيفيت ارتقاء  يآموزش يها برنامه يساز مدون

 يآموزشيشورادركاركنانيسازتوانمنديهابرنامه%100يابيارز - 
 %90نزايم به مصوب يآموزش يها برنامه ياجرا شيافزا - 
 %90 زانيم به يآموزش يشورا مصوبات ياجرا شيافزا - 
  دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم از يآموزش يها دوره% 98مجوز  افتيو در نيتأم - 

   

  يروين يساز توانمند
  خدمت بدو

 در كاركنان سازي توانمند هاي برنامه كيفي ارتقاء
  خدمت بدو

 در بدو خدمتروهاين%100يو توانمند سازآموزش - 
  %95 زانيدر دوره بدو خدمت به م رانيحضور فراگ شيافزا - 
 %87 زانيدوره آموزش بدو خدمت به م ياز نحوه برگزار رانيفراگ تيرضا - 
  %95 زانيآموزش بدو خدمت به م يدر دوره ها سياز نحوه تدر رانيفراگ تيرضا شيافزا - 

   

  كاركنان سازي توانمند هاي برنامه كيفي ارتقاء  خدمت نيح  در روين يساز توانمند

 %89به%87ازيآموزشيدوره هاياز نحوه برگزاررانيفراگتيرضاشيافزا - 
 %90به %88از مدرسان سيتدر نحوه از رانيفراگ تيرضا شيافزا - 
 برگزار شده  يتخصص يآموزش يدوره ها% 100 ليو تحل يابيارزش - 
 %90به% 87 از يآموزش يكارگاهها در پرسنل حضور درصد شيافزا - 
 شده يازسنجين يها دوره% 80 ياجرا با انيمرب و يستاد كارشناسان يساز توانمند - 
 %80 به% 77بهورزان از مقاالت فصلنامه بهورز از يآگاه شيافزا - 
  %90به يرحضوريبه صورت غ يآموزش يدوره ها ياجرا شيافزا - 

   

   آموزشي هاي دوره اطالعات رساني روز به  سامانه در ها دوره اطالعات ثبت

 كاركنانآموزشيهاشناسنامهدريآموزشاطالعات%100ثبت - 
 موجود  يآموزش كاركنان براساس دستورالعمل ها يايمزا% 100 نيتأم - 
 آموزش سامانه در يآموزش يها دوره% 100 اطالعات دييتأ و ثبت - 
  دسترس در يافزارها نرم در يآموزش يها داده اطالعات% 90 ثبت - 
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  يجار  ياختصاص اهداف  يكل هدف  برنامه عنوان
 مداخله

  يا
 خدمات ارائه يور بهره
 يشوراها امور و بهورز
  يبهورز

 در سالمت خدمات كيفيت افزايش
   روستايي مناطق

  يميبهداشت براساس برنامه تنظ يدرصدخانه ها 90و نظارت  شيپا -
 درصد 50 زانيم به يبهورز يشورا مصوبات ياجرا شيافزا -
  يرفاه امور نهيزم در شده ينيب شيپ اقدامات درصد 70 ياجرا و يزير برنامه -

   

  بهورز روز بزرگداشت
 ارائه در بهورزان انگيزه افزايش
   خدمات

 شهرستان دو از خالق بهورز نييتع -
  يدانشگاه و يكشور سطح در نمونه بهورزان نييتع -

   

 در انيدانشجو آموزش
  بهداشت عرصه

 ريزي برنامه كيفيت افزايش
   دانشجويان آموزش

     در عرصه بهداشت  انيدانشجو يو كارورز ي، كار آموز يآموزش يدوره ها%100 يبرنامه و  هماهنگ نيتدو -

 پژوهش توسعه
  درآموزش

  آموزش در پژوهش توسعه
   ها همايش و مجالت پژوهشي و علمي مقاالت چاپ توليد افزايش -

    

 نظام در يبان دهيد
  سالمت

 ارزشيابي و پايش برنامه تقويت -
  بهداشتي معاونت حوزه در عملكرد

 %80 تا شيپا تهيكم مصوبات ياجرا شيافزا    -
 يابيارزش و شيپا خصوص در دالوروديجد يروهاين% 100 يتوانمند و  آموزش   -
  يابيارزش و شيپا در يستاد كارشناسان% 100 يتوانمند ارتقاء -

   

 ريز وتوسعه جاديا
 آموزش يساختها
   يمجاز

  كاركنان مجازي آموزش

  يمجاز آموزش يكيزيف و يفن يها ساخت ريز جاديا -
  آموزش كاركنان  يارهايبر اساس مع يآموزش يدوره ها يجهت برگزار ياز نرم افزار آموزش مجاز يريگ بهره -
   يآموزش مجاز يمحتوا ديتول -
  %89 زانيم به خدمت بدو يها دوره يبرگزار نحوه از رانيفراگ يتمنديرضا شيافزا -

  

   

  كرونا با مقابله
 بيماري كنترل و پيشگيري

 و روستاها در 19كوويد
   نفر هزار بيست زير شهرهاي

   19 ديكوو بحران در خانوارها درصد 100 يغربالگر -
   نظارت19ديكوو مواردمبتالبه 100درصد  يريگيپ -
  ينوروز مسافران درصد 100 يريگيپ -
  ... و هايينانوا و يعموم اماكن درصد 100ديبازد و نظارت -
   مردم به ييروستا يكانالها در19 ديكوو يماريب با مبارزه يدستورالعملها نيآخر درخصوص يرسان اطالع و آموزش -
  19 ديكوو يماريب با مبارزه يدستورالعملها نيآخر خصوص در  يانسان يروين و بهورزان درصد 100 يتوانمندساز -
  19 ديكووو يدستورالعملها با دانشگاه پرسنل هيكل ييآشنا -
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   مچهاربخش 
        گانت جداول 

 99برنامه ريزي سال 
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   آن توسعه و تقويت انساني نيروي توانمندسازي و آموزش گروه جايگاه تبيين: 1 برنامه عنوان
  ):1(اختصاصي هدف
 معاونت  ياز گروه آموزش بهورز يمركز آموزش بهورز كيتفك -
 يبهداشت معاونت در گسترش از كاركنان و يبهورز آموزش گروه استقالل -
 استقرار ضوابط براساس آموزش گروه و يبهورز آموزش مركز روين يكسر نيتأم -

  : استراتژي
  بهداشتي معاون و دانشگاه رياست ، وزارتي مسئولين حمايت جلب -

  
  : برنامه شاخص

   هماهنگي جلسات تشكيل −
   مصوبات اجراي درصد −

  برنامه گانت جدول

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت  رديف
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

 خصوص در اداري امور مسئول فني، معاون، بهداشتي معاون توجيه  1
 كاركنان آموزش و بهورزي گروه تشكيل اهميت

      خردادفروردين   ماه  3كارشناس مسئول 

كارشناس  اجرايي كميته اعضاي با هماهنگي جلسه تشكيل پيگيري  2
  مربيان، مسئول

      خرداد  خرداد  يكماه 

 در كاركنان و بهورزي آموزش گروه تشكيل خصوص در وزارت با مكاتبه  3
  بهداشتي معاونت سطح

      خرداد  خرداد  يكماه   كارشناس مسئول

4  
 تشكيالت در موجود چالشهاي خصوص در انديشي هم جلسه برگزاري
 معاون حضور با بهورزي آموزش مركز در كاركنان و بهورزي آموزش

 بهداشتي معاونت اجرايي كميته اعضاي و بهداشتي

      تير  خرداد  دوماه  كارشناس مسئول

 آموزش مشكالت ارائه جهت وزارت شبكه توسعه بامركز حضوري مالقات  5
  خصوص اين در راهكار ارائه و ودانشگاه كشور بهورزي

      مرداد مرداد  يكماه   كارشناس مسئول

 خصوص در وزارت شبكه مديريت ساختار مسئول با حضوري مالقات  6
  بهورزي و كاركنان آموزش جايگاه

      مرداد  مرداد  يكماه   كارشناس مسئول

      اسفند فروردين ماه 12 كارشناس مسئول بهورزي گروه تشكيل خصوص در وزارت توسعه معاونت با هماهنگي  7

 بهداشتي معاونت اجرايي كميته اعضاي و بهداشتي معاون با هماهنگي  8
  بهداشتي معاونت از بهورزي آموزش مركز تفكيك جهت

      مهر  مرداد  ماه 4 كارشناس مسئول

 در ارائه و دانشگاه بهورزي آموزش نيازهاي و نيرو وضعيت گزارش تهيه  9
 نيرو تأمين جهت معاونت اجرايي كميته

، كارشناس مسئول
 مربيان

      مهر  مهر يكهفته 

      اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس مسئول  بهورزي پرستاري مربي جايگزين نيروي تأمين پيگيري  10

 بهورزي آموزش گروه استقالل خصوص در الزم هاي گزارش تهيه  11
  دانشگاه رياست و بهداشتي معاون به ارائه و گسترش واحد از معاونت

      اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس مسئول

 به دانشگاهها سطح در گسترش از بهورزي تفكيك داليل گزارش تهيه  12
  وزارت شبكه توسعه مركز مدير

      اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس مسئول

 وزارت توسعه مركز مدير با حضوري مداخالت انجام جهت ريزي برنامه  13
  گسترش از بهورزي تفكيك خصوص در وزير مشاور و

      اسفند  فروردين  ماه 12  كارشناس مسئول
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   بهورز پذيرش و جذب:  2برنامه عنوان
  : ياختصاص هدف

  اولويت داراي مناطق از بهورزان  پذيرش و 100% جذب  -

  : استراتژي
  پذيرش و جذب كارگروه تشكيل -
 بهورز پذيرش آگهي تدوين -
   مسئولين حمايت جلب -

  :برنامه اخص
  شده تعيين اولويت برحسب نياز مورد مناطق از شده پذيرفته بهورز درصد -
   جذب كميته برگزارشده جلسات تعداد -

  برنامه گانت جدول
 مدت  اجرا مسئول فعاليت رديف

  زمان
  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
     آبان  شهريور ماه1  جذب كميته شهرستاندودرانبهورزخالي هاي پست و شكيالتتبررسي  1
وبهداشتيمعاونتاداريامور،دانشگاهاداريامور با هماهنگي جلسهتشكيل  2

 بهورز پذيرش نياز مورد مناطق اولويتهاي تعيين جهت گسترش
     آبان  شهريور ماه1 جذب كميته

     آبان  شهريور ماه1 جذب كميته بازنشستهبهورزانودانشگاهبهخاليپستهاي و اولويت داراي مناطقاعالم  2
جهتدانشگاهانسانيمنابعمديريتوپشتيبانيمعاون ، رياست دفتر رئيستوجيه  3

  پذيرش مجوز دريافت
 بهداشتي معاون

 مركز مدير و
 بهورزي

     آبان  شهريور ماه1

دستورالعملبراساسآزموناجرايشرايطبررسيبا جذب كميته تشكيلپيگيري  4
  وزارت از ارسالي

     آبان  شهريور ماه1 جذب كميته

     آبان  شهريور  ماه1  بهداشت معاون جذب كميته اعضاي جهت ابالغصدور  5
      آذر  آبان  ماه1  جذب كميته آنكردننهايي و بهورز نيازمند مناطقتعيين  6
      آذر  آبان ماه1 جذب كميته جذبكميتهدربهورز پذيرش اطالعيه تهيه ياهمكاري  7
      آذر  آبان ماه9 جذب كميته عموميهايرسانه،تلفنيمركز،حضوردرطرازشده مشخص مراكز به رسانياطالع  8
      آذر  آبان ماه9 جذب كميته ايشانمدارك بررسي و داوطلبيننامثبت  9
     دي  آذر ماه9 جذب كميته آزموناجرايخصوصدر دانشگاه اداري امور باهمكاري  10
     دي  آذر ماه9 جذب كميته مصاحبه جديد فرمت دربازنگري  11
     دي  آذر ماه9 بهداشتي معاون مصاحبهجلسات برگزاري و اعضاازدعوت  12
     بهمن  دي  هفته 2  مركز مدير شوندگان مصاحبه نمرات آوريجمع  13
     بهمن  دي  هفته 2  مركز مدير جذبكميتهاعضايامضاء و مصاحبه صورتجلسهتنظيم  14
     بهمن  دي ماه9 جذب كميته دانشگاهادارياموربهشدگان پذيرفته اعالم و نتايجاستخراج  15
    بهمن    دي ماه9 جذب كميته ادارياموروگزينش از شده پذيرفته اساميدريافت  16
     اسفند  بهمن ماه9 جذب كميته كالسبهشروع جهت روستاها اساميبهاعالم  17
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   نفر هزار بيست زير شهرهاي و روستاها در 19كوويد بيماري كنترل و پيشگيري: برنامه عنوان
   ):1( اختصاصي هدف   

   19 كوويد بحران در خانوارها درصد 100 غربالگري -
   نظارت19كوويد مواردمبتالبه 100درصد  پيگيري -
  نوروزي مسافران درصد 100 پيگيري -
   ...و هاييو نانوا ياماكن عموم درصد 100ديبازدو  نظارت -
 :استراتژي •
 كرونا با مقابله فعاليتهاي دهي گزارش فرمتهاي تهيه -
 شيپا يستهايل چك هيته -
 19ديدركوو  روهاين ريو سا بهورزان يها برنامه اقدامات شيپا -
  سيب سامانهاز اطالعات  يبردار بهره -
  :برنامه شاخص -
 شده انجام غربالگري تكميل درصد -
 19كوويد مواردمبتالبه پيگيري درصد -
 نوروزي مسافران پيگيري درصد -
   نانواييها و عمومي اماكن بازديد درصد -

 برنامه گانت جدول
  

رديف
 مدت  اجرا مسئول  فعاليت  

  زمان
  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع

1  
 ارسال جهت ريزي برنامه و كورونا اقدامات دهي گزارش فرمت طراحي  در بازنگري
 طريق از خانواده پزشك برنامه مجري مراكز و بهداشت هاي خانه اقدامات گزارش

   كارمند سامانه و اتوماسيون

 مسئول كارشناس
  ومربيان

      -  فروردين  ماه 1

2  
 بهداشت، هاي خانه و خانواده پزشك برنامه مجري مراكز از گزارشات دريافت پيگيري

 واحدهاي به ارائه و مراكز اين عملكرد  واطالعات آمار بندي جمع و آوري جمع
  مرتبط

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

3  
 ناظر كارشناس سالمت، مراقب ، بهورز ، پزشك پايش ليست چك  وبازنگري طراحي

  نفر هزار 20 زير شهرهاي و روستايي مراكز نيروهاي بر نظارت جهت خدمات و

 مسئول كارشناس
   بهورزي

      -  فروردين  ماه 1

4  
 مربيان بين بهداشت هاي خانه و خانواده پزشك برنامه مجري مراكز بندي تقسيم
   پوشش تحت مناطق به اعالم و  شبكه بهورزي ،كارشناس بهورزي

      -  فروردين  ماه 1   مسئول كارشناس

5  
 تلفني آموزش طريق از روستايي سالمت مراقبين و بهورزان هدايت و و ريزي برنامه

 بيماري فردي غربالگري نحوه ، خانوار درصد 100 غربالگري ثبت جهت مجازي و
   سيب سامانه در ثبت ،نحوه كورونا

 مسئول كارشناس
  ومربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

6  
 مسئول كارشناس  نوروزي مسافران پيگيري  خصوص در الزم راهنماييهاي انجام و نظارت و پايش

  ومربيان
فروردي  فروردين  1

  ن
    

7  
 پزشك برنامه مجري مراكز از مربيان حضوري پايش و نظارت جهت ريزي برنامه

 مربوطه ليست چك با بهداشت هاي خانه و  خانواده

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان

8  
 از كرونا بيماري خصوص در بهورزان فعاليتهاي از مربيان روزانه و  غيرحضوري پايش
  سيب سامانه طريق

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان
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9  
 مشاركت با روستايي مناطق در شهرستان بحران ستاد مصوبات قاطع اجراي پيگيري
 مركز مسئول پزشك

 مسئول كارشناس
 ومربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان  مختلف طرق از سيب سامانه در بهورزان فعاليتهاي آزمايي راستي  10

11  
 و رسمي كاركرد روز ساعت فرم تكميل خصوص در مراكز با مكاتبه و تلفني هماهنگي
 عيد تعطيالت و اسفند روزهاي در پرسنل دوركاركرد

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

12  

  دهي امتياز و ارزيابي جهت خانواده پزشك برنامه مجري مراكز پزشكان با هماهنگي
  براي عملكرد امتياز ارائه و روستايي مراكز در نيروها عملكرد

 19 كوويد بيماري در نيروها ساير و بهورزان فعاليتهاي  عملكرد ارزيابي فرم تكميل
  مرحله دو در پاداش پرداخت جهت

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

12  
 تفكيك به سيب سامانه از 19 كويد فردي و خانوار غربالگري شاخصهاي استخراج
  بهورزان فعاليتهاي ارزيابي فرم در ثبت جهت بهورزان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

13  
 جهـت  وزارتـي  مسـئولين  جهـت  ارسال و بهورزان عملكرد خالصه گزارش تهيه

 بهورزان از قدرداني و حمايت

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

14  
 دو در  روســتايي مــراقبين و بهــورزان كرونــا پــاداش پرداخــت نحــوه پيگيــري
   شهرستان

 مسئول كارشناس
   بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

15  
 و خـدماتي  نيروهـاي  ، پزشـكان  ، بهـورزان  اقـدامات  پايش ليست چك تكميل
   كرونا پاداش پرداخت جهت گزارش ارائه و سالمت مراقبين ، پذيرش

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

16  
 مواردمبتالبـه  پيگيـري  خصـوص  در الزم راهنماييهـاي  انجـام  و نظارت و پايش
  19كوويد

 مسئول، كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

17  
 ، مسئول كارشناس  خوداظهاري موارد پيگيري خصوص در الزم راهنماييهاي انجام و نظارت و پايش

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

18  
 كننـدگان  شركت پيگيري خصوص در الزم راهنماييهاي انجام و نظارت و پايش

  دركنكورسراسري
      شهريور   شهريور  ماه 1  مربيان

19  
 بـا  روسـتاها  در بحـران  ستاد تشكيل جهت پزشكان و بهورزان آموزش و هدايت
   بهورزان و پزشك ، بسيج ، دهياري حضور

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

20  

 در غـذايي  مـواد  توزيـع  و تهيـه  امـاكن  از بازديـد  نحـوه  جهت بهورزان آموزش
 انتخابـات،  برگـزاري  نحوه بر ،نظارت... و غيرمذهبي و مذهبي تجمعات روستاها،

 و روسـتايي  دستفروشان و گردها دوره بر نظارت ، مبتال و مشكوك اجساد دفن
  سنجي تب انجام  و روستاها به تردد منع بر ،نظارت آنها تردد حذف

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

21  
 سـامانه  در اطالعـات  ثبـت  فراينـد  بـر  نظـارت  و ريـزي  برنامه ، بهورزان هدايت

Salamat.gov.irدهياري و بسيج باهمكاري  
 ، مسئول كارشناس

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

22  
 فردي غربالگري براي عيد تعطيالت درايام بهورزان فعال حضور جهت ريزي برنامه
   بيماران درمان روند روزانه پيگيري و 19 كوويد

 مسئول كارشناس
  مربيان ، بهورزي

        فروردين  ماه 1

23  
 هاي خانه كامپيوتر سيستم مشكالت رفع جهت ITواحد با متعدد هاي هماهنگي
 هاي خانه اتصال ضرورت و سيب سامانه ثبت ومشكالت اينترنت قطعي بهداشت،
  اداري اتوماسيون  به بهداشت

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      مهر  فروردين  ماه 7

24  
 در بهداشت متخصصين ساير و محيط بهداشت واحد با متعدد هاي هماهنگي
   بهورزان با...  و سازمانها همكاري عدم مشكالت رفع خصوص

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

25  
 اطالعات ثبت و مشكل داراي روستاهاي از تعدادي دهياري و  بسيج با هماهنگي

  الزم همكاريهاي انجام در آنها حمايت وجلب اظهاري خود
 ، مسئول كارشناس

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12
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26  
 از يبردار بهره نحوه نهيزم در تيريمد جهت مراكز وپزشكان بهورزان تيهدا

 برهزينه مديريت و خيرين بودجه كامل اطالعات ثبت ، خيرين و مردمي كمكهاي
 كردآن

 مسئول كارشناس
  مربيان ، بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

27  
 در مارانيب  يريگيپ روند نحوه روزانه يابيارز و يبررس  جهت بهورزان مستمر شيپا

  بيس سامانه
 مسئول كارشناس
  مربيان ، بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

28  
 تفكيك به سيب سامانه از فردي و خانوار غربالگري شاخصهاي نهايي  استخراج
 پزشك برنامه مجري مراكز و بهداشت هاي خانه پايش نتايج اعمال و  بهورزان
   19 كوويد ارزيابي فرم در خانواده

 مسئول كارشناس
  ،مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

29  
 و روستايي برمناطق نظارت نحوه و روستاها در بحران ستاد مصوبات اجراي پيگيري
  نفر هزار بيست زير شهرهاي

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

 و وزارت به ارسال جهت 19 ديكوو بحران در بهورزان اقدامات مستند كتاب هيته  30
   معاونتها و سازمانها به رساني اطالع

 ، مسئول كارشناس
  ربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

 به ارسال و 19 ديكوو در بهورزان  تصاويراقدمات و عكسها و مستندات آوري جمع  31
   وزارت و معاونتها

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

 كوويد پاندمي در بهوزران با مصاحبه جهت عمومي روابط با هماهنگي و ريزي برنامه  32
   مردم به و سايتها در رساني اطالع جهت 19

 ، مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

33  
 واحد به ارائه و روستايي مناطق از سازمانها همكاري و خيرين اطالعات آوري جمع

   ستاد خيرين
      شهريور   مرداد   ماه 2  مربيان

  

34  
 مراقبين و بهورزان و بهورزي گروه اقدامات از هفتگي گزارشات تنظيم و تهيه

   دانشگاه رياست دفتر به ارائه جهت سالمت
 ، مسئول كارشناس

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12
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   19كوويد بيماري كنترل و پيشگيري در مردم و انساني نيروي  و بهورزان توانمندسازي: برنامه نوانع
  ):2( اختصاصي هدف

  مردم به روستايي كانالهاي در19 كوويد بيماري با مبارزه دستورالعملهاي آخرين درخصوص رساني اطالع و آموزش -
 19 كوويد بيماري با مبارزه دستورالعملهاي آخرين خصوص در  انساني نيروي و بهورزان درصد 100 توانمندسازي -
  19 كووويد دستورالعملهاي با دانشگاه پرسنل كليه آشنايي -

 :استراتژي
   معاونت و دانشگاه اطالعات آوري فن واحد حمايت جلب  -
  آموزشي محتوي تهيه -
  كاركنان آگاهي افزايش جهت مجازي هاي ازشبكه استفاده -
  :برنامه شاخص   
 اجراشده هاي برنامه درصد -
 توليدشده محتواهاي تعداد -
 19كوويد دستورالعملهاي آخرين درخصوص فني نيروهاي و بهورزان آگاهي افزايش درصد -

 برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

1  
 ياز وزارت و ارائه به معاونت آموزش يارسال يآموزش يمحتوا ينآخر يآور جمع

  هزار نفر   يستب يرز يو شهرها ييدانشگاه و مراكز روستا
 كارشناس
 بهورزي مسئول

  مربيان ،

      خرداد فروردين  ماه 3

2  
 مراقبين ، بهورزان جهت وزارت از ارسالي دستورالعملهايمجموعه "آموزشي متن تهيه

  پوشش تحت مراكز و ادارات به ارسال ، مرتبط واحدهاي تاييد با  "كاركنان و سالمت
 كارشناس
  بهورزي مسئول

      تير فروردين  ماه 4

3  
 روسيو كرونا يدستورالعملها با ييآشنا «دوره يابيارزش و يزير برنامه ، يطراح
 و فرم هيته ، دانشگاه يروهاين هيوكل يستاد يفن يروهاين ژهيو» 2019 ديجد

   يانسان هيسرما تهيكم به ارسال
  

 كارشناس
 بهورزي مسئول

  مربيان  ،

 اردي  12
   بهشت

      اسفند

4  
 برگزاري بمنظور دانشگاه اطالعات آوري فن مسئول كارشناس با ومكاتبه هماهنگي
 ويروس كرونا دستورالعملهاي با آشنايي " باعنوان الكترونيك آزمون برگزاري
  هدف گروههاي تفكيكبه " 20019جديد

      - فروردين  روز 15  مربيان

5  
 بانك تهيه و نهايي بندي جمع سواالت، طراحي جهت ستادي واحدهاي با هماهنگي
 جهت شاغل، هدف گروههاي كليه تفكيك به كرونا بيماري العملهاي دستور سواالت
  كاركنان كليه حضوري غير آزمون ريزي برنامه

      تير فروردين  ماه 4  مربيان

6  
 يروسكرونا و يبا دستورالعملها ييآشنا "باعنوان  يكآزمون الكترون برگزاري

 هدف  يگروهها يهكل يژهو "20019يدجد
      تير فروردين  ماه 4 مربيان

7  
 حضور جهت بهورزان با هماهنگي و بهورزان مجازي آموزش كانال سازي فعال

 اجراي نحوه خصوص در رساني اطالع و آموزش بمنظور گروه در آنالين و اجباري2
 آنها مشكالت پيگيري و بحران ستاد جلسات مصوبات كورونا، دستورالعملهاي

 كارشناس
 بهورزي مسئول

   مربيان ،

      اسفند فروردين  ماه 12

8  
 سواالت نهايي بندي جمع سواالت طراحي جهت ستادي واحدهاي با هماهنگي

 كليه حضوري غير آزمون ريزي برنامه خصوص در كرونا بيماري العملهاي دستور
 كاركنان

      اسفند فروردين  ماه 12  مربيان

9  
 يماريمربوط به ب يمطالب آموزش يربا واحد گسترش جهت چاپ وتكث هماهنگي

  ييكورنا جهت ارائه به مراكز روستا
 كارشناس
 بهورزي مسئول

   مربيان ،

      اسفند فروردين  ماه 12
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10  
 به رساني اطالع براي روستاها در مجازي كانالهاي تشكيل جهت بهورزان با هماهنگي

 مردم
      اسفند فروردين  ماه 12  مربيان

11  
 و دستورالعملها رساني اطالع و شهري پرسنل پزشكان، مجازي كانال تشكيل

 ستادي مسئولين توسط كاركنان سواالت به پاسخگويي
 كارشناس
 بهورزي مسئول

   مربيان ،

      اسفند فروردين  ماه 12

12  
 از بحران زمان در حضوري غير صورت به نيروها كليه آموزش جهت ريزي برنامه
 شده اندازي راه مجازي كانالهاي طريق

 كارشناس
 بهورزي مسئول

  مربيان ،

      اسفند فروردين  ماه 12

13  
 مركز به كورونا بحران در آموزش راهبري كميته آموزشي وبينارهاي برگزاري اعالم

 دوره در ذينفعان شركت و رساني اطالع بمنظور  شبكه و بهداشت
      اسفند فروردين  ماه 12  مربيان

14  
 يروسكرونا و يبا دستورالعملها ييآشنا "باعنوان  عمومي يكآزمون الكترون برگزاري

   كاركنان يهكل يژهو "20019يدجد
 كارشناس
 بهورزي مسئول

  مربيان ،

      مهر  مهر  ماه 1
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  آموزشي هاي برنامه سازي مدون: 3برنامه عنوان
  ):1(اختصاصي هدف

 يآموزش يشورا در كاركنان يساز توانمند يها برنامه% 100 يابيارز -
 %90 زانيم به مصوب يآموزش يها برنامه ياجرا شيافزا -
 دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم از يآموزش يها دوره% 98مجوز افتيدر و نيتأم -

  : استراتژي
  برنامه هاي آموزشي در شورا  يواجرا يازسنجينحوه  ن  ارزيابي      -

  : برنامه شاخص
  يآموزش يشورا در شده مطرح يآموزش برنامه يابيارز درصد -
 يآموزش يشورا در يآموزش يها دوره بيتصو درصد -
  دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم از يآموزش يها دوره مجوز اخذ درصد -
  شده مصوب يآموزش يها برنامه ياجرا درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  زمان
 تيوضع

  اجرا
 نشد شد خاتمه  شروع

واحـدهايبـهبعـدسـالپيشـنهاديآموزشـيفرمت برنامه هـاي   ارسال 1
  ستادي

 مسئول كارشناس
 مربيان و  بهورزي

      اسفند  اسفند  روز 15

و اخـذدگليـ مركز بهداشت شبكه بهداشت و درمان آران و ب با يهماهنگ 2
 يآموزشـ  يبـا برنامـه هـا    يساز كسانيآن شبكه جهت  يآموزش نيعناو

  معاونت

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  اسفند  روز 15

اعالم شده سال بعـد در قالـب فـرميآموزش يازهاينآوري وتكميل  جمع 3
 و دگليـ ب و آران شـبكه بهداشـت و   مركزاز واحدهاي ستادي و  4شماره 
 دانشگاه يانسان هيسرما تهيكم به ارسال

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  اسفند  روز 15

مسـتندات كامـل برنامـه درليـ معاونت جهت تكم يبا واحدها يهماهنگ 4
 دست اجرا 

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفند فروردين  ماه 12

يابيـ ارزتـهيكمجلسـات درشركتجهتمعاونت يواحدها با يهماهنگ 5
 كامل مستندات ارسال صورت در يآموزش يها برنامه

      اسفند فروردين  ماه 12  مربيان

اجـراووهيهـدف، شـ  ،گروهيازسـنج ياز نظر ن يآموزش يبرنامه ها يابيارز 6
ــا  يو همفكــر يهمــاهنگو  يآموزشــ يدر شــورا... و  يابينحــوه ارزشــ ب

 مستندات در صورت لزوم  يكارشناسان جهت باز نگر

      اسفندفروردين  ماه 12  برنامه ارزيابيكميته

      اسفندفروردين  ماه 12  برنامه ارزيابيكميته به باال60ازيشده با امتيابيارز يآموزش يبرنامه ها بيتصو 7
وبرنامه ها بـه واحـدهايمورد نحوه اجرادر يابيارز تهيكممصوبات  اعالم 8

 تهيكم ياعضا
 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفندفروردين  ماه 12

آران ووشـبكهبهداشـتمركـزيآموزشـ يمصوب شورا يبرنامه هاطرح 9
 معاونت  يبا برنامه ها يو هماهنگ ساز تهيدر كم دگليب

      اسفندفروردين  ماه 12  برنامه ارزيابيكميته

مصـوباتاعالمويابيارزتهيكمبرنامه هاي آموزش مداوم در  ستيلارائه 10
 هدف يگروهها به

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفندفروردين  ماه 12

      اسفندفروردين  ماه 12 مربيان EXCELدر برنامهيآموزشيبرنامه هايابينمرات ارز يجمع بندورود  11

در برنامـهيآموزشـ ينمرات ارائه مستندات برنامـه هـا يجمع بندورود  12
EXCEL 

      اسفندفروردين  ماه 12 مربيان

13  
هيسـرماتـهيدر كميآموزشـ يمصوب شورا يآموزش يها شنهاديپ طرح
 آران وشبكه  يستاد يمجوزو اعالم آن به واحدها افتيدانشگاه و در يانسان

 دگليب و

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفند فروردين  ماه 12

      اسفند  اسفند  ماه 1 مسئول كارشناس فنيكميتهدرآموزشيهايبرنامهارزيابي كميته عملكرد گزارشارائه  14
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   مربيان و  بهورزي

15  
كميتهمصوبآموزشيهايدورهاجرايعدم علل يا اجرا گزارشارائه

 معاونت فني كميته در انساني سرمايه
 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفند  اسفند  ماه 1

16  
كميتهدرتصويبوطرحجهتواحدهاعمومي آموزشي پيشنهاداتطرح

  دانشگاه انساني سرمايه
 مسئول كارشناس

   بهورزي
      اسفند فروردين  ماه 12

17  
الزمهماهنگيهايانجامجهتآموزشيشوراي جلسات برگزاري به اقدام
  يكبار ماهي حداقل

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفندفروردين  ماه 12

19  
هايبرنامهخصوصدربرنامهارزيابيكميته  مصوبات اجراي پيگيري
  آموزشي

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفندفروردين  ماه 12

20  
برسالطولدرواحدهاپيشنهاديهايبرنامه تائيد و طرح هماهنگي

   نياز حسب
 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفندفروردين  ماه 12

21  
دستورالعملهايوقوانين«خصوصدرستادي كارشناسان سازي توانمند
  » كاركنان آموزش

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      مهر  شهريور  ماه2

22  
هايبرنامهاجراينحوهوتعامل خصوص در واحدها با هماهنگي
   ارگانها ساير در انساني سرمايه كميته مجوز با آموزشي

 مسئول كارشناس
   بهورزي

      اسفندفروردين  ماه 12

23  
درشركتجهتدانشگاهخدمتضمنآموزش كارشناس با هماهنگي

  دانشگاه از خارج در شده برگزار  هاي دوره
      اسفندفروردين  ماه 12   آموزشيرابط

24  

كارشناسباهماهنگيخصوصدرستاديكارشناسان و پرسنل توجيه
  از قبل آموزش سامانه در نام ثبت جهت دانشگاه خدمت ضمن آموزش
 وبينارهاي يا دانشگاه از خارج در شده برگزار  هاي دوره در شركت

  آموزشي

      اسفند فروردين  ماه 12  آموزشيرابط
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  آموزشي هاي برنامه سازي مدون: 3برنامه
  ):2(اختصاصي هدف

 %90 زانيبه م يآموزش يمصوبات شورا ياجرا شيافزا -

  :ياستراتژ
 يستاد كارشناسان و نيمسئول تيحما جلب -

  : برنامه شاخص
  يآموزش يشورا مصوبات ياجرا درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا  زمان

ش  خاتمه  شروع
  د

نش
  د

 و شورا جديد و ثابت اعضاي جهت ساليانه  ابالغ صدور هماهنگي   1
 ها كميته

 شورا دبير
      اسفند  فروردين  ماه 12

 مركز آموزشي شوراي اعضاي ابالغ صدور و تعيين جهت هماهنگي  2
  بهداشت

  شورا دبير
ارديبهش  فروردين  ماه 2

  ت
    

 شبكه و بهداشت مركز آموزشي شوراي اعضاي حضور جهت هماهنگي  3
 روند با آشنايي بمنظور معاونت آموزشي شوراي در بيدگل و آزان

  ها برنامه تصويب و ارزيابي
  شورا دبير

      تير  خرداد  ماه 2

 جلسات در ارائه و گذشته ساله چند در شورا عملكرد نتايج استخراج  4
 كارشناسان

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

ارديبهش  فروردين   ماه 2
  ت

    

 در شورا و برنامه ارزيابي كميته جلسات اجراي روند از گزارش ارائه  5
  فني كميته

  شورا دبير
      اسفند  فروردين  ماه 12

 حسب و آموزشي رابط از معاونت پرسنل آموزشي درخواستهاي پيگيري  6
 آموزشي شوراي جلسات تشكيل مورد

 شورا دبير
      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12 شورا دبير مرتبط واحدهاي و اعضا به مصوبات وارائه صورتجلسات موقع به تنظيم  7
 مناسب راهكارهاي ارائه آموزشي، درشوراي آموزشي مشكالت طرح  8

 كاركنان آموزش كيفيت ارتقاء جهت
 آموزشي شوراي

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  بهورزي سايت وب در آموزشي شوراي  صورتجلسات بودن دسترس در  9
 كميته در بهداشتي معاونت آموزشي شوراي عملكرد و سياستها ارائه  10

 دانشگاه انساني سرمايه
  شورا دبير

      اسفند  فروردين  ماه 12

 مسئول كارشناس  كاركنان آموزش قوانين و مصوبات اجراي پيگيري  11
   مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

 كميته  جلسات در  بهداشت مركز و وبيدگل آران شبكه نماينده حضور  12
 بهداشت مركز و شبكه با هماهنگي جهت آموزشي وشوراي ارزيابي

  آموزشي شوراي
      اسفند  فروردين  ماه 12

 طرح  جهت آموزشي شوراي جلسات در واحدها نمايندگان حضور  13
   راهكار ارائه چنين هم و موجود مشكالت

  آموزشي شوراي
      اسفند  فروردين  ماه 12

 در بيدگل و آران شبكه آموزشي شوراي جلسات اجراي روند بررسي  14
  هماهنگي جلسات

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

 مجرب كارشناسان و علمي ،اساتيد مسئول كارشناسان حضور به دعوت   15
 آموزشي شوراي و ارزيابي هاي كميته جلسات در نياز حسب مرتبط و

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

      خردادارديبهش  ماه2 مسئول كارشناس در(  وبيدگل آران شبكه و معاونت واحدهاي كارشناسان از سنجي نظر  16
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 شوراي از پرسنل انتظارات خصوص در)پرسنل كليه امكان صورت
 آموزشي

  ت   مربيان و  بهورزي

 در طرح و شورا از انتظارات زمينه در نظزسنجي نتايج بندي جمع  17
 فني كميته

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      تير   تير  ماه1

 صورت در تغييرات اعمال و شورا جلسه در كارشناسان پيشنهادات طرح  18
 شورا تصويب

      مرداد  مرداد  ماه1  آموزشي شوراي

 كميته جاري فرآيندهاي خصوص در ارزيابي هاي كميته اعضاي توجيه  19
 اعضا عملكرد سازي يكسان و ها

 آموزش بهورزي،
  سالمت

ارديبهش  ماه2
  ت

      خرداد

 ساير و ها كميته و شورا فعال اعضاي از تشكر و تقدير انجام هماهنگي  20
  شده استفاده سال طول در  ايشان تجربيات از كه افرادي

      اسفند  اسفند  ماه 1 شورا دبير

 مسئول كارشناس   ساليانه گزارش ارائه و اعضا درصدحضور استخراج  21
   مربيان و  بهورزي

ارديبهش فروردين  ماه2
 ت

    

 به مربوط امور اجراي و تقويت جهت سالمت آموزش واحد با همكاري  22
  ها رسانه

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

 معاونت سايت وب در شده مصوب آموزشي هاي دوره خبر بارگذاري  23
  بهداشتي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
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  خدمت بدو در نيرو سازي توانمند و آموزش:  4 برنامه  عنوان

  ):1(اختصاصي هدف
  بدو خدمت  روهادرين% 100 يو توانمندساز آموزش - 
  %95 زانيدر دوره بدو خدمت به م رانيحضور فراگ شيافزا - 

  : استراتژي
  ديجد يروهاين يساز توانمند و آموزش - 
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود - 

  :برنامه شاخص
  دهيالورود آموزش د ديجد يروهاين درصد - 
  خدمت بدو يآموزشها ارتقاء درصد - 
  خدمت بدو يها دوره در رانيفراگ حضور درصد - 
  خدمت بدو در روهاين يبرا شده صادر يآموزش يگواه درصد - 

  برنامه گانت جدول                                                           

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت  رديف
  زمان

 تيوضع  زمان
  اجرا

 نشد  شد  خاتمه  شروع
وخدمتبدوبرنامهمشكالتطرحهدفبابدوخدمت ارتقا كارگروه جلساتتشكيل 1

  نياز صورت در آموزشها دراجراي بازنگري
 مسئول كارشناس

    بهورزي
      اسفند  فروردين  ماه 12

اهميتخصوصدرستاديواحدهايمسئولينو اداري امور و گسترشتوجيه 2
 فني كميته در خدمت بدو آموزشهاي

 مسئول كارشناس
    بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

بدوآموزشهايارتقابرايسيستمدرديدهدورهپزشكان با مشورتي جلساتبرگزاري 3
  خدمت

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين   ماه 12

براساس شدهمعرفيافرادكليهبرايخدمتبدو آموزش اجراي جهت ريزيبرنامه 4
 وقت اسرع در هدف گروه

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

كالسابالغصدورجهتمربوطهواحدهايواداري امور و گسترش واحد باهماهنگي 5
 مراكز در بكار شروع از قبل جديدالورود افراد براي آموزشي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

پزشكانبموقعحضوروجايگزينپزشكتامينبراي نقليه و گسترش واحد باهماهنگي 6
  خدمت بدو دوره در

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

معرفيازيكماهمدتظرفجداگانهفازدودرخدمت بدو آموزش اجراي و ريزيبرنامه 7
   آموزش كيفيت افزايش هدف با نيرو

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  آذر  ماه 4  مربيان خدمتبدودرپزشكان ويژه آموزي مهارت بستهاجراي 8
دركالسنيروهاحضورزمينهدرسالمتجامعخدمات مسئول پزشك باهماهنگي 9

 آموزشي
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدوآموزشدورههراجراييبرنامهجهت واحدها با وهماهنگي ريزيبرنامه 10
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان دورههردراتوماسيونطريقاز ستادي واحدهاي به برنامهارسال 11
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان دورههرابتدايدربرنامهاهدافمورددر خدمت بدو نيروهاي كاملتوجيه 12
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدوآموزش برنامه اجراي برنحوه مستمرنظارت 13
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدوكالسهاي در مدرسين بموقع حضورپيگيري 14
ازاستفادهباخدمتبدودرنيروهاعمليكارآموزي اجراي و ريزي برنامه وهماهنگي 15

   مربوطه بوك لگ
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدوآموزشدورههر دراجرايالزمپشتيباني و تداركات انجاموپيگيري 16
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان كنندگانشركتجهت ذهاب و اياب وسيله تامينپيگيري 17
تدريسساعتوكالسمديريت،آموزشمحتواي از الكترونيك  نظرسنجيانجام 18

 مدرسين
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
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      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدوآموزشيهايدورهپايشواستخراججهت الكترونيك افزار نرم ازاستفاده 19
وعموميخدمتبدوآموزش اجرايدرآزمونپس,  آزمون پيش دوره دو اجراي  20

  تخصصي
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

هردركنندهشركتافرادامتيازمحاسبهوآزمون پس,  آزمون پيش نمراتاستخراج 21
 دوره

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان نمودندكسبرانمرهدرصد60كه افرادي براي آموزش گواهيصدور 22
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان دورههردرواحدهراز شده كسب نمرات درصد  ارتقااستخراج 23
ازپسشدهمشاهدهنقصمواردجهتنظرخواهيو واحدها به خدمت بدونتايجارائه 24

  دوره هر اجراي
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

انسانيسرمايهكميتهازبدوخدمتهايدورهاجراي جهت مجوز كسبپيگيري 25
  دانشگاه

      اسفند  فروردين  ماه 12   مركز مدير

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان اندننمودهكسبرانمرهنصابحدكهافرادي جهت مجدد آزمون ريزيبرنامه 26
 مسئول كارشناس كارشناسيجلساتدركنندگانشركتوپيشنهادات منفي و مثبت نظراتارائه 27

    بهورزي
      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان برنامهروندبهبوددرآنازاستفاده و  فراگيران نظراتاستخراج 28
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان شدهاعالمنواقصرفعجهت واحدها به فراگيران نظراتارائه 29

30  
 مسئول كارشناس فنيكميتهدرخدمتبدوآموزش  اجراي ساليانه گزارش ارائهوتهيه

  مربيان و  بهورزي
  فروردين  ماه 2

ارديبه
  شت

    

31  
درگيريتصميموگذشتهسالهچنددرخدمتبدو آموزش نتايج وتحليل گزارشتهيه

  اجرا نحوه خصوص
      خرداد  فروردين  ماه3  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان فراگيرانتشويق در انگيزشي راهكارهايازاستفاده  32

33  
كاربرديسواالتطراحيو آزمونپسوآزمونپيش اشكاالت رفع و بازنگريپيگيري
  واحدها هاي برنامه تغييرات با مطابق  ستادي واحدهاي توسط

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

34  
تغييراتبامطابقستاديواحدهايتوسطآموزشي سرفصلهاي در بازنگريپيگيري
  واحدها هاي برنامه

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدونيروهايعموميدورهبرگزاريبراي بيدگل و آران شبكه باهماهنگي  35
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان شبكهوكاشانخدمتبدونيروهايبرايمشتركبطور عمومي آموزش دورهبرگزاري  36
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان شبكهآندرنيروهامشكالترفعو شناساييبرايشبكه با هماهنگي جلساتبرگزاري  37

خدمتبدوآموزشاجراي زمينهدروبيدگلآرانشهرستان بهورزي واحد باهماهنگي 38
 برنامه ارتقا جهت تغييرات اعمال و

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

  خدمت بدو آموزش در كيفيت افزايش لزوم و اهميت خصوص در واحدها توجيه 39
 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمتبدوشدهاجراهايدورهارزيابيخصوص در كاربردي پژوهشهايانجام 40
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان وكاركنانبهورزيمركزآموزشسايت در خدمت بدو تحليلينتايجاعالم 41

معاونتسايتوبدرشدهبرگزارخدمتبدوآموزشي هاي دوره خبربارگذاري 42
  بهداشتي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
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  خدمت بدو در نيرو سازي توانمند و آموزش:  برنامه  عنوان
  ):2(ياختصاص هدف

  %95 زانيبدو خدمت به م يدر دوره ها سياز نحوه تدر رانيفراگ يتمنديرضا شيافزا -

  : ياستراتژ
 خدمت بدو يدرآموزشها رانيفراگ تيرضا جلب -
 خدمت بدو يآموزشها ارتقاء در نيمدرس تيرضا جلب -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
 خدمت بدو يها دوره در نيمدرس سيتدر نحوه از رانيفراگ تيرضا درصد -
 بدوخدمت   نيصادرشده جهت مدرس سيتدر يگواه درصد -
 خدمت بدو يآموزش يها دوره ارتقاء درصد -
 خدمت بدو يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
مدت  اجرامسئول فعاليت  

  زمان
  اجرا وضعيت  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
      اسفند  فروردين  ماه 12    بهورزي مسئولكارشناس  سيستم در حضور از پس يكماه تا حداكثر خدمت بدو برنامه اجراي  1
      اسفند  فروردين  ماه 12    بهورزي مسئولكارشناس  برنامه اهداف مورد در خدمت بدو نيرهاي كامل توجيه  2
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان فراگيران ذهاب و اياب وسيله وتأمين پيگيري  3
     ارديبهشت ارديبهشت  ماه1  مربيان   خدمت بدو آموزش دوره نظرسنجي فرم در بازنگري  4
 خدمت بدو آموزش دوره سنجي نظر فرم بارگذاري جهت هماهنگي  5

  كاركنان آموزش پورتال در
      خرداد  خرداد  ماه1  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمت بدو دوره الكترونيك ارزشيابي انجام  6
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان مدرسين و واحدها به ها دوره ارزشيابي نتايج استخراج ارائه  7
 جلسات در كنندگان شركت پيشنهادات و منفي و مثبت نظرات ارائه  8

 كارشناسي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 گذشته ساله چند در خدمت بدو آموزش نتايج تحليل و گزارش تهيه  9
 آن ارتقاء خصوص در گيري تصميم و

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  فراگيران تشويق در انگيزشي راهكارهاي از استفاده  10
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  نياز صورت در آزمون پس و آزمون پيش سواالت در بازنگري  11
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  كاربردي صورت به خدمت بدو آموزش اجراي  12
 خدمت بدو آموزش امر در زبده و مجرب مدرسين همكاري جلب  13

  نيروها
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 ويژه توجيهي و آموزشي جلسات برگزاري بمنظور ريزي برنامه  14
  آموزشي كالسهاي ارتقاء هدف با ستادي كارشناسان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 آموزش در كيفيت افزايش ولزوم اهميت خصوص در واحدها توجيه  15
 خدمت بدو

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 سرمايه كميته از  بدوخدمت آموزش برنامه براي مجوز صدور پيگيري  16
  انساني

 مسئول كارشناس
   مربيان و  بهورزي

      خرداد  فروردين  ماه سه

 پورتال در مدرسين  تدريس ساعت  الكترونيك ثبت جهت هماهنگي  17
   آموزش

      اسفند  آذر ماه سه  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان امكان درحد پذيرايي و اجرا مكان ، شرايط بهبود  18
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  خدمت بدو در نيرو سازي توانمند و آموزش:  4برنامه  عنوان
  ):3(اختصاصي هدف

  %89 ميزان به خدمت بدو هاي دوره برگزاري نحوه از فراگيران رضايتمندي افزايش -
  : استراتژي

 خدمت بدو درآموزشهاي فراگيران رضايت جلب -
 خدمت بدو يآموزشها ارتقاء در نيمدرس تيرضا جلب -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
 خدمت بدو يها دوره يبرگزار نحوهاز  رانيفراگ تيرضا درصد -
 خدمت بدو يآموزش يها دوره ارتقاء درصد -
 خدمت بدو يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -

  برنامه گانت جدول
 مدت  اجرا مسئول  فعاليت  رديف

  زمان
  اجرا وضعيت  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
 مسئول كارشناس  سيستم در حضور از پس يكماه تا حداكثر خدمت بدو برنامه اجراي  1

    بهورزي
      اسفند  فروردين  ماه 12

 مسئول كارشناس  برنامه اهداف مورد در خدمت بدو نيرهاي كامل توجيه  2
   مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان فراگيران ذهاب و اياب وسيله وتأمين پيگيري  3
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان خدمت بدو آموزش دوره الكترونيك ارزشيابي انجام  4
 و مجري ي واحدها به خدمت بدو دوره ارزشيابي نتايج استخراج ارائه  5

 مدرسين
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 جلسات در كنندگان شركت پيشنهادات و  منفي و مثبت نظرات ارائه  6
 كارشناسي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 و گذشته ساله چند در خدمت بدو آموزش نتايج تحليل و گزارش تهيه  7
 آن ارتقاء خصوص در گيري تصميم

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  فراگيران تشويق در انگيزشي راهكارهاي از استفاده  8
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  نياز صورت در آزمون پس و آزمون پيش سواالت در بازنگري  9
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  كاربردي صورت به خدمت بدو آموزش اجراي  10
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  نيروها خدمت بدو آموزش امر در زبده و مجرب مدرسين همكاري جلب  11
 كارشناسان ويژه توجيهي و آموزشي جلسات برگزاري بمنظور ريزي برنامه  12

  آموزشي كالسهاي ارتقاء هدف با ستادي
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 بدو آموزش در كيفيت افزايش ولزوم واهميت خصوص در واحدها توجيه  13
 خدمت

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 مسئول كارشناس  انساني سرمايه كميته از  بدوخدمت آموزش برنامه براي مجوز صدور پيگيري  14
   مربيان و  بهورزي

      خرداد  فروردين  ماه سه

      اسفند  آذر  ماه سه  مربيان  آموزش پورتال در مدرسين آموزش  ساعات الكترونيك ثبت پيگيري  15
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان امكان درحد پذيرايي و اجرا مكان ، شرايط بهبود  16

    



٧٤ 
 

  خدمت نيح يروين يساز توانمند: 5 برنامه  عنوان

  ):1(اختصاصي هدف
  شده يازسنجين يها دوره درصد 80 ياجرا با انيمرب و يستاد كارشناسان يساز توانمند -

  :  استراتژي
 يساز توانمند و يآموزش يازسنجين -
   يتوانمندساز يدوره ها يبرگزار -

  :برنامه شاخص
  شده يزير برنامه يكالسها يدرصداجرا -
   يستاد يروهاين يآموزش يكالسها نيانگيم -

  برنامه گانت جدول

رديف
 مدت  اجرا مسئول فعاليت  

  زمان
 تيوضع  زمان

  اجرا
  نشد  شد  شروع

 آران و كاشان يستاد كارشناسان يآموزش يازسنجين و يزير برنامه  1
 انيمرب و دگليوب

      فروردين  ماه 1  بهورزي مسئول كارشناس

 ازين سواالت هيته در يپزشك آموزش كارشناسان با يهماهنگ  2
 يسنج

     ارديبهشت  روز 15 بهورزي مسئول كارشناس

 در يآموزش يشورا و يبهداشت معاون با يهماهنگ جلسات ليتشك  3
 يازسنجين ياجرا نحوه مورد

     ارديبهشت  روز 15 بهورزي مسئول كارشناس

      خرداد  ماه 1  مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس جينتا استخراج و كارشناسان يازسنجين آزمون يبرگزار  4

 و تياولو برحسب كارشناسان ازين مورد يها برنامه مستندات هيته  5
 تهيكم در طرح

    فروردين  ماه 12  مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

 برحسب كارشناسان ازين مورد يها دوره ياجرا جهت يزير برنامه  6
 تياولو

    فروردين  ماه 12  مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

 صورت بهكارشناسان  ازيمورد ن يدوره ها يجهت اجرا يزيبرنامه ر  7
  ازين صورت در يرحضوريغ

    فروردين  ماه 12  مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

    فروردين  ماه 12   مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس يآموزش يها برنامه جهت الزم بودجه نيتأم و يريگيپ  8

 در ارائه و  شده اجرا كالسهاي نتايج تحليل و وتجزيه استخراج  9
  كارشناسان جلسات

    فروردين  ماه 12  مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

10  
  

 شركت شناسنامه در شده اجرا كالسهاي آموزشي ساعت ورود
  اند كرده راكسب نمره حدنصاب كه كنندگان

    فروردين  ماه 12  آموزش كارشناس

اجرا شده و صدور  يكالسها نيمدرس يساعات آموزش يبررس  11
  يو خارج يداخل نيجهت مدرس يگواه

    فروردين  ماه 12  مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

برنامه  ياجرا جياستخراج نتا، اجرا و تهيكمديتائ يزيبرنامه ر  13
 يجهت كارشناسان ستاد» يابيوارزش شيپا« يآموزش

      تير   ماه 2   مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

 برنامه اجراي نتايج استخراج و اجرا تائيدكميته، ريزي برنامه  14
 جهت»  كاركنان دستورالعملهايĤموزش و قوانين«  آموزشي

  ستادي كارشناسان

      شهريور   ماه2   مربيان و  بهورزي مسئول كارشناس

  



٧٥ 
 

  خدمت حين نيروي سازي توانمند: 5 برنامه عنوان
 ) :2(ياختصاص هدف

 %90به % 87از  يآموزش يدرصد حضور پرسنل در  كالسها شيافزا -

  :  استراتژي
  موقع به يرسان اطالع در  مراكز وپزشكان رخانهي،دب يادار امور يهمكار جلب -

  :برنامه شاخص
   يآموزش يدر برنامه ها رانيحضور فراگ درصد -
 موقع به ابالغ صدور درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
 مدت  اجرا مسئول  فعاليت  

  زمان
   اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
      اسفند  فروردين  ماه 12  آموزشي شوراي  شورا مصوبات براساس آموزش هاي برنامه اجراي پيگيري  1
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان   آموزشي شوراي مصوبه براساس هدف گروه ليست تهيه  2

3  
 پرسنل و پزشكان هدف هاي گروه جهت وگسترش اداري امور با هماهنگي
  روستايي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  كالسها در روستايي پرسنل و پزشكان حضور براي نقليه با هماهنگي  4

5  
 و مربيان   پرسنل موقع به ابالغ صدور

 آموزش كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  آموزش كارشناس ابالغها موقع به  ارجاع جهت خانه دبير اداري، امور با هماهنگي  6
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  هدف گروه موقع به ابالغ  صدور جهت خصوصي بابخش هماهنگي  7
      اسفند  فروردين  ماه 12 واحدها   شده تعيين تاريخهاي طبق آموزشي هاي دوره برگزاري  8

9  
 و مربيان هردوره كنندگان شركت از دقيق و مستمر غياب و حضور انجام

 آموزش كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12

10  
 درماني بهداشتي مراكز پرسنل اسامي نمودن روز به جهت اموراداري با تعامل
 ابالغ صدور صحيح فرايند انجام جهت

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان شدگان دعوت ليست اساس بر پرسنل وغياب حضور درصد استخراج و بررسي  11

12  
 و مربيان مربيان دقيق نظارت با آموزشي هردوره براي آزمون پس و آزمون پيش انجام

  آموزش كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12

13  
 جهت وگسترش اداري امور و ازبهورزي متشكل كارگروهي تشكيل هماهنگي

 وآموزش خدمت حين آموزشي كالسهاي در پزشكان حضور وساماندهي بررسي
 مداوم

      تير  فروردين  ماه 4  اكبرزاده خانم

14  
 مسئول كارشناس آموزشي دوره برگزاري طول در كاركنان وغياب حضور انجام نحوه بر نظارت

  مربيان و  بهورزي
      اسفند  فروردين  ماه 12

15  
 در مرتبط مدرك داراي پرسنل حضور براي ها دانشكده با ومكاتبه هماهنگي
   آموزشي كالسهاي

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

  
  

   



٧٦ 
 

  خدمت حين نيروي سازي توانمند:  5 برنامه  عنوان
  ): 3(اختصاصي هدف

   %90 زانيم به يرحضوريغدوره هاي آموزش  ياجرا شيافزا -
  :  استراتژي

  ها  نهيدر هز ييو صرفه جو يفرهنگ خود آموز جاديا -
  يحضور ريغ صورت به ها برنامه يدراجرا يستاد يواحدها مشاركت جلب -

  : برنامه شاخص
  حضوري غير صورت به آموزشها اجراي  درصد -
  حضوري غير هاي دوره از فراگيران رضايت  درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
 مدت اجرامسئول فعاليت  

  زمان
  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
      اسفند  فروردين ماه 12 آموزشيشوراي حضوريغيرآزمونهاي دوره اجراي استاندارد فرايندتعين  1

صورتبهآموزشيهايبرنامه بيشتر اجراي بر واحدهاتشويق  2
  حضوري غير

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

شورايدرغيرحضوريپيشنهادي آموزشي هاي برنامهارزيابي  3
  آن تصويب و آموزشي

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

درآموزشيشورايشدهمصوب حضوري غير هاي برنامهطرح  4
 آن اجراي جهت مجوز اخذ و دانشگاه آموزش اجرايي كميته

      اسفند  فروردين ماه 12 مدير

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيانذيربطواحدهايبهحضوري غير شده مصوب هاي برنامهاعالم  5

جهتهدفگروههايتعيين در ذيربط واحدهاي باهماهنگي  6
 صدورابالغ

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

      اسفند  فروردين ماه 12  آموزشيورابطمربيان برنامهاجراينحوهدرخصوص دانشگاه اداري امور باهماهنگي  7

درشركتجهتمتمركزصورت به هدف گروههاي ابالغصدور  8
 حضوري غير آزمون

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

9  
آزمونمنبعبعنوانشدهانتخاب آموزشي متون كيفيبررسي

 گروه سطح نيز نيازو مورد ساعات ميزان نظر از غيرحضوري
 آزمون در كننده شركت هدف

      اسفند  فروردين ماه 12 آموزشيشوراي

10  
مكاناختصاص،آموزشي جزوات وتكثير تهيه درهمكاري

 پاسخنامه تدارك ، اوراق تصحيح جهت هماهنگي نياز، مورد
  حضوري غير آزمونهاي براي... و

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

11  
ستاديواحدهايهمكاري با حضوري غير هاي برنامهاجراي
  آزمون اجراي نحوه بر دقيق نظارت و ذيربط

 و  بهورزي مسئول كارشناس
  مربيان

      اسفند  فروردين ماه 12

بهاعالموحضوريغير هاي برنامه نتايج تحليلوتجزيه  12
  ذيربط واحدهاي

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

واحدهايهماهنگيباحضوري غير دوره آموزشيبستهتهيه  13
 ستادي

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

بودناستانداردكاربردي، نظر از شده تهيه سواالتبررسي  14
 سوال طراحي قواعد ورعايت

      اسفند  فروردين ماه 12  آموزشيشورايدبير

آناليزنتايجاستخراجوهاداده ثبت جهت افزار نرم ازاستفاده  15
 مربوطه واحد به فيدبك و آنها

      اسفند  فروردين ماه 12 مربيان

    



٧٧ 
 

  خدمت حين نيروي سازي توانمند:  5برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف

  %80 به% 77فصلنامه بهورز از  يبهورزان از مقاالت آموزش يآگاه شيافزا -
  : استراتژي

 بهورز فصلنامه  با يهمكار ارتقاء در هدف يگروهها مشاركت جلب -
  فصلنامه بهورز  شتريبهورزان به مطالعه ب قيتشو -

  : برنامه شاخص
 بهورزان  از مقاالت فصلنامه بهورز  يآگاه  درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

1  
 ها تيفعال مورد در دگليوب آران درمان و بهداشت شبكه فصلنامه رابط با يهماهنگ

  ارسال به فصلنامه بهورز جهتازين مورد مطالب و
      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

2  
 رابط راهكارهايي جهت تشويق پرسنل بمنظور مطالعه بيشتر فصلنامه بهورز  تعيين

  فصلنامه
      اسفند  فروردين ماه 12

3  
 وجلسه بهورز فصلنامه دفتر تحريريه هيئت مصوبه طبق يعلم مقاالت ارسال
 بهداشتي معاونت ستادي واحدهاي همكاري با بهورز فصلنامه به بهداشت رابطين
 آن چاپ جهت يريگيپ و وبيدگل آران ودرمان بهداشت وشبكه

 رابط
  فصلنامه

      آبان  خرداد  ماه 6

4  
 و پزشكان ، يطيمح كارشناس بهورزان، ان،يمرب از يآموزش يازسنجين انجام

 بهورز فصلنامه به آن ارسال و دگليوب آران و كاشان ستادي كارشناسان
      شهريور  خرداد  ماه 3  مربيان

5  
 ارسال و بهورز فصلنامه  ازمطالب نيازسنجي و سنجي نظر فرم تكميل و هماهنگي

 ارائه شده شنهاداتيو پ آن نتايج
      شهريور  خرداد  ماه 3  مربيان

6  
 يكيبه  فصلنامه الكترون يپرسنل در خصوص نحوه دسترس هيبه كل يرسان اطالع

 يفصل بصورت
      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

7  
 يانسان هيسرما تهيو كم يآموزش يدوره و ارائه در شورا يازسنجيفرم ن ليتكم

  مجوز دوره  افتيجهت در
 كي   انيمرب

  ماه  
       مهر   وريشهر

8  
 رابط بهورز فصلنامه آزمون برگزاري خصوص در مرتبط هدف گروههاي به رساني اطالع

  فصلنامه
      اسفند   مهر  ماه 2

9  
 يگروهها در آن اكتسابي نمرات جينتا سهيمقا بهورزو يحضور ريغ آزمون  انجام
 مختلف هدف

      شهريور  فروردين  ماه 6  مربيان

      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان بهورز فصلنامه به ارائه و شده انجام يآموزش يازسنجين مشكالت يبررس  10

11  
جهت ارسال به  دگلياز شبكه آران و ب ازيمورد ن نيمطالب و عناو افتيدر يريگيپ

 فصلنامه بهورز 
      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

12  
 رابط دگليب و آران فصلنامه رابط عملكرد بر نظارت

  فصلنامه
      اسفند  فروردين ماه 12

13  

 كارشناس   ياز مقاالت  فصلنامه بهورز در جشن بهورز ينفر  اول آزمون آگاه قيتشو
 مسئول
 و  بهورزي
  مربيان

 كي
  ماه 

      مهر   مهر

  
 
  



٧٨ 
 

  خدمت حين نيروي سازي توانمند: 5 برنامه عنوان
  ) : 5( اختصاصي هدف
 درصد89به%87 از يآموزش يها دوره يبرگزار نحوه از رانيفراگ تيرضا شيافزا -

  :  استراتژي
 خدمت نيح يآموزشها ارتقا در رانيفراگ تيرضا جلب -

  :  برنامه شاخص
  يآموزش يها دوره يبرگزار نحوه از رانيفراگ تيرضا صد در -

  برنامه گانت جدول

رديف
 مدت  اجرا مسئول  فعاليت  

  زمان
  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان شده برگزار آموزشي كالسهاي كليه از نظرسنجي انجام  1

2  
 كننده شركت هدف گروههاي نمايندگان از گروپ وفوكوس شفاهي سنجي نظر انجام

  آنها اجراي نحوه بررسي جهت آموزشي هاي دوره در
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

3  
 مرتبط واحدهاي به اعالم و آموزشي هاي دوره از سنجي نظر نتايج تحليل و تجزيه
 موجود مشكالت ورفع بعدي ريزيهاي برنامه در استفاده جهت

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مديرومربيان دانشگاه منابع توسعه مدير به نظرسنجي نتايج ارسال  4

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان سنجي نظر نتايج استخراج و افزار نرم در اطالعات كليه ورود  5

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان مدعوين منطقي پيشنهادات و نظرات اساس بر برنامه اصالح  6

7  
 و مجري واحد  آموزشي هاي دوره برگزاري درمحل  مناسب وشرايط امكانات تامين

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

8  
 در تداخل وعدم  كالس هر برنامه تنظيم و تهيه جهت ستادي هاي واحد با همكاري

 ديگر آموزشي هاي برنامه
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

9  
 مجري واحد  فراگيران نظريات اساس بر و مناسب و موقع به پذيرايي انجام

  ومربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

10  
 ،  درس طرح شامل آموزشي هاي بسته تهيه جهت ستادي واحدهاي با هماهنگي

 ......و آزمون پس و آزمون پيش
      شهريور  تير  ماه 3  مربيان

11  
 ميزان بررسي برنامه اجراي جهت بيدگل و آران شبكه بهورزي آموزش با هماهنگي

 شبكه درآن برگزارشده آموزشي هاي دوره از   پرسنل رضايتمندي
 وكارشناس مربيان

  شبكه
     شهريور  شهريور  ماه 1

12  
 برگزاري حين و قبل آموزشي كمك وسايل و تجهيزات كاركرد روند بررسي و نظارت
  آموزشي هاي دوره

 وواحد مربيان
  مجري

     شهريور  شهريور  ماه 1

13  
 و بهداشتي معاونت به ارائه و شده برگزار كالسهاي از حاصل نتايج تحليل و تجزيه

  هردوره اجراي از پس تابعه واحدهاي
      اسفند  فروردين  ماه 12  ومربيان مدير 

14  
 آن وتكميل شده برگزار آموزشي هاي دوره از ارزشيابي استاندارد ليست چك تدوين

 مختلف هاي دوره در
      شهريور  تير  ماه 3  ومدير مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  آموزشي جلسه تشكيل از قبل سواالت كيفيت بررسي  15

16  
 برگزاري حين و قبل آموزشي كمك وسايل و تجهيزات كاركرد روند بررسي و نظارت
  آموزشي هاي دوره

 مجري واحد 
  ومربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان   وگرمايش وسرمايش نظافت نظر از مناسب فيزيكي فضاي كردن وفراهم نظارت  17

18  
 مجري واحد  لزوم صورت كالسهادر  آموزشي منابع به فراگيران دسترسي جهت نظارت

  ومربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

19  
 فرم تكميل نحوه و ها دوره ارزشيابي برنامه اهميت توجيهي جلسه برگزاري

   مختلف هدف گروههاي بين منتخب انگيزه با و منتقد ، فعال افراد جهت  نظرسنجي
      خرداد  فروردين  ماه 3  ومدير مربيان
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  خدمت حين نيروي سازي توانمند : 6 برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف

 % 90به % 88مدرسان از  سياز نحوه تدر ريفراگ تيرضا شيافزا -

  :  استراتژي
  نيمدرس عملكرد ارتقائ در يبهداشت معاون تيحما جلب -
 خدمت نيح يآموزشها ارتقا در  نيومدرس رانيفراگ تيرضا جلب -
  انيمرب يوشورا يآموزش يجلسات شورا ليتشك -

  :  برنامه شاخص

  مدرسان سيتدر نحوه از رانيفراگ تيرضا صد در -

  برنامه گانت جدول

رديف
  اجرا وضعت  زمان  زمان مدت  اجرا مسئول  فعاليت  

 نشد  شد  خاتمه  شروع

 آموزش سامانه طريق از ارزشيابي انجام جهت پرسنل كليه به رساني اطالع  1
 كاركنان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 درسامانه ارزشيابي انجام جهت  كننده شركت افراد اسامي نمودن وارد  2
  آموزشي دوره تشكيل بعداز كاركنان آموزش

      اسفند  فروردين  ماه 12  آموزشي رابط

 خصوص در آموزشي هاي دوره مجري ستادي واحدهاي با هماهنگي  3
  آموزشي برنامه براساس) مدرسين بخش(فراگيران نظرسنجي فرم تنظيم

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 سامانه طريق از آموزشي هاي دوره از سنجي نظر نتايج تحليل و تجزيه  4
 بعدي ريزيهاي برنامه در استفاده جهت مرتبط واحدهاي به اعالم و آموزش
 موجود مشكالت ورفع

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مديرومربيان دانشگاه منابع توسعه مدير به نظرسنجي نتايج ارسال  5

 و مجري واحد  فراگيران جهت تدريس روشهاي در تنوع از استفاده  6
 مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

 نظارت با تدريس نوين روشهاي به آشنا و حاذق مدرسين از استفاده  7
 آموزشي شوراي

 مجري واحد
 ومربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

 برنامه اجراي جهت بيدگل و آران شبكه بهورزي آموزش با هماهنگي  8
 درآن برگزارشده آموزشي هاي دوره از   پرسنل رضايتمندي ميزان بررسي
 شبكه

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 و ستادي واحدهاي به شده اجرا هاي برنامه بندي رتبه و نتايج اعالم  9
  مجرب اساتيد تعيين

      اسفند  فروردين  ماه 12  ومربيان مدير

 و ومربيان مدير  مطلوب ارزشيابي نمره كه نمره داراي  مدرسيني از بيشتر گيري بهره  10
  مجري واحد

      اسفند  فروردين  ماه 12
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  خدمت حين نيروي سازي توانمند: )7( برنامه عنوان
  :اختصاصي هدف

 برگزار شده  يتخصص يآموزش يدوره ها% 100 ليو تحل يابيارزش -

  : استراتژي
  يآموزش يها دوره ارتقاء در كنندگان برگزار و رانيفراگ مشاركت جلب -

  : برنامه شاخص
   برگزارشده آموزشي كالسهاي از كاركنان رضايت درصد -
  شده ارزشيابي هاي دوره درصد -
   آموزشي هاي دوره ارتقاء ميانگين -

  برنامه گانت جدول

رديف
 مدت  اجرامسئول فعاليت  

  زمان
  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان شدهبرگزارآموزشي كالسهاي كليه از نظرسنجيانجام  1

تنظيمخصوصدرآموزشيهايدوره مجري ستادي واحدهايباهماهنگي  3
  آموزشي برنامه براساس) مدرسين بخش(فراگيران نظرسنجي فرم

  اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
    

4  
سامانهاز آموزشيهايدورهازسنجي نظر نتايج تحليل و تجزيهاستخراج
 برنامه در استفاده جهت مرتبط واحدهاي به اعالم و كاركنان آموزش
 موجود مشكالت ورفع بعدي ريزيهاي

  اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
    

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان انسانيسرمايهوكميتهتوسعه معاونت به نظرسنجينتايجارسال  5
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان فراگيرانجهت تدريس روشهاي در تنوعازاستفاده  6
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان نيازسنجي براساس آموزشها اجرايريزيبرنامه  7
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان مدعوينمنطقيپيشنهادات و نظرات اساس بربرنامهاصالح  8

 واحدهايمربيان آموزشيهايدورهبرگزاريدرمحل  مناسب شرايط و امكاناتتامين  9
  كننده برگزار

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان هانظرسنجيفرمتكميلنحوه كيفيت افزايش جهتريزيبرنامه  10

11  
 مسئول كارشناس مناسبراهكارهايارائهوآموزشي شوراي در فراگيراننظراتبررسي

  مربيان و  بهورزي
  اسفند  فروردين  ماه 12

    

12  
شوراينظارتباتدريسنوينروشهاي به آشنا و حاذق مدرسينازاستفاده
 آموزشي

 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

وعدم كالسهربرنامهتنظيموتهيه جهت ستادي هاي واحدباهمكاري  13
 ديگر آموزشي هاي برنامه در تداخل

  اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
    

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان فراگيراننظرياتاساس بر و مناسب و موقع بهپذيراييانجام  14
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان آموزشيشورايدرشدهتصويببرنامه مطابق كارگاه اجراي نحوهبرنظارت  15

طرحشاملآموزشيهايبستهتهيه جهت ستادي واحدهايباهماهنگي  16
 ......و آزمون پس و آزمون پيش ،  درس

  اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
    

17  
بررسيبرنامهاجرايجهتبيدگلوآران شبكه بهورزي آموزشباهماهنگي

 شبكه درآن برگزارشده آموزشي هاي دوره از   پرسنل رضايتمندي ميزان
 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

بعضيجابجاييجهتروستاييودرماني بهداشتي مراكز با هماهنگيانجام  18
 ضرورت برحسب ها دوره برگزاري تاريخهاي در پرسنل از

  اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
    

19  
حينوقبلآموزشيكمكوسايلوتجهيزات كاركرد روند بررسيونظارت

  آموزشي هاي دوره برگزاري
 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

  اسفند  فروردين  ماه 12
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20  
ازقبلآموزشيبستهقالبدرشورادر شده ارائه مستندات نمودنروزبه

 همكاري با آموزشي هاي دوره برگزاري درحين  ضرورت برحسب نيز و اجرا
 مربوطه ستادي واحدهاي

 مسئول كارشناس
  اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و  بهورزي

    

21  
معاونتبهارائهوشدهبرگزاركالسهاي از حاصل نتايج تحليلوتجزيه

  هردوره اجراي از پس تابعه واحدهاي و بهداشتي
 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

22  
 مسئول كارشناس كاركنانوبهورزيآموزشمركز سايت وب طريق ازرسانياطالع

  مربيان و  بهورزي
  اسفند  فروردين  ماه 12

    

23  
 مسئول كارشناس آنكيفيتافزايشوآموزش هاي هزينه كاهش به واحدهاتشويق

  مربيان و  بهورزي
  اسفند  فروردين  ماه 12

    

تعيينوستاديواحدهايبهشدهاجرا هاي برنامه بندي رتبهونتايجاعالم  24
 مجرب اساتيد

 مسئولومربيان
  آموزش

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

25  
كنندهنامثبتافرادوشركتتقسيمنحوه خصوص در رساني واطالعمكاتبه

 شبكه با الزم وهماهنگي تابعه واحدهاي به عمومي آموزشي هاي دوره در
 وبيدگل آران

 وكارشناس مربيان
  آموزش

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

      اسفند  فروردين  ماه 12  آموزش مسئول آموزشيجلسه تشكيل از قبل سواالت كيفيتبررسي  26

 هادورهارزشيابي در استاندارد و كاربرديسواالتتهيه  27
 

 و ستاديكارشناسان
  مربيان

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

28  
حينوقبلآموزشيكمكوسايلوتجهيزات كاركرد روند بررسيونظارت

  آموزشي هاي دوره برگزاري
 مسئول كارشناس
  مربيان و  بهورزي

  اسفند  فروردين  ماه 12
    

29  
هايدورهاجرايجهتدانشگاه كاركنان خدمت ضمن آموزشباهمكاري
  عمومي آموزش

 مسئولكارشناس
 وكارشناس بهورزي

  آموزش
  اسفند  فروردين  ماه 12

    

30  
گروههايوتابعهواحدهايكليهبهعمومي آموزشهاي برگزاريتاريخاعالم
  ذيربط هدف

 مسئولكارشناس
 مربيان و بهورزي

  آموزش وكارشناس
  اسفند  فروردين  ماه 12

    

واعالمعموميآموزشهايدركنندهنام ثبت كاركنان پرداختيفيشدريافت  31
 اداري امور مديريت به

  اسفند  فروردين  ماه 12  آموزش كارشناس
    

32  
 مسئولكارشناس دورهبرگزاريازبعدماهسهتابخشي اثر و ماندگاري آزمونهايبرگزاري

 مربيان و بهورزي
  آموزش وكارشناس

  اسفند  فروردين  ماه 12
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  كاركنان آموزش سامانه در ها دوره اطالعات ثبت: )8( برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف

 كاركنان آموزش يها شناسنامه در يآموزش اطالعات% 100 ثبت -
 موجود  يآموزش كاركنان براساس دستورالعمل ها يايمزا% 100 نيتأم -
 آموزش سامانه در يآموزش يها دوره% 100 اطالعات دييتأ و ثبت -
 دسترس در يافزارها نرم در يآموزش يها داده اطالعات% 90 ثبت -

  :  ياستراتژ
  در ارتقائ  سامانه آموزش كاركنان  يشركت خصوص تيحما جلب -
  معاونت توسعه در ارتقائ سامانه  آموزش كاركنان  تيحما جلب -

  :برنامه شاخص
 سال انيپا تا شده ليتكم يآموزش يها شناسنامه درصد -
  نيشناسنامه صادر شده جهت ارتقاء رتبه به مشمول درصد -
  نيمشمول به تيوضع ليتبد جهت صادرشده شناسنامه درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا وضعت  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع

1  
 و نيمدرس شناسنامه افزار نرم و كاركنان يآموزش افزار نرم از استفاده
  اطالعات ورود و استخراج

      اسفند  فروردين  ماه 12  نصيرزاده اقاي

      اسفند  فروردين  ماه 12  نصيرزاده اقاي   يآموزش يآزمون وپس آزمون كالسها شياوراق پ حيتصح  2

3  
برگزار  يآموزش يافراد شركت كننده دركالسها هينمرات كل ستيل  هيته

  . نمره را كسب نموده اند% 60 كهيافراد نييشده در سال و تع
      اسفند  فروردين  ماه 12  نصيرزاده اقاي

4  
 واحد به ارائه و يابيارزش جهت پرسنل انهيسال يآموزش ساعات محاسبه

  معاونت يادار امور
 امور ومتصدي مربيان

  دفتري
      اسفند  فروردين  ماه 12

5  
 از خارج در شده برگزار يآموزش يها دوره از پرسنل يهايگواه يبررس

 شناسنامه به شدن وارد جهت آن ديو تأئ)  يكشور يكارگاهها( شهرستان
  كاركنان يآموزش

      اسفند  فروردين  ماه 12  مدير

6  
 ستيپرسنل با توجه به مجوز و ل انهيماه ياطالعات شناسنامه آموزش ثبت

  نمرات افراد شركت كننده 
      اسفند  فروردين  ماه 12  نصيرزاده اقاي

      اسفند  اسفند  ماه 1  بهورزي مسئول كارشناس  اعتراضات پرسنل و اصالح شناسنامه  يبررس  7

8  
 ابالغ و  يآموزش يايمزا و نيقوان خصوص در پرسنل هيتوج

  ديجد يدستورالعملها
 بهورزي مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و

9  
 آموزش مركز تيسا وب قيطر از پرسنل به يآموزش يدستورالعملها اعالم
  يبهورز

      اسفند  فروردين  ماه 12  بهورزي مسئول كارشناس

 كارشناس ،  نصيرزاده  نيمشمول به رتبه ارتقاء جهت پرسنل شناسنامه يبررس  10
 بهورزي مسئول

      اسفند  فروردين  ماه 12

 كارشناس ،  نصيرزاده  نيمشمول تيوضع ليتبد جهت پرسنل شناسنامه يبررس  11
 بهورزي مسئول

      اسفند  فروردين  ماه 12

12  
كه در  يكشور يو ارائه به شركت كنندگان دركارگاهها يگواه صدور

  شود  يدانشگاه برگزار م
 بهورزي مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و
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13  
 آموزشبرگزار شده در  يآموزش يپرسنل از دوره ها يهايگواه يبررس
  كاركنان يآن جهت وارد شدن به شناسنامه آموزش ديو تأئ مداوم

      اسفند  فروردين  ماه 12 نصيرزاده ،اقاي مركز مدير

      اسفند  نيفرورد  ماه it  12مركز و كارشناس  ريمد يآموزش افزار نرم ازمندين يها برنامه و ها شاخص نيوتدو هيته  14
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان مرتبط واحدهاي به ارائه و نتايج وتحليل تجزيه  15

16  
 وب در مركز واخبار فعاليتها،عملكرد جاري روند ثبت جهت هماهنگي

 مركز شده ايجاد سايت
      اسفند  فروردين  ماه 12  سايت وب ومسئول مربيان

 آموزشي هاي دوره ارزشيابي اطالعات ثبت افزار نرم تهيه  17
  بهورزي مسئول كارشناس
 مربيان و

 سه
  ماهه

      خرداد  فروردين

 افزارها نرم در طالعاتا ثبت  18
  بهورزي مسئول كارشناس
 مربيان و

      اسفند  فروردين  ماه 12

  كارشناسان و مربيان به وارائه آن تحليل و نتايج استخراج  19
  بهورزي مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان و

20  
 آخرين از پس دوهفته حداكثر آموزشي هاي دوره ارزيابي نتايج ارائه
  اجرا  گروه

  بهورزي مسئول كارشناس
 مربيان و

      اسفند  فروردين  ماه 12

21  
 به آن ارسال و شركتي نيروهاي جهت آموزشي شناسنامه فرمت تهيه

  شركت
  بهورزي مسئول كارشناس
  مربيان و

 سه
  ماهه

      خرداد  فروردين

22  
 آموزشي اطالعات كردن وارد جهت خصوصي شركت با گيهماهن
  مربوطه اكسل در شركتي پرسنل

      اسفند  فروردين  ماه 12  شركت مسئول و مربيان

23  
 تدريس گواهي صدور خصوص در سامانه  قابليتهاي ارتقائ پيگيري
   پرسنل

  بهورزي مسئول كارشناس
 ،  معاونت آموزشي رابط ،

  دانشگاه  آموزش كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12

24  
 ها دوره ارزشيابي خصوص در كاركنان آموزش سامانه ارتقائ پيگيري

   آموزشي ي

  بهورزي مسئول كارشناس
 ،  معاونت آموزشي رابط ،

  دانشگاه  آموزش كارشناس
      اسفند  فروردين  ماه 12
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  بهورزي شوراهاي امور و بهورز خدمات ارائه روي بهره: 9 برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف

 %50 زانيبه م يبهورز يمصوبات شورا ياجرا شيافزا -
 %70 زانيبه م يرفاه يمصوبات شورا ياجرا شيافزا -
-  

  :  استراتژي
   يمرب يروين نيوتام بهورزان برعملكرد نظارت در يبهداشت معاونت تيحما جلب -
 بهورزان برعملكرد نظارت در يطيمح كارشناسان يهمكار جلب -
  سالمت نظام اهداف پيشبرد در بهورزان انگيزه افزايش -

  :  برنامه شاخص
  شده  ميانجام شده براساس برنامه تنظ يدهايصد بازد در -
 مراكز از شده ارسال خوراند پس درصد -
 شده اجرا ازين مورد يرفاه يها برنامه درصد -
   يبهورز يمصوبات اجراشده شورا درصد -

  برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

 تيوضع  زمان
  اجرا

  نشد  شد  خاتمه  شروع

9  
 سالمت جامع خدمات مراكز بهداشت هاي خانه پرسنل به ويژه توجه

  اند داشته مناسب عملكرد كه روستايي
 مسئول كارشناس

      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

10 
 جهت بهداشت هاي خانه در ريزي برنامه و خالقيت به پرسنل تشويق
 وسهولت مراجعين به شده ارائه بهداشتي مراقبتهاي كيفيت افزايش

  آنها به دسترسي

 مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

   بهورزي جايگاه و شغل در بهورزان از استفاده 11
 مسئول كارشناس

      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

12 
 مهارت گواهي صدور جمله از بهورزان تحصيل ادامه امور پيگيري
 بهورزي

      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

13 
 برنامه جهت بيدگل و آران شهرستان بهورزي آموزش با هماهنگي

  برنامه فوق و انگيزشي هاي برنامه اجراي و ريزي
      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

14 
 واحدهاي از عملكرد گزارش به توجه با بهورزان از تقدير پيگيري
 بخشي برون همكاري و ستادي

      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 مسئول كارشناس  ... و بهورزان مسئوليت بيمه پيگيري 15
 ومربيان  بهورزي

      اسفند  فروردين ماه 12

16 
 شاغل بهورزان لباس حق خصوص در امنا هيئت مصوبه اجراي پيگيري
 بيدگل و آران و كاشان

 مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين ماه 12 ومربيان  بهورزي

 نياز مورد امور در بهورزي نمايندگان با هماهنگي 17
 مسئول كارشناس

      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

18 
 انتقاالت و نقل امور در بهورزي مسئول كارشناس فعال مشاركت
  بهورزان

 مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين ماه 12    بهورزي
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19 
 كارشناس ظايف و شرح مورد در اداري امور و گسترش واحد توجيه
 بهورزي مسئول

 مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

  بهورزان مشكالت حل خصوص در واحدها با هماهنگي 20
 مسئول كارشناس

      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

21 
 در بهورزان كارگيري به و شبكه ابتداي همانند بهورز جايگاه تبيين
  خود پست

 مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين ماه 12    بهورزي

24 
 در اداري امور و واحدگسترش ، بهداشت محترم معاون با هماهنگي
 بهورزان امور در بهورزي مسئول كارشناس با هماهنگي لزوم خصوص

 كارشناس مدير
      اسفند  فروردين ماه 12    بهورزي مسئول

 مسئول كارشناس  آموزشي هاي برنامه در بهورزان  منظم حضور جهت بانقليه هماهنگي 25
      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي

      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان فصلنامه به يمردم مشاركت جلب و بهورزان ستهيشا خدمات ارائه 26

27 
 ارسال و دگليب و آران و كاشان وخالق فصل نمونه بهورزان نييتع

 بهورز فصلنامه به آنان ياسام
      اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

28 
 ليتشك جهت يبهورز يشورا اعضا و يبهداشت معاون با يهماهنگ
 يبهورز يشورا جلسه

 مسئول كارشناس
      اسفند  فروردين ماه 12 ومربيان  بهورزي

 يبهورز يشورا جلسه ليتشك 29
 مسئول كارشناس

 ومربيان  بهورزي
      اسفند  فروردين ماه 12

 يبهورز يشورا صورتجلسه ميتنظ 30
 مسئول كارشناس

 ومربيان  بهورزي
      اسفند  فروردين ماه 12

 مسئول كارشناس  يبهورز ي شورا صورتجلسه مصوبات ياجرا يريگيپ 31
 ومربيان  بهورزي

      اسفند  فروردين ماه 12

32 
براساس چك ليست و پايش  19پرداخت كارانه و پاداش كوويد 

  عملكردها 
 مسئول كارشناس

      اسفند  فروردين ماه 12  ومربيان  بهورزي
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  بهورز روز  بزرگداشت: )10( برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف
 شهرستان دو از خالق بهورزان نييتع -
 يودانشگاه يكشور نمونه بهورزان نييتع -

  :  استراتژي
  از خدمات بهورزان ريتقددر  يدانشگاه و معاون بهداشت سيير تيحما جلب -
 بهورزان برعملكرد نظارت در يستاد كارشناسان يهمكار جلب -
  سالمت نظام اهداف پيشبرد در بهورزان انگيزه افزايش -

  :  برنامه شاخص
  بهورزان مبتكر وخالق اعالم شده  تعداد -
  بهورزان نمونه اعالم شده  تعداد -

  برنامه گانت جدول

رديف
 

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

     شهريور مرداد ماه 2 مربيان  بهورز روز بزرگداشت مراسم جهت ريزي برنامه  1
 مسئول كارشناس بهورز روز جشن برگزاري جهت بودجه تأمين درخواست  2

 ومربيان  بهورزي
 شهريور مرداد ماه 2

    

 خصوص در دانشگاه مالي ومدير بودجه مدير ، بهداشتي معاون با هماهنگي  3
   بهورزي روز جشن بودجه تامين

 مسئول كارشناس
    بهورزي

  شهريور 12  مرداد 7  ماه يك
    

  دانشگاه سايت در بهورز روز تبريك متن درج بمنظور الزم هماهنگي انجام  4
  هفته يك  مربيان

 اول
  شهريور

      شهريور 7

 اتوماسيون هاي نامه سربرگ در بهورز روز بزرگداشت پيام درج پيگيري  6
  اداري

  ماه يك  اداري امور مسئول
 اول

  شهريور
 آخر

  شهريور
    

     شهريور13 شهريور10 روز 3 مربيان دانشگاه كاركنان و بهورزان به تبريك پيام ارسال  7
 و پررفت مناطق در بيلبرد نصب به اقدام و بهورز روز بنر چاپ  و طراحي  8

  ماه يك  مربيان  روستايي سالمت جامع خدمات مراكز و شهر آمد
 اول

  شهريور
  شهريور 30

    

 به رساني اطالع جهت 19 كوويد بحران در بهورز فعاليتهاي متن تهيه  
           ارگانها و فرمانداري

    

 يبهداشت معاون اي دانشگاه محترم استير يسخنران بمنظور الزم يهماهنگ  9
بهورز روز بمناسبت جمعه نماز يها خطبه از شيپ ،

 مسئول كارشناس
  مرداد 14  مرداد 7  هفته يك    بهورزي

    

از خدمات  ريو امام جمعه معزز كاشان جهت تقد هيفق يبا ول يهماهنگ  10
                                         شانياز خدمات ا ليصادقانه بهورزان و تجل

 مسئول كارشناس
  مرداد 14  مرداد 7  هفته يك    بهورزي

    

 يها خانه و مراكز به ارسال و نمونه بهورز نييتع ستيل چك يبازنگر  11
  بهداشت

      ريت 30  ريت 15  دوهفته  انيمرب

      مرداد 15  مرداد 1  دوهفته  انيمرب     ستيبا استفاده از چك ل يو كشور ينمونه داخل ديبهورزان كاند نييتع   12
 بمنظورانتخاب دگليب و آران شبكه و كاشان يبهداشت معاون با يهماهنگ  13

 نمونه يمرب
 مسئول كارشناس

   بهورزي
 مرداد 15 مرداد7 هفته كي

    

به وزارت واقدام جهت حضور  يو بهورزان نمونه كشور يمرب ياسام اعالم  14
  ركشو يدر جشن بهورز شانيا

 مسئول كارشناس
انيمرب و  بهورزي  

هفته دو مرداد 15  مرداد 30   
    

     مرداد ريت ماه دو مسئول كارشناس بهورزان  يبرا ايهدا ديخر  15
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 انيمرب و  بهورزي

 يها خانه و مراكز به ارسال و خالق بهورز نييتع ستيل چك هيته  16
 بهداشت

      ريت 30  ريت 15  دوهفته  انيمرب

 يها خانه و ييروستا مراكز از يستاد يواحدها ديبازد گزارش يبررس  17
 اسفند نيفرورد ماه 12 انيمرب فعال بهورزان از ريتقد و بهورزان عملكرد يبررس بمنظور بهداشت

    

 ارسال و ستيل چك براساس دگليب و آران و كاشان خالق بهورزان نييتع  18
 بهورز فصلنامه به آنان ياسام

 اسفند نيفرورد ماه 12 انيمرب
    

 و نمونه بهورزان و يمرب از ريتقد و بهورز روز بزرگداشت مراسم يبرگزار  19
 خالق

 مسئول كارشناس
 انيمرب و  بهورزي

 آبان آبان روز كي
    

     آبان آبان  كماهي انيمرب  كشور  ياتيعمل شيگزارش اقدامات  ومستندات الزم در برنامه پا ارائه  20
 تيوارائه به سا يبهورز نمونه كشور يتهايگزارش مختصر از فعال هيته  21

  دانشگاه 
 آبان آبان  كماهي انيمرب

    

     آبان آبان  كماهي انيمرب   هايدانشگاه و ارائه گزارش روز بهورز به خبرگزار يبا روابط عموم يهماهنگ 22
     آبان آبان  كماهي انيمرب  دانشگاه  تيجشن روز بهورز در سا يگزارشات برگزار ارائه 23
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  بهداشت هاي عرصـه در دانشجويان آموزش:) 11(برنامه نوانع
  : اختصاصي هدف

  بهداشت عرصه در دانشجويان كارورزي ، كارآموزي آموزشي، هاي دوره% 100 هماهنگي و برنامه تدوين -
  : استراتژي

  ستادي كارشناسان و گروهها مديران بين بيشتر تعامل و هماهنگي -
  : برنامه شاخص

  دانشجويان جهت شده برگزار هاي دوره تعداد -
   شده صادر تدريس گواهي درصد -

  برنامه گانت جدول

يف
رد

  

 فعاليت

  اجرا مسئول
 مدت
  زمان

  زمان
 تيوضع

  اجرا

شد  شد  خاتمه  شروع
ن

  

 و مامايي پرستاري ودانشكده بهداشت هاي دانشكده با الزم هاي هماهنگي انجام  1
  آموزشي هاي دوره اجراي نحوه زمينه در پزشكي و پيراپزشكي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 آموزش جهت بهورزي مربيان و ستادي هاي واحد با وهماهنگي ريزي برنامه  2
 دركارگاهها دانشجويان

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 تجهيزات پيگيري و پزشكي دانشجويان كارآموزي جهت ثابت  مراكزبهداشتي تعيين  3
 مراكز

 مسئول كارشناس
  انيمرب و  بهورزي

     اسفند  فروردين ماه 12

 برگزاري ازنحوه ومامايي پرستاري و بهداشت دانشكدهاي همكاري با سنجي نظر انجام  4
 ها دوره

 مسئول كارشناس
  انيمرب و  بهورزي

     اسفند  فروردين ماه 12

 كالسها وبرگزاري تدريس نحوه درخصوص دانشجويان نظرات نتايج ودريافت پيگيري  5
 مربوطه مدرسين به وارائه

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان هرماه پايان در پزشكي كارآموزان دوره پايان ارزشيابي انجام  6

 مسئول كارشناس آموزشي اهداف پيشبرد در مدرسين و دانشجويان پيشنهادات و نظرات از استفاده  7
    بهورزي

     اسفند  فروردين ماه 12

 مسئول كارشناس ها دانشكده مشاركت با نيروها التدريس حق ليست تعيين  8
    بهورزي

     اسفند  فروردين ماه 12

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان ها دانشكده به ارسال و كارشناسان التدريس حق قرارداد تنظيم پيگيري  9

 مسئول كارشناس كارشناسان التدريس حق دريافت پيگيري  10
    بهورزي

     اسفند  فروردين ماه 12

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان دانشگاه آمار واحد و معاونت به ارائه و شده اجرا هاي برنامه گزارش تهيه  11

 مسئول كارشناس محيطي ومركز ستادي واحدهاي به دانشجويان آموزشي هاي برنامه كتبي اعالم  12
    بهورزي

     اسفند  فروردين  ماه 12

 گروههاي دانشجويان جهت Excel برنامه در شده انجام واقدامات اطالعات ثبت  13
 مختلف

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 و دانشجويان آموزش بهبود راستاي در محيطي و ستادي واحدهاي نظرات دريافت  14
 آنان مشكالت

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان



٨٩ 
 

 آموزش مشكالت ساختن مرتفع جهت ها دانشكده با هماهنگي جلسات تشكيل  15
 آموزي كار در دانشجويان

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 جهت روستايي و شهري درماني بهداشتي ومراكز ستادي واحدهاي با هماهنگي  16
 موجود مشكالت حل و رسيدگي مختلف هاي رشته در دانشجو آموزو كار پذيرش

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 كار انجام در دانشجويان و كارورزان با همكاري جهت مراكز و پرسنل با هماهنگي  17
 آموزي

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان بهداشت دانشكده به تحويل و دانشجويان عملكرد گزارش و نمرات آوري جمع  18

 شده تأييد گواهي ارائه و مختلف هاي دانشكده از پرسنل و مدرسين مزاياي پيگيري  19
 مدرسين و اداري امور به

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 درخصوص آموزشي درس طرح تهيه جهت ستادي واحدهاي با هماهنگي و پيگيري  20
 اجتماعي پزشكي هاي دوره

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان محيطي مراكز و ستادي واحدهاي به دانشجويان كارآموزي هاي برنامه كتبي اعالم  21

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان دانشجويان آموزشي هاي برنامه اجراي نحوه بر مستمر نظارت  22

 فناوري رشته دانشجويان روستاجهت و شهر مراكز و ستادي واحدهاي با هماهنگي  23
 برنامه توجيه جهت جلسات اجراي و سالمت اطالعات

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 و تغذيه رشته دانشجويان روستاجهت و شهر مراكز و ستادي واحدهاي با هماهنگي  24
 برنامه توجيه جهت جلسات اجراي

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 رشته دانشجويان روستاجهت و شهر مراكز و ستادي واحدهاي با هماهنگي  25
  برنامه توجيه جهت جلسات اجراي و دندانپزشكي

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان

 پيگيري و پزشكي دانشجويان كارورزي گزارش ارائه و دوره پايان آزمون در مشاركت  26
  دانشجويان سوي از شده اعالم مشكالت

 مسئول كارشناس
    بهورزي

     اسفند  فروردين  ماه 12

 مسئول كارشناس   پزشكان كارآموزي جهت آموزشي مركز دو تعيين براي پزشكي دانشكده با هماهنگي  27
    بهورزي

     اسفند  فروردين  ماه 12

     اسفند  فروردين ماه 12  مربيان   آموزشي مراگز اين نياز مورد تجهيزات تامين پيگيري  28

  
   



٩٠ 
 

  آموزش در پژوهش توسعه: )12(برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف

   كاربردي پژوهشهاي تدوين -
   ها همايش و مجالت پژوهشي و علمي مقاالت چاپ توليد افزايش -

  :استراتژي
   يبهورز آموزش گروهو پژوهش در  قيتحق يساز بستر -

  :برنامه شاخص
  يافته   پايان ايشده  نيتدوتحقيقاتي  يطرحها و مقاالت ،پرو پوزالها  تعداد -

  برنامه گانت جدول
 مدت  اجرامسئول فعاليت رديف

  زمان
  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع

 طرح اقدامات مستندات بارگزاري تهيه جهت الزم اقدامات انجام  1
 " خدمت بدو در پزشكان يآموز مهارت بسته نيتدو" پژوهشي

  آموزش يراهبرد قاتيتحق ملي مركز  به ارائه و

  بهورزي مسئول كارشناس
  ومربيان

      مهر  فروردين  ماه 6

 و 19 كوويد بحران در بهورزان نقش تببين " پروپوزال تدوين  2
   بهداشتي معاونت  hsr كميته به ارائه

  بهورزي مسئول كارشناس
      مهر   خرداد  ماه 2

 در  لرستان و كاشان ، اصفهان علمي هيئت اعضاي با هماهنگي  3
  طرح اجراي و همكاري نحوه خصوص

  بهورزي مسئول كارشناس
      شهريور   خرداد  ماه 3

 طرح اجراي فرايند خصوص در پژوهشي معاون با هماهنگي  4
   دانشگاه سه در مذكور

   بهورزي مسئول كارشناس
      شهريور  شهريور  1

 داوريهاي ارائه و علمي هيئت اعضاي توسط پروپوزال بررسي  5
  الزم

   بهورزي مسئول كارشناس
      مهر   خرداد  3

      مهر  مهر  1   بهورزي مسئول كارشناس  پروپوزال ويرايش و بازنگري  6

            مربيان  سازي پياده و بهورزان هاي مصاحبه انجام جهت هماهنگي  7

      اسفند   مرداد  6   بهورزي مسئول كارشناس  آن گذاري كد و ها مصاحبه بررسي  8

      مرداد   مرداد   ماه1   بهورزي مسئول كارشناس  نوآورانه كميته به شده تدوين فرايندهاي نتايج ارائه  9

 و بهورزان خالقيتهاي و برتر تجارب اي بودجه پروپوزال تدوين  10
  آموزشي معاونت به ارائه

   بهورزي مسئول كارشناس
      مرداد  تيرماه   ماه1

 خالقيتهاي و برتر تجارب پروپوزال بودجه دريافت پيگيري  11
   الزم مستندات ارائه و بهورزان

  بهورزي مسئول كارشناس
      اسفند   مرداد  5

 همايش در پاسخگو آموزش بر منطبق فرايندهاي ارسال و تهيه  12
  تبريز پاسخگويي برتر تجارب

   بهورزي مسئول كارشناس
      خرداد  خرداد   اماه

 هاي پژوهش در شده برگزار هاي دوره نتايج از استفاده  13
  كاربردي

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

 علمي اساتيد همكاري خصوص در بهداشتي معاون با هماهنگي  14
  بهورزي آموزش مركز با

  مربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان و مسئول كارشناس  مرتبط مجالت و همايشها در مقاالت چاپ پيگيري  15

 با پزشکان آموزی مھارت"  طرح ي اجرا جهت ريزي برنامه  16
    آموزشی مراکز در"  خدمت بدو در بوک الگ از استفاده

 يمرب و مسئول كارشناس
  مربوطه

      اسفند  مرداد  ماه 8

  



٩١ 
 

  پايش و نظارت ):13(برنامه عنوان
  : اختصاصي هدف
 خانه هاي بهداشت براساس برنامه تنظيمي گسترشدرصد  80پايش  -
 يابيارزش و شيپا خصوص در دالوروديجد يروهاين% 100 يتوانمند و  آموزش -

  : استراتژي
  الورود ديجد يروهاين آموزش -
  يستاد كارشناسان و نيمسئول تيحما جلب -
  عملكرد ارتقاء و يابيارزش يها وهيش بهبود -

  : برنامه شاخص
 يابيارزش و شيپا خصوص در دهيد آموزش خدمت بدو يروهاين درصد -
  يابيارزش و شيپا نهيزم در دهيد آموزش كارشناسان و رانيمد درصد -

  برنامه گانت جدول
 مدت  اجرا مسئول  فعاليت رديف

  زمان
 تيوضع  زمان

  اجرا
 نشد شد خاتمه  شروع

 خصوص در ستادي واحدهاي مسئولين و اداري امور و گسترش توجيه  1
 بدو نيروهاي و ستادي كارشناسان به ارزشيابي و پايش آموزش اهميت
 فني كميته در ورود

 مسئول كارشناس
  مركز بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

 معرفي افراد كليه براي خدمت بدو  آموزش اجراي  جهت ريزي برنامه  2
 وقت اسرع در هدف گروه براساس  شده

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 صدور جهت مربوطه واحدهاي و اداري امور و گسترش واحد با هماهنگي  3
 مراكز در بكار شروع از قبل جديدالورود افراد براي آموزشي كالس ابالغ

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 پزشك تامين براي نقليه و گسترش واحد با هماهنگي جلسات تشكيل  4
  خدمت بدو دوره در پزشكان بموقع حضور و جايگزين

 مسئول كارشناس
  مربيان و بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

 و پايش زمينه در نيروها خدمت بدو آموزش اجراي و ريزي برنامه  5
   نيرو معرفي از يكماه مدت ظرف ارزشيابي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 هر ابتداي در برنامه اهداف مورد در خدمت بدو نيروهاي كامل توجيه  6
  دوره

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 و پايش رمينه در كالسهايĤموزش در مدرسين بموقع حضور پيگيري  7
  ارزشيابي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  آموزش دوره هر  دراجراي الزم پشتيباني و تداركات انجام و پيگيري  8
 صدور جهت مربوطه واحدهاي و اداري امور و گسترش واحد با هماهنگي  9

 ستادي كارشناسان و مديران براي آموزشي كالس ابالغ
      اسفند  شهريور  ماه 6  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان آموزش ازروند نظرسنجي انجام  10
 شركت افراد امتياز محاسبه و آزمون پس,  آزمون پيش نمرات استخراج  111

 دوره هر در كننده
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  نمودند كسب را نمره درصد60 كه افرادي براي آموزش گواهي صدور  12
 جلسات در كنندگان شركت وپيشنهادات منفي و مثبت نظرات ارائه  13

  كارشناسي
 مسئول كارشناس
   مركز بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  برنامه روند بهبود در آن از استفاده و  فراگيران نظرات استخراج  14



٩٢ 
 

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  شده اعالم نواقص رفع جهت واحدها به فراگيران نظرات ارائه  15
 حمايت جلب جهت فني كميته در آموزش  اجراي گزارش ارائه و تهيه  16

  عملكرد ارزشيابي و پايش كميته از
 مسئول كارشناس
  مربيان و بهورزي

 اسفند  ماه 1
  ماه

 اسفند
  ماه

    
  

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  بهداشتي معاون به بازديد گزارش ارائه و 2 سطح ليست چك تكميل  17
 سالمت جامع خدمات مراكز به شده انجام بازديد فيدبك ارسال  18

  بهداشت هاي خانه و روستايي
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان   بازديدشده روستاهاي از مراكز خوراند پس دريافت پيگيري  19
 مراكز از معاونت كارشناسي بازديد هاي برنامه اجراي در فعال حضور  20

   بهداشت هاي خانه و روستايي سالمت جامع خدمات
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

 و پايش سازي يكسان جهت بيدگل و آران بهورزي باآموزش هماهنگي  21
 هاي خانه در شده ارائه سالمت جامع خدمات از دقيق و منظم ارزشيابي
  .  فيدبك وارسال بهداشت

      اسفند  فروردين  ماه 12  بهورزي كارشناسان

 شهرستان ودرمان بهداشت شبكه بهورزي آموزش واحد وارزشيابي پايش  22
  فيدبك وارسال مربوطه ليستهاي چك براساس وبيدگل آران

      اسفند  فروردين  ماه 12   بهورزي انكارشناس

 چك براساس كاشان شهرستان بهورزي آموزش مركز وارزشيابي پايش  23
   فيدبك وارسال مربوطه ليستهاي

      اسفند  فروردين  ماه 12   بهورزي كارشناسان

  
   



٩٣ 
 

  در حوزه معاونت بهداشتي  كاركنان مجازي آموزشتقويت و توسعه : )14(برنامه عنوان
  : )1( اختصاصي هدف

  مجازي آموزش فيزيكي و فني هاي ساخت زير ايجاد •

  :استراتژي
 دانشگاه استير تيحما جلب •
 معاونت توسعه  تيحما جلب •
 يبهداشت ومعاونت دانشگاه اطالعات يفناور كارشناسان مشاركت جلب •
 ساختها  ريز ليدر تكم يبخش خصوص يهمكار جلب •

  :برنامه شاخص
  برگزارشده يهماهنگ تعدادجلسات
 يمجاز آموزش يرساختهايز به شده مجهز يگاههايوپا تعدادمراكز

 برنامه گانت جدول

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

1  
جهتبهداشتيمعاونودانشگاه رياست با هماهنگيوريزيبرنامه

 مجازي آموزش زيرساختهاي اندازي راه
 بهورزيمسئولكارشناس

 توسعه واحد کارشناس و
      اسفند  فروردين  ماه 12

4  

مسئولواطالعاتفناوريمركزآمارو مدير توجيه و جلسهتشكيل
 خصوص در پزشكي علوم دانشگاه مجازي آموزش توسعه كارگروه
 هاي دوره اندازي راه زمينه در بهداشتي معاونت كمبودهاي و نيازها

 مجازي آموزش

  بهورزيمسئولكارشناس
 ومربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12

5  
شبكهومديريتبهداشتيمعاونت IT مسئول توجيه وجلسهتشكيل

 مجازي آموزش هاي دوره اندازي راه اضطرار و اهميت خصوص در
 بهورزيمسئولكارشناس

 ومربيان
      اسفند  فروردين  ماه 12

6  
ضرورتوتوسعهدرمعاونتكاركنان آموزش مسئول باجلسهتشكيل

  مجازي آموزش امكانات اندازي راه
 بهورزيمسئولكارشناس

 شبكه مديريت و
      اسفند  فروردين  ماه 12

7  
بهداشتيمعاونتحوزهدرمجازي آموزش ريزي برنامهكميتهتشكيل
 دانشگاه

 بهورزيمسئولكارشناس
 توسعه واحد وکارشناس

      اسفند  فروردين  ماه 12

10  
وابالغتعيينومجازيآموزشي ريزي برنامه كميته اعضاءابالغصدور
 اعضاء وظايف شرح

      اسفند  فروردين  ماه 12 بهداشتيمعاون

زيرساختهاياندازيراهجهت الزم بودجه تأمين و برآوردپيگيري  11
  كاركنان مجازي آموزش

      اسفند  فروردين  ماه 12 دانشگاهITمسئول

12  

 برايپشتيبانوافزارينرم،افزاري سخت نيازهاي تاًمينوتعيين
 خانه و پايگاه ، مركز هر ازاي به مجازي آموزش از برخورداري امكان

  شبكه دو هر در بهداشت
 

معاونتITمسئول
   بهداشتي

      اسفند  فروردين  ماه 12

13  
مراكزاستانداردهايمجموعهبر منطبق برنامه نيازهايپيشتعيين
 مجازي آموزش

معاونتITمسئول
  شبكه ومديريت بهداشتي

     اسفند  فروردين  ماه 12

درپرسرعتاينترنتبهدسترسي نحوه در موجود چالشهايبررسي  14
  بهداشت هاي خانه و روستايي و مراكزشهري

  بهورزيمسئولكارشناس
  ومربيان

     اسفند  فروردين  ماه 12

15 
 بر منطبق مجازي آموزش ساختار برنامه نيازهاي پيش بررسي

  مجازي آموزش مراكز استانداردهاي مجموعه
 معاونتIT مسئول

 ودانشگاه بهداشتي
  ومربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12



٩٤ 
 

  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي مجازي تقويت و توسعه آموزش: برنامه عنوان
  :)2( اختصاصي هدف

   ينرم افزار آموزش مجاز تدوين طرح پيش نويس  •

  :استراتژي
 يمجاز يها آموزش يبرگزار جهت) lmsو  كانكت يادوب (هاي الزم افزار نرم از يريگ بهره •

  :برنامه شاخص
 كانكت  يبه نرم افزار ادوب يدسترس يدارا ييو روستا ينقاط شهر تعداد -

  
 برنامه گانت جدول

  

   

رديف
  اجرا مسئول  فعاليت 

 مدت
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان

  نشد  شد  خاتمه  شروع

 همزمان بطور كه بهداشت خانه و پايگاه ، مركز هر كاربران تعداد تخمين  1
  مراكز اينترنت باند پهناي براورد جهت ميكنند مشاركت بينارها و در

 بهداشتي معاونتIT مسئول
  شبكه مديريت و

      اسفند  فروردين  ماه 12

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  .شد خواهد اجرا ماهيانه بصورت كه وبينارهايي تعداد تخمين  2

3  
 شبكه به مسلط فرد عضويت و تعيين درخصوص هماهنگي و مكاتبه
 در  ها سامانه و الكترونيك آموزش زيرساختهاي توسعه مسئول بعنوان
  آموزشي شوراي

      اسفند  فروردين  ماه 12  بهورزي مسئول كارشناس

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان   وبيناري ارتباط جهت انتظار مورد خدمت دهنده ارائه واحدهاي تعيين  4

 وبينارهاي از كاركنان كليه استفاده شدن فراهم جهت ريزي برنامه  5
   آموزشي

      اسفند  فروردين  ماه 12  بهداشتي معاونتIT مسئول

6  

 جهت آنها استفاده مورد هاي سامانه بررسي و دانشگاهها با هماهنگي
  كاركنان آموزش و بهورزي فراگيران آموزش

  

      اسفند  فروردين  ماه 12  بهورزي مسئول كارشناس



٩٥ 
 

  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي مجازي تقويت و توسعه آموزش: برنامه عنوان
  ):3( اختصاصي هدف

   مورد نياز يآموزش مجاز  يمحتوا درصد  20ديتول •

  :استراتژي
  يو مركزبهداشت به امكانات آموزش مجاز يو معاونت بهداشت يمركز آموزش بهورز زيتجه •
  :برنامه شاخص

 يمجاز وهيش به دهيد آموزش  يدرصدگروهها -
 برگزارشده ينارهايوب درصد -
 برگزارشده يمجاز يها برنامه از دهيد آموزش هدف يگروهها اطالعات يماندگار -

  

 برنامه گانت جدول

  

   

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

1  
 مجوز دريافت جهت انساني سرمايه كميته به ارائه و آموزشي شوراي مصوبه دريافت

  دوره

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

2  
 توسط شده توليد آموزشي منابع برگزاري با خصوص در دانشگاه IT با هماهنگي

 دهندگان اموزش

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

3  
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  مختلف هدف گروههاي جهت الكترونيكي آزمون روزهاي تعيين و ريزي برنامه

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  مجازي آموزش هاي دور ريزي برنامه و طراحي برنامه  4

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  آموزشي شوراي در طرح و دوره طراحي فرم تكميل  5

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  مختلف هدف گروههاي جهت آموزش سرفصلها و محتوي تعيين  6

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان آموزش هاي بسته تكميل و سوال طراحي جهت ستادي واحدهاي با هماهنگي  7

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان سوال طراحي قواعد نظر از واحدها سوي از شده ارسال سواالت بررسي  10

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  سوال طراحي قواعد اصول براساس نياز مورد سواالت طراحي  11

12  
 نهايي تأييديه دريافت تا شده تعيين محتواي و سرفصل براساس سواالت بندي دسته

  آموزشي شوراي دبير و بهورزي مسئول كارشناس توسط آن

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

13  
 به ارائه و كاشان دانشگاه و وزارت سايت در شده بارگزاري آموزش محتواهاي بررسي
  برداري بهره جهت واحدها

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  وزارت درسايت ها واحد و بهورزي توسط شده تهيه آموزشي محتوي بارگزاري  14

15  
 آموزش گروه به ارائه و واحدها توسط نيروها خدمت بدو آموزش محتواي تدوين
 بارگزاري جهت بهورزي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
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  كاركنان در حوزه معاونت بهداشتي مجازي تقويت و توسعه آموزش: برنامه عنوان
  ):4( اختصاصي هدف

  %89 ميزان به خدمت بدو هاي دوره برگزاري نحوه از فراگيران رضايتمندي افزايش •

  :استراتژي
 يآموزش مجاز در رانيفراگ تيرضا جلب -
 يمجاز آموزشدر ارتقاء  نيمدرس تيرضا جلب -
  خدمت بدو آموزش يها وهيش بهبود -

  :برنامه شاخص
 يمجاز يها دوره يبرگزار نحوهاز  رانيفراگ تيرضا درصد -
 يمجاز آموزش يها دوره ارتقاء درصد -
 يمجاز آموزش يها دوره در رانيفراگ حضور درصد -

 

 برنامه گانت جدول

 

  

    

رديف
  

 مدت  اجرا مسئول  فعاليت
  زمان

  اجرا تيوضع  زمان
  نشد  شد  خاتمه  شروع

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  موجود هاي سامانه از برداري بهره جهت دانشگاه تي اي با هماهنگي  1

2  
 برگزاري در وروستايي درمراكزشهري ها سامانه به دسترسي مشكالت بررسي

  مجازي آزمونهاي
      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

3  
 كيان سامانه هدف گروه براساس مختلف هاي دوره آموزشي محتوي بارگزاري
   كاركنان آموزش هماهنگي با دانشگاه

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

4  
 هاي العمل دستور خصوص در مجازي آموزش هاي دور ريزي برنامه و طراحي برنامه
   هدف گروههاي جهت 19 كوويد

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان  كنندگان شركت نمرات ليست و مجازي آزمون برگزاري نتايج دريافت  5

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان مجازي آزمون در فراگيران غياب و حضور نتايج بندي جمع و آوري جمع  6

      اسفند  فروردين  ماه 12 مربيان  آزمون در شركت عدم علل خصوص در مراكز با مكاتبه و بررسي  7

      خرداد  خرداد  ماه1 مربيان  مختلف سامانه عملكرد نحوه بررسي  8

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  گواهي صدور شرايط واجد افراد تبيين كنندگان شركت نمرات بندي جمع  9

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  كاركنان آموزش گواهي در ثبت جهت آموزش كارشناس به ليست ارائه  10

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان  مختلف سامانه عملكرد نحوه بررسي  11

12  
 برنامه اجراي روند از اطالعات كسب و دانشگاه مجازي آموزش واحد با هماهنگي

 آموزشي هاي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان

13  
 آموزش هاي سامانه مشكالت و عملكرد بررسي و پرورش آموزش واحد با هماهنگي

  آموزان دانش مجازي

      اسفند  فروردين  ماه 12  مربيان
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  برنامه شاخصهاي استخراج):   37( شماره جدول
  

 آوري جمع  محل شاخص تعريف  فرمول  شاخصها عنوان رديف

 براي شده انجام رفاهي اقدامات درصد  1
  بهورزان

ن
ن

  بيانگردرصد شاخص اين
 شده انجام رفاهي اقدامات

  باشد مي بهورزان براي

 آموزش مركز
  بهورزي

 بيانگردرصد شاخص اينن انيمرب يشورا مصوبات ياجرادرصد  2
 شوراي مصوبات اجراي
 باشد مي مربيان

 آموزش مركز
  بهورزي

 بيانگردرصد شاخص اين  بهورزي شوراي مصوبات اجراي درصد  3
 شوراي مصوبات اجراي

 باشد مي بهورزي

 آموزش مركز
  بهورزي

 در بهورز فصلنامه آزمون نتايج درصد  4
  كننده شركت هدف گروههاي

شركت كننده هدف يگروهها در بهورز فصلنامه
كننده شركت گروه ∗تعداد  

 بيانگرارزيابي شاخص اين
 گروههاي تمامي در نتايج
  است كننده شركت هدف

 آموزش مركز
  بهورزي

 فصلنامه در ارسالي مقاالت چاپ درصد  5
  بهورز

فصلنامه بهورز در ارسال مقاالت چاپ تعداد
فصلنامه دفتر به يارسال مقاالت كل ∗تعداد  

 درصد بيانگر شاخص اين
 در ارسالي مقاالت چاپ

  باشد مي بهورز فصلنامه

 آموزش مركز
  بهورزي

 پايان تحقيقاتي طرحهاي و درصدمقاالت  6
  آموزان ودانش مربيان توسط  يافته

ن

∗
 و مقاالت بيانگر شاخص اين

 پايان تحقيقاتي طرحهاي
 ودانش مربيان توسط  يافته

  باشد مي آموزان

 آموزش مركز
  بهورزي

يبهورز انيمرب سيتدر ساعتدرصد  7
  بهورز هدف گروه يبرا يآموزش يدركالسها

رز

∗
 بيانگردرصد شاخص اين

 مربيان تدريس ساعات
 هدف گروه براي بهورزي
 باشد مي بهورزان

 آموزش مركز
 بهورزي

انيمرب توسط شده سيتدر دورهدرصد  8
  بهورز هدف گروه يبرا يبهورز

رز

∗
 دوره بيانگردرصد شاخص اين

 مربيان توسط شده تدريس
 هدف گروه براي بهورزي
  باشد مي  بهورزان

 آموزش مركز
  بهورزي

يروشهانهيزم در دهيد آموزش انيدرصدمرب  9
  سيتدر

د

∗
 بيانگردرصد شاخص اين

 روش دوره كه است مربياني
  اند گذرانده را تدريس

 آموزش مركز
  بهورزي

يروشهانهيزم در دهيد آموزش انيمربدرصد  10
  سيتدر

س

∗
 بيانگردرصد شاخص اين

 زمينه در توانمند مربيان
  باشد مي تدريس روشهاي

 آموزش مركز
  بهورزي

برنامهنهيزم در دهيد آموزش انيمربدرصد  11
  ياتيعمل

د

∗
 بيانگردرصد شاخص اين

 كارگاه كه است مربياني
  اند گذرانده را عملياتي برنامه

 آموزش مركز
  بهورزي

ازبهورزي آموزان دانش تيرضادرصد  12
  يآموزش يكالسها

ي
∗ي

 بيانگردرصد شاخص اين
 آموزان دانش رضايت ميزان

 برگزار آموزشي كالسهاي از
 باشد مي شده

 آموزش مركز
 بهورزي
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 جهت برگزارشده هاي دوره تعداد 
  تحصيلي رشته تفكيك به دانشجويان

 رشته تفكيك به دانشجويان جهت برگزارشده هاي دوره تعداد
 تحصيلي

 

 هاي دوره بيانگرتعداد شاخصاين
 به دانشجويان جهت برگزارشده

  باشد مي تحصيلي رشته تفكيك

 آموزش مركز
 بهورزي

  صادرشده آموزشيگواهيدرصد  14
  

 گواهي  بيانگردرصد شاخص اين
 مدرسين جهت شده صادر تدريس

  باشد مي دانشجويان

 آموزش مركز
 بهورزي

 نحوه از فراگيران مندي رضايت درصد  15
 خدمت بدو آموزشي دوره برگزاري

 افرادي درصد بيانگر شاخص اينت
 در را برنامه موافق ستون كه است
 . اند نموده تكميل نظرسنجي فرم

 آموزش مركز
 بهورزي

 دوره از فراگيران مندي رضايت درصد  16
 خدمت بدو آموزشي هاي

 افرادي درصد بيانگر شاخص اين
 در را برنامه موافق ستون كه است
 . اند نموده تكميل نظرسنجي فرم

 آموزش مركز
 بهورزي

 از فراگيران رضايتمندي درصد  17
  خدمت بدو دوره مدرسين

ت
ت

 افرادي درصد بيانگر شاخص اين
 در را برنامه موافق ستون كه است
 . اند نموده تكميل نظرسنجي فرم

 آموزش مركز
 بهورزي

 آموزش خدمت بدو نيروهاي درصد  18
  ديده

 آموزش پوشش بيانگر شاخص اينت
 برنامه طبق خدمت بدو پرسنل
 مي بهورزي آموزش مركز تفضيلي

 .باشد

 آموزش مركز
,  بهورزي

 كارگزيني

 درصد  درصد بيانگر شاخص اين  خدمت بدو آموزشهاي ارتقاء درصد  19
 بدو آموزشي هاي دوره ارتقاء

 . باشد مي  خدمت

 آموزش مركز
 بهورزي

 بدو  در واحد سرفصل با تطابق درصد  20
  خدمت

د

∗
 تطابق درصد   بيانگر شاخص اين
  خدمت بدو  در واحد سرفصل با

 . باشد مي

 آموزش مركز
 بهورزي

 حضور بيانگردرصد شاخص اين  خدمت بدو نيروهايحضوردرصد  21
 بدو دوره در شده دعوت نيروهاي
 باشد مي خدمت

 آموزش مركز
 بهورزي

 پيشنهادي آموزشي هايبرنامهدرصد  22
   حضوري

 برنامه درصد بيانگر شاخص اين
 ، پيشنهادي آموزشي هاي

 مي ستادي واحدهاي حضوري
  باشد

 آموزش مركز
   بهورزي

 شده مصوب آموزشي هايبرنامهدرصد  23
ي  حضوري

 هاي برنامه بيانگر شاخص اين
 بر كه است شده اجرا آموزشي
 ريزي برنامه مديريت مجوز اساس
  است بوده

  

  حضوري شده اجرا هايبرنامهدرصد  24
 مصوب

 هاي برنامه بيانگر شاخص اين
 بر كه است شده اجرا آموزشي

 ريزي برنامه مديريت مجوز اساس
  است بوده

 معاونت
  ,  بهداشتي

 آموزش مركز
  بهورزي

غير پيشنهادي آموزشي هايبرنامهدرصد  25
   حضوري

 برنامه درصد بيانگر شاخص ايني
 ، پيشنهادي آموزشي هاي

 مي ستادي واحدهاي غيرحضوري
  باشد

 آموزش مركز
   بهورزي
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 شده مصوب آموزشي هايبرنامهدرصد  26
  غيرحضوري

 برنامه بيانگردرصد شاخص اين
 مصوب حضوري غير آموزشي هاي
  است شده

 آموزش مركز
  بهورزي

 اجرا درصد بيانگر شاخص اين آموزشي شوراي مصوباتاجرايدرصد  27
  باشد مي آوزشي شوراي مصوبات

 آموزش مركز
 بهورزي

 پرسنل مصوب آموزشيساعاتميزان  28
 گروه تفكيك به بهداشتي معاونت حوزه
   هدف

 ساعت ميزان بيانگر شاخص اين
 به پرسنل مصوب  آموزشي
 باشد مي هدف گروه تفكيك

 آموزش مركز
 بهورزي

مصوب آموزشي هاي برنامهاجرايدرصد  29
  شورا

 بيانگردرصداجراي شاخص اين
 باشد مي مصوب هاي برنامه

 آموزش مركز
 بهورزي

مصوب آموزشي هاي برنامهاجرايدرصد  30
  آموزش اجرايي كميته

 بيتصو بيانگردرصد شاخص اين
 تهيكم در شده مطرح يها برنامه
 باشد يم يياجرا

 آموزش مركز
 يبهورز

 در شده مطرح آموزشي عناوين درصد  31
  شورا

 عناوين بيانگردرصد شاخص اين
 فرمهاي بين از كه است آموزشي

 شده مطرح شورا در پيشنهادي
 است

 آموزش مركز
 بهورزي

 عناوين بيانگردرصد شاخص اين  شورا در شده مصوب عناوين درصد  32
 بين از شورا در شده تصويب
 باشد مي شده مطرح عناوين

 آموزش مركز
 بهورزي

 آموزشي هاي برنامه اجراي درصد  33
  شورا مصوب

 عناوين بيانگردرصد شاخص اين
 مصوب عناوين بين از شده اجرا

 باشد مي شده

 آموزش مركز
 بهورزي

 اجراي بيانگردرصد شاخص اين  آموزشي شوراي مصوبات اجراي درصد  34
 باشد مي آموزشي شوراي مصوبات

 آموزش مركز
 بهورزي

  حضوري شده اجرا هاي برنامه درصد  35
 مصوب

 هاي برنامه بيانگر شاخص اين
 بر كه است شده اجرا آموزشي

 ريزي برنامه مديريت مجوز اساس
  است بوده

 معاونت
  ,  بهداشتي

 آموزش مركز
  بهورزي

 شده اجرا هاي برنامه درصد  36
  غيرحضوري

 برنامه بيانگردرصد شاخص اين
 اجرا حضوري غير آموزشي هاي

 مجوز اساس بر كه است شده
  است بوده ريزي برنامه مديريت

 معاونت
  ,  بهداشتي

 آموزش مركز
  بهورزي

 از فراگيران مندي رضايت درصد  37
  غيرحضوري شده اجرا هاي برنامه

 افرادي درصد بيانگر شاخص ايني
 در را برنامه  موافق ستون كه است
  اند نموده تكميل نظرسنجي فرم

  

 دوره از فراگيران مندي رضايت درصد  38
 خدمت حين آموزشي هاي

 افرادي درصد بيانگر شاخص اين
 در را برنامه  موافق ستون كه است
  اند نموده تكميل نظرسنجي فرم

 فرم
  , نظرسنجي

 آموزش مركز
  بهورزي

 حين آموزشي هاي دوره ارتقاء درصد  39
 خدمت

 درصد  درصد بيانگر شاخص اين
 حين آموزشي هاي دوره ارتقاء

 .  باشد مي خدمت

 آموزش مركز
  بهورزي
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 مدرسين از مندي رضايت درصد  40
 شده برگزار آموزشي هاي دردوره

 افرادي درصد بيانگر شاخص اين
 در را برنامه  موافق ستون كه است

 بخش( نظرسنجي فرم
  نموده تكميل)مدرسين

 آموزش مركز
  بهورزي

 برنامه در فراگيران فعال حضور درصد  41
  آموزشي هاي

 حضور ميزان بيانگر شاخص اين
 آموزشي هاي برنامه در كاركنان

 .  است

 حضور دفتر
  غياب و

 تكميل آموزشي هاي شناسنامه درصد  42
   شده

 درصد بيانگر شاخص اين
 تكميل آموزشي هاي شناسنامه

 باشد مي شده

 آموزش مركز
   بهورزي

 آموزشي هاي برنامه اجراي درصد  43
  شورا مصوب

 بيانگردرصداجراي شاخص اين
 باشد مي مصوب هاي برنامه

 آموزش مركز
 بهورزي

 و تئوري بصورت آموزشها انجام درصد  44
    عملي

 انجام درصد بيانگر شاخص اين
  عملي و تئوري بصورت آموزشها

 باشد مي

 آموزش مركز
 بهورزي

 آموزشي هاي برنامه اجراي درصد  45
  آموزش اجرايي كميته مصوب

 تصويب بيانگردرصد شاخص اين  اجرايي كميته در شده مطرح هاي برنامه تعداد
 كميته در شده مطرح هاي برنامه

 باشد مي اجرايي

 آموزش مركز
 بهورزي

 در فراگيران نظرات بررسي درصد  46
  آموزشي كالسهاي

 بيانگردرصد شاخص اين
 نظر آن در كه است كالسهايي
 است شده انجام سنجي

 آموزش مركز
 بهورزي

 جهت شده صادر گواهي درصد  47
  وخارجي داخلي مدرسين

ي

∗
 گواهي بيانگردرصد شاخص اين

 مدرسين جهت شده صادر
 باشد مي آموزشي كالسهاي

 آموزش مركز
 بهورزي

 شده اجرا آموزشي هاي دوره درصد  48
  اثربخشي داراي

 هاي دوره بيانگردرصد شاخص اين
 بين از اثربخشي داراي شده اجرا

 باشد مي اجراشده هاي دوره

 آموزش مركز
 بهورزي

 تعداد ميانگين بيانگر شاخص اين  پرسنل كليه آموزشي ساعت ميانگين  49
 شده گذرانده آموزشي ساعت

 باشد مي پرسنل از هريك

 آموزش مركز
 بهورزي

 روش به آموزشها انجام درصد  50
  سخنراني

 آموزشها بيانگردرصد شاخص اين
 كل از سخنراني روش به

 مي حضوري اجراشده آموزشهاي
 باشد

 آموزش مركز
 بهورزي

 روش به آموزش برنامه درصد  51
   كارگروهي

 آموزش بيانگردرصد شاخص اين
 كل از كارگروهي روش به

 مي حضوري شده اجرا آموزشهاي
 باشد

 آموزش مركز
 بهورزي

 آموزشها بيانگردرصد شاخص اين  كارعملي روش به آموزش انجام درصد  52
 كل از كارعملي روش به

 مي حضوري شده اجرا آموزشهاي
 باشد

 آموزش مركز
 بهورزي
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 تركيبي صورت به آموزش انجام درصد  53
 ، كارگروهي ، سخنراني روشهاي از

  كارعملي

ي

∗
 آموزشها بيانگردرصد شاخص اين
 نسبت روشها از تركيبي روش به
 اجرا حضوري آموزشهاس كل به

 باشد مي شده

 آموزش مركز
 بهورزي

 آموزشها بيانگردرصد شاخص اين  آزمون صورت به آموزش انجام درصد  54
 آموزشهاي كل از آزمون روش به

  باشد مي اجراشده

 آموزش مركز
  بهورزي

 اثر داراي آموزشي هاي دوره درصد  55
  بخشي

 بيانگردرصد شاخص اين
 بخشي اثر نتايج داراي آموزشهاي

 مي شده اجرا آموزشهاي كل از
 باشد

 آموزش مركز
 بهورزي

 نحوه از فراگيران رضايتمندي درصد  56
  خدمت بدو دوره برگزاري

  خدمت بدو برنامه برگزاري نحوه از موافق افراد تعداد  
 خدمت بدو در برگزاري نحوه از موافق  افراد كل

 افرادي صد در بيانگر شاخص اين
 رادر برنامه موافق ستون كه است
  اند نموده تكميل نظرسنجي فرم

 آموزش مركز
  بهورزي

 در برگزارشده هماهنگي جلسات تعداد  57
  مجازي آموزش هاي ساخت زير ايجاد

  برگزارشده برگزاري هماهنگي جلسات تعداد  
  

 بيانگرتعدادجلسات شاخصاين
 زير ايجاد  درخصوص برگزارشده
  مجازي آموزش هاي ساخت

 آموزش مركز
  بهورزي

 شده مجهز وپايگاههاي مراكز درصد  58
  مجازي آموزش زيرساختهاي به

 زيرساختهايبهشدهمجهزوپايگاههايمراكزوتعدادتعد 
  مجازي آموزش

  وپايگاهها مراكز تعدادكل

 مراكز بيانگرتعداد شاخص اين
 به شده مجهز وپايگاههاي

  .است مجازي آموزش زيرساختهاي

 آموزش مركز
  بهورزي

 داراي روستايي و شهرينقاطدرصد  59
  كانكت ادوبي افزار نرم به دسترسي

 شهري نقاط بيانگرتعداد شاخص اين
 نرم به دسترسي داراي روستايي و

  كانكت ادوبي افزار

 آموزش مركز
  بهورزي

شيوه به ديده آموزش  درصدگروههاي  60
 مجازي

  

 كاركناني بيانگردرصد شاخص اين
 مجازي آموزش دوره كه است

  اند گذرانده را كوويد

 آموزش مركز
  بهورزي

 برگزارشده وبينارهايدرصد  61
  

 وبينارهاي بيانگردرصد شاخص اين
  است برگزارشده

 آموزش مركز
  بهورزي

هدف گروههاي اطالعات ماندگاريدرصد  62
 مجازي هاي برنامه از ديده آموزش

 برگزارشده
  

  ميزان بيانگر شاخص اين
 هدف گروههاي اطالعات يماندگار
 مجازي هاي برنامه از ديده آموزش

  . است

 آموزش مركز
  بهورزي

 شده انجام غربالگري تكميلدرصد  63
  

 افراد ميزان بيانگر شاخص اين
   است شده غربالگري

 آموزش مركز
  بهورزي

 مواردمبتالبه پيگيريدرصد  64
 19كوويد

  

 ميزان بيانگر شاخص اين
 كوويدمثبت افراد مواردپيگيري

  . است

 آموزش مركز
  بهورزي

 نوروزي مسافران پيگيريدرصد  65
  

 پيگيري ميزان بيانگر شاخص اين
 نوروزي مسافران كوويد غربالگري

  است

 آموزش مركز
  بهورزي

 و عمومي اماكن بازديددرصد  66
   نانواييها

  

 مراكز ميزان بيانگر شاخص اين
 دوره در بازديدشده عمومي واماكن

  . است كرونا

 آموزش مركز
  بهورزي

100× 

100× 
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 كوويد آموزشي هايبرنامهدرصد  67
 اجراشده

  

 برنامه  درصد بيانگر شاخص اين
 مي اجراشده كوويد آموزشي هاي

  باشد

 آموزش مركز
  بهورزي

 توليدشده كوويد محتواهايتعداد  68
  

 توليدشدهكوويدآموزشيمحتواهايتعداد
  

  درصد بيانگر شاخص اين
 توليدشده كوويد آموزشي محتواهاي

   است

 آموزش مركز
  بهورزي

 و بهورزان آگاهي افزايشدرصد  69
 آخرين درخصوص فني نيروهاي

  19كوويد دستورالعملهاي

 
 كرونا آزمونهاي در حدنصاب نمره اخذ به موفق افراديكه تعداد  

  اند شده
   الكترونيك آزمونهاي در كننده شركت  افراد كل

   درصد بيانگر شاخص اين
 و بهورزان آگاهي افزايش
 آخرين درخصوص فني نيروهاي

   است 19كوويد دستورالعملهاي

 آموزش مركز
  بهورزي

 در برگزارشده هماهنگي جلسات تعداد  70
  مجازي آموزش هاي ساخت زير ايجاد

  برگزارشده برگزاري هماهنگي جلسات تعداد  
  

    
100× 


