


گزارش طرح پيشگيري از بيماريهاي
قلبي و عروقي  

ويژه زنان خانه دار
89/7/5هيئت امنا دانشگاه علوم پزشكي مورخ  29مصوبه جلسه 



: هدف كلي     
ارتقاء سالمت جامعه از طريق توانمند سازي زنان خانه دار در خصوص پيشگيري از       

بيماريهاي قلبي عروقي
  

: اهداف اختصاصي     
ارتقاء ميزان آگاهي ، نگرش وعملكرد زنان خانه دار در زمينه بهبود تغذيه  -           
ارتقاء ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان خانه دار در زمينه فعاليتهاي بدني  -          

ارتقاء ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان خانه دار در زمينه كنترل استرس-          

گروه هدف طرح      
زنان خانوار         

اهداف طرح



بيماريهاي قلبي و عروقي ، اولين عامل مرگ و مير در ايران  - 
عروقي در مقـادير تعـديل شـده    –درصدي مرگ و مير به علت بيماريهاي قلبي  45تا  20افزايش -

سني مرگ و مير در ايران
تاكيد تحقيقات انجام شده بر لزوم افزايش بيـنش و آگـاهي جامعـه در خصـوص عوامـل خطـر        -

عروقي به عنوان مهمترين ركن در كاهش بار بيماري -بيماريهاي قلبي
كم هزينه بودن انجام تغييرات بهداشتي و ترويج شيوه زندگي سالم براي تخفيف خطر ابـتال بـه    -

بيماريهاي قلب و عروق در مقايسه با درمان داروئي آن
شيوع تغذيه نامناسب ، كم تحركي ، چاقي و استعمال دخانيات مهمترين داليل افـزايش بيمـاران    -

قلبي در ايران
توجه به آموزش زنان و نقش كليدي آنها در انتقال دانش و آموخته هاي بهداشتي به خانواده و در  -

نهايت تغيير نوع نگرش خانواده  و جامعه

ضرورت انجام طرح



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

5اجرايي با حضور مسئولين دانشگاههاي هماهنگي برنامه برگزاري كميته 1

20بهداشتيكارشناسان معاونت هاي هماهنگي برگزاري كميته 2

7هماهنگي با اعضاء هيئت علمي دانشگاهبرگزاري جلسات 3

8هماهنگي با مربيانبرگزاري جلسات 4

3برگزاري كميته هماهنگي با امور پشتيباني5

فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق 
كميته ها و جلسات هماهنگي درون بخشي



كميته هماهنگي معاونت بهداشتيكميته هماهنگي مسئولين دانشگاه

كميته هماهنگي  مربيان كميته هماهنگي  هيئت علمي دانشگاه

كميته و جلسات هماهنگي درون بخشي دانشگاه



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

*متبوع وزارت سالمت ارتقاء و آموزش دفتر با مكاتبه و هماهنگي انجام1

*  متبوع وزارت بهداشت معاون با مكاتبه و هماهنگي انجام2

*سيما 2 شبكه گذاري سياست شوراي با مكاتبه و هماهنگي انجام3

*خواروبار فرروشان عمده و اصناف با هماهنگي جلسات برگزاري4

*طرح اجراي خصوص در شهرستان ادارات كليه با وهماهنگي مكاتبه5

*فرمانداري با مكاتبه و هماهنگي انجام6

*)91/3/8مورخ(شهرستان سالمت شوراي جلسه در موضوع طرح7

*اصفهان استان سيماي و صدا با مكاتبه و هماهنگي8

*خواهران علميه هاي حوزه با مكاتبه و هماهنگي انجام9

*بسيج مقاومت ناحيه با مكاتبه و هماهنگي انجام10

*شهرستان خبرگزاريهاي و نشريات نمايندگي با هماهنگي جلسات برگزاري11

 فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق

هماهنگي بين بخشي



فعاليت  عنوانرديف  
انجام  

شده

8كارگاه هاي آموزشي با حضور اعضاي هيئت علمي برگزاري1

8برگزاري جلسات هماهنگي با مربيان2

 فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق

برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه مربيان



كارگاههاي آموزشي



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

1طرحطراحي و توليد لوگوي 1
1تدوين فيلم مستند2
33درماني -طراحي، چاپ بنر و پوستر جهت كليه مراكز بهداشتي3
70چاپ و تكثير جزوات آموزشي جهت مربيان4
70اساليدها و فيلم هاي آموزشيجهت  مموريتهيه فلش 5
10000طراحي و چاپ ليفلت آموزشي6
30000...)پره تست،پست تست، فرم گزارش، فرم زمان بندي و (طراحي و چاپ فرم7
15000طراحي و چاپ دعوتنامه8
35خريد صندلي جهت كالسهاي آموزشي9
5000خريد لوازم التحرير10
LCD33تجهيز مراكز بهداشتي درماني به 11

فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق
تجهيزات و منابع آموزشي



منابع آموزشي

كارت دعوت
ليفلت آموزشي

لوگوی طرح



منابع آموزشي

بنرپوستر



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

*هماهنگي با شهرداري جهت نصب بنر در سطح شهرستان1

*گزارش تصويري و زير نويس,با صدا و سيماي استان جهت مصاحبه مكاتبه2

*نصب پوستر در اتوبوس هاي شركت واحد3

**رساني و جلب مشاركت ادارات دولتي    اطالع4

*شوراي سالمت شهرستان ارائه گزارش در جلسه5

*و مشاركت آنها در اطالع رساني خانوارهاي تحت پوشش آموزش رابطين بهداشتي6

*نصب بنر در مراكز بهداشتي درماني  7

*اطالع رساني از طريق جرايد و نشريات شهرستان8

*اطالع رساني از طريق سايت دانشگاه9

فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق

اطالع رساني طرح در سطح شهرستان

,  )انرژي هسته اي(موسسه راه روشن, دانشگاه كاشان, بسيج سازندگي, فني حرفه اي, بنياد شهيد, اداره برق, شهرداري* 
كميته امداد ، آموزش و پرورش ، حوزه علميه خواهران  , بهزيستي



اطالع رساني طرح در سطح شهرستان



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

*نويس اوليه كتاب توسط مربيان ايجاد كارگروه پيش1

*با اعضاي هيئت علمي مرتبط برگزاري جلسات هماهنگي2

3
و كارشناسان  تهيه پيش نويس نهايي كتاب با همكاري و مشاركت اعضاي هيئت علمي

ستادي مرتبط

*

*طراحي اوليه كتاب4

*پيگيري جهت چاپ نهايي كتاب5

 فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق

كتاب راز طول عمر



كتاب راز طول عمر



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

*سايت تهيه پيش نويس1

*دانشگاه ITبرگزاري جلسه هماهنگي با مسئول 2

*طراحي اوليه سايت قلب3

*ارائه فرايند برنامه سايت قلب در شوراي آموزشي4

*رونمايي از پورتال توسط رياست محترم دانشگاه5

*درماني جهت راه اندازي سايت -اطالع رساني به مراكز بهداشتي6

*نظرسنجي در مورد پورتال7

*تشكيل هيئت تحريريه پورتال قلب سالم8

  فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق

سايت قلب



فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق
سايت قلب

                                                                                              
رونمايي از سايت قلب سالم                                                                                                         



انجام شدهفعاليت   عنوانرديف  

400برگزاري جلسات آموزشي ويژه گروه هدف1
400تكميل پرسشنامه2
400ورود اطالعات به نرم افزار3
دستگاه4در مراكز مجري طرح LCDخريد و نصب 4
كاملچاپ و تكثير جزوات مربيان5
كاملچاپ و توزيع ليفت,طراحي6

فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق

طرح پژوهشي 

– بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر الگوي باور سالمتي در پيشگيري از بيماريهاي قلبي : عنوان طرح 

91دار شهر كاشان در سال  عروقي در زنان خانه



تعداد ساعات آموزشديده تعداد افراد آموزشتعداد جلسات

1081216202162

فعاليتهاي انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق  

آمار جلسات آموزشي ويژه زنان خانوار 

تعداد ساعات آموزشديده تعداد افراد آموزشتعداد جلسات

784156801568

بخش خصوصي

بخش دولتي

كلي

تعداد ساعات آموزشديده تعداد افراد آموزشتعداد جلسات

1865373003730

.ساير شاخصهاي برنامه پس از اتمام ورود اطالعات به برنامه نرم افزاري ارائه خواهد شد* 



جلسات آموزشي ويژه زنان خانوار
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