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همه ربای سالمت، 
لت ربای همه عدا
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مقدمه
حصول درک و زبان مشترک در مورد اهداف، ارزش ها، اصول، 
برنامه های  کلی  محورهای  نیز  و  سازمانی  رسالت  راهبردها 
راهبردها، رسالت سازمانی از قدم های اولیه و حیاتی هر سازمان 
و به خصوص سازمان های نوپا است. در این راستا، این سند با 
مشارکت مدیران ارشد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تهیه شده است تا مبنایی برای عملکرد حوزه 
ستادی معاونت و نیز ساختارهای متناظر در سطح دانشگاه های 
تدوین  برای  راهی  نقشه  عالوه  به  نماید.  فراهم  پزشکی  علوم 
برنامه های عملیاتی اختصاصی و فعالیت های زیر مجموعه های 

معاونت در سطح ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی باشد.
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سالمت در اسناد باالدستی
اصول 3، 29، 43 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضمن محوری برشمردن سالمت کامل و جامع انسان، 
بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد دولت را مکلف کرده تا تمامی منابع، امکانات و ظرفیت های 
کشور  ساله   20 چشم انداز  سند  در  کند.  بسیج  کشور  افراد  سالمت  سطح  ارتقای  و  حفظ  تأمین،  جهت  را  خود 
نهاد  درآمد،  مناسب  توزیع  برابر،  فرصت های  اجتماعی،  تأمین  غذایی،  امنیت  رفاه،  سالمت،  از  »برخورداری  نیز 
مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب، ویژگی های جامعه ایرانی 
قوانین، سیاست های  بر سالمت محوری همه  کلی سالمت  2 سیاست های  بند  است.  دورنمای سال 1404  در 
گاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی  اجرایی و مقررات تأکید می نماید و بند 11 سیاست های کلی سالمت »افزایش آ
و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها 
و سازمان های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« را برای 
دستیابی به چشم انداز نظام سالمت یعنی دستیابی به جایگاه اول شاخص های سالمت در منطقه آسیای جنوب 
غربی. تکلیف کرده است1 و2. بند 6 سیاست های کلی جمعیت بر »ارتقاء امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم 
جمعیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها« و بند 
10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر »تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش 

کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال(3« تأکید می نماید.

چارچوب سیستمی سالمت و تعیین کننده های آن
عوامل متعددی با ماهیت متفاوت در سالمت یا بیماری افراد نقش دارند. از دیدگاه سیستمی می توان تعیین کننده های

سالمت را همان طور که در شکل زیر نمایش داده شده است در چندین گروه بزرگ تقسیم بندی نمود.
تأمین هر دسته از این تعیین کننده ها عالوه بر خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و حتی قانونی موجود، مستلزم 
وضع و یا اصالح قوانین موجود و اجرای مناسب قوانین، مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی همه سازمان ها، 
مشارکت مردمی و تخصیص و توزیع عادالنه منابع است که در موارد متعددی فراتر از رسالت، ساختار، توانمندی فنی 

و یا مالی و یا فرصت های معاونت های موجود وزارت بهداشت است.
نظام سالمت چه در حوزه دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی و چه در تأمین کیفیت این خدمات با 
چالش های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مواجه بوده و خواهد بود. رفع این چالش ها که مانع مهمی در دستیابی 
افراد به سالمت مطلوب است مستلزم ابزارهای اقتصادی، اجتماعی و قانونی در سطوح مختلف محلی، ملی و 
حتی بین المللی، عالوه بر ابزارهای آموزشی، مشاوره و خدمات بهداشتی درمانی و توان بخشی است. در اینجا به 

ذکر پاره ای از این موانع و چالش ها اشاره می گردد:
1. سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، سیاست های کلی سالمت، 1393. ]قابل دسترس از[

 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26083
2. سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، سیاست های کلی جمعیت، 1393. ]قابل دسترس از[

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440
3. سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، سیاست های کلی سالمت، 1393. ]قابل دسترس از[

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370



عی
تما

 اج
نت

عاو
ه م

ه را
قش

ن

8

سالمت کودک: مسائل مربوط به بد سرپرستی و بی سرپرستی کودکان – خشونت علیه کودکان- سوء استفاده از 
کودکان –بی خانمانی و فقر کودک- فرزندخواندگی – خالء های قانونی و حقوقی

بهداشت باروری: آموزش های زناشویی- مباحث اهداء تخمک و اسپرم و رحم )ویژگی های بهداشتی و اجتماعی 
اهداکنندگان(. خشونت علیه زنان

بهداشت نوجوانان و جوانان: فرهنگ و روابط جنسی- دسترسی به خدمات پیشگیری از بیماری های مقاربتی 
و حاملگی های ناخواسته- ازدواج در سنین پایین )خالء های قانونی حقوقی مشاوره ای(- شکست های عاطفی – 

پارادوکس های فرهنگی
بهداشت سالمندان: خالء خدمات رفاهی و حمایتی اجتماعی- انزوای اجتماعی

بهداشت مدارس: استرس و فشار تحصیلی- قلدری در مدارس- تبعیض در مدارس – خالء برنامه ریزی- قانونی 
و مشاوره ای- کمبود مهارت های تفکر ارتباطی و اجتماعی

 بهداشت شغلی: تبعیض و بی عدالتی شغلی- استرس شغلی
افراد دارای ناتوانی: دسترسی به خدمات- نیازهای حمایتی

خدمات بهداشتی و درمانی: دسترسی عادالنه به خدمات با کیفیت و مناسب، حفظ حقوق انسانی و قانونی 
دریافت کننده و ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی، هزینه اثر بخشی خدمات، قانون منع تعارض عالیق فردی 

در ارائه خدمات
پژوهش: پاسخگویی پژوهش در برابر نیاز جامعه اثر بخشی تحقیقات در ارتقای سالمت جامعه و به خصوص در 

حیطه مؤلفه های اجتماعی سالمت، هزینه اثر بخشی تحقیقات، ارتباط پژوهش یا جامعه
سالمت اجتماعی: اختالالت رو به افزایش روانی و اجتماعی، کاهش سن آسیب های اجتماعی، وخامت شرایط 

در مناطق و گروه های محروم اجتماعی، تضعیف بنیاد خانواده، کاهش آرامش و شادابی و همدلی اجتماعی

مدل اکولوژیک سالمت
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آسیب شناسی مشکالت فوق
علل زیر می تواند از جمله علل مشکالت احتمالی فوق باشد:

• خالء های قانونی، حقوقی یا عدم مناسب بودن )به روز نبودن، تغییر شرایط، فقدان شواهد علمی و تجربی(	
•  خالء ارتباطی و هماهنگی و همکاری بین بخشی	
• خالء مشارکت بخش غیر دولتی با بخش دولتی	
• خالء دانشی و نگرشی و مهارتی در سطح تصمیم گیری و برنامه ریزی	
• ضمانت اجرایی ضعیف و نظارت نامطلوب در اجرای مصوبات و قوانین موجود	

روش کار
و  منابع داخلی  و  اسناد  از  از طیف گسترده ای  استفاده  با  و  رویکرد شاهد محوری  اتخاذ  با  این سند  نویس  پیش   
بین المللی تهیه گردید. سپس در طی جلسات بحث گروهی با شرکت معاون محترم اجتماعی، قائم مقام معاونت 
نیز دبیران کمیته ها و مشاورین معاونت مورد بررسی، نقد و اصالح قرار گرفت. همچنین  و مدیران ادارات کل و 
بر اساس نظرات اخذ شده از سایر صاحب نظران از جمله دکتر ملک افضلی و نیز برخی از مدیران ارشد معاونت 

بهداشت از جمله جناب دکتر کالنتری اصالحات تکمیلی اعمال گردید.

چشم انداز
قابل 	  از سطح  اجتماعی  نژادی، قومیتی، طبقه  تبعیض جنسیتی،  بدون  و  به طور عادالنه  ایران  همه مردم 

قبولی از سالمت برخوردارند.
همـه محیط هـای زندگـی از نظـر فیزیکـی، شـیمیایی، بیولوژیـک، روانـی، اجتماعـی و معنـوی سـالم و حامـی 	 

هستند. سـالمت 
همه مردم ایران از باالترین سطح سالمت اجتماعی برخوردارند	 
آسیب های اجتماعی در ایران به پایین ترین حد ممکن رسیده است.	 
همه افراد، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سالمت مردم و محیط 	 

زیست مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی و شراکت مؤثر دارند.
معاونت اجتماعی وزارت بهداشت تبدیل به الگوی موفق ملی، منطقه ای و بین المللی گشته است.	 
 جمهوری اسالمی ایران موفق به توسعه پایدار شده است.	 

(Strategic Goals) اهداف راهبردی کالن
نهادینه کردن رویکرد اجتماعی به سالمت و بیماری به خصوص بیماری های غیر واگیر در افراد، گروه ها و . 1

سازمان های دولتی و غیر دولتی درون، بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی
 کمک به بهبود عدالت اجتماعی و شرایط اجتماعی زندگی افراد در همه مکان ها و محیط ها با اولویت افراد . 2
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محروم، آسیب پذیر و آسیب دیده
ایجاد و تقویت مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت در افراد، گروه ها، کانون های محلی و . 3

سازمان های دولتی و غیر دولتی درون، بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی
بسیج منابع، تقویت و افزایش بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های موجود مالی، سازمانی، قانونی، اجتماعی، . 4

علمی، هنری، مذهبی سیاستی افراد، گروه ها، کانون های محلی و سازمان های دولتی و غیر دولتی درون، 
بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی و خارج از کشور برای تأمین مؤلفه های اجتماعی سالمت و کاهش 

آسیب های اجتماعی و ارتقای سالمت
تقویت فرهنگ و رفتار مشارکت داوطلبانه و مؤثر افراد، گروه ها، کانون های محلی و سازمان های دولتی و غیر . 5

دولتی درون، بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی و خارج از کشور برای تأمین مؤلفه های اجتماعی سالمت 
و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سالمت )هبه، نذر سالمت، فعالیت داوطلبانه، اهدای اختصاصی به 

بخش سالمت و ...(
کاهش . 6 و  اجتماعی  سالمت  سطح  باالترین  تأمین  اجتماعی،  سرمایه  و  انسجام  تقویت  و  ایجاد  به  کمک 

آسیب های اجتماعی به پایین ترین حد ممکن
کمک به تحقق آرمان های توسعه پایدار مرتبط با سالمت و مؤلفه های اجتماعی سالمت. 7
سیاست گذاری و برنامه ریزی اصالح و ارتقای فرایندهای قانونی، تسهیالتی و حمایتی به منظور افزایش نقش . ۸

مشارکت مردمی افراد، گروه ها، کانون های محلی و سازمان های غیر دولتی درون و بیرون وزارت بهداشت 
و فرابخشی ملی و خارج از کشور در مدیریت حوزه سالمت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش 

تصدی گری دولت در بخش سالمت
مشارکت مؤثر در تدوین سیاست های راهبردی سازمان های دولتی و غیر دولتی درون و بیرون وزارت بهداشت، . 9

فرابخشی ملی مرتبط با سالمت، مؤلفه های اجتماعی سالمت و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سالمت
کمک به پوشش همگانی خدمات سالمت. 10

دامنه و حیطه های رسالت
موضوعات (عوامل و شرایط روانی، اجتماعی، سیاسی و سیاستی مرتبط با سالمت فردی، اجتماعی و محیط  ●

زیست، مشارکت، توانمندسازی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای 
سالمت، سیاست ها و قوانین(

مکان ها و محیط ها )خانواده، محله، مدرسه و مهدکودک، دانشگاه، پادگان، مراکز ارائه خدمات بهداشتی  ●
درمانی، پادگان ها، مکان های تفریحی و ورزشی، حوزه های علمیه، مراکز تحقیقاتی، همه انواع سازمان های 
دولتی و غیر دولتی )سازمان های غیر دولتی خصوصی، تولیدی، خدماتی، تحقیقاتی و...( سازمان غیر دولتی 
)مثل شهرداری ها،  نهادهایی  دولتی عمومی  و...(، سازمان غیر  تعاونی  )تولید، خدماتی، شرکت  نهاد  مردم 
اجتماعی،  فرهنگی،  )عمرانی،  خدماتی  تولیدی،  سیاستگذار،  دولتی  سازمان  و...(،  ورزشی  فدراسیون های 
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صنعتی، نظامی و انتظامی، قضایی و...(
افراد و گروه ها (همه مردم به خصوص گروه ه های آسیب پذیر و محروم، خیرین و خیریه ها، سازمان های  ●

مذهبی،  کارشناسان  و  روحانیون  دانشگاهی،  محققین  و  متخصصین  محلی،  کانون های  و  نهاد  مردم 
چهره های معروف ورزشی، هنری، رسانه ای و سینمایی(

ارزش های کلیدی
سالمتی به عنوان یکی از حقوق اولیه هر انسان صرف نظر از ویژگی های فردی- 1
سالمتی به عنوان سرمایه ای برای زندگی کردن- 2
عدالت اجتماعی- 3
سالمت، رفاه، شادابی و انسجام اجتماعی- 4
حق برابر دسترسی به فرصت هایی برای انتخاب هایی منجر به سالمت بهتر- 5
یادگیری از تجربه و بازخورد- 6
اولویت با افراد و مناطق محروم و در حاشیه- 7

اصول سازمانی
شاهد محوری و توجه به کیفیت. 1
تفکر سیستمی. 2
عملکرد ادغام یافته، منسجم، همسو، هماهنگی و همکاری، اجتناب از موازی کاری، دوباره کاری و جزیره ای . 3

عمل کردن
شبکه سازی. 4
مشارکت. 5
به اطالعات و فرصت های . 6 افراد و مراکز علمی و تحقیقاتی  رعایت عدالت و شفافیت در دسترسی عادالنه 

مشارکت در هم اندیشی ها، تصمیم سازی ها، برنامه ها و تحقیقات معاونت
مستندسازی، آرشیو و انتشار مناسب اطالعات و تجارب مرتبط با رسالت ها و اهداف و عملکرد معاونت. 7

انواع نقش: آغازگر، تسهیلگر، هماهنگ کننده، راهبر، سیاست گذار، مجری و ارزیاب در زمینه مؤلفه های  ●
اجتماعی سالمت و برای تأمین عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

از نوع سیاستی، خدماتی، آموزشی و فرهنگ سازی و پژوهشی در زمینه مؤلفه های  ● اقدام  نوع فعالیت: 
اجتماعی سالمت و برای تأمین عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

سطح مداخله: سازمان های درون و بیرون وزارت بهداشت، سازمان های فرا بخشی ملی، سطح جامعه در  ●
زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت و برای تأمین عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
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معرفی ساختار معاونت

معاونت اجتماعی

دبیرخانه کارگروه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی و اعتیاد

اداره کل امور خیرین و 
موسسات خیریه سالمت

اداره توسعه پایدار سالمتاداره امور خیرین سالمت

اداره امور موسسات خیریه 
سالمت

اداره همکاری های بین بخشی

اداره کل سازمان های مردم 
نهاد سالمت

اداره حمایت و ارزیابی سازمان های 
مردم نهاد سالمت

اداره توسعه و توانمندسازی 
سازمان های مردم نهاد سالمت

اداره کل مولفه های 
اجتماعی موثر بر سالمت

دبیرخانه شورای عالی سالمت و 
امنیت غذایی
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محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی

معاونت اجتماعی
وزارت بهداشت

وضعیت
سنجی اطالع رسانی، 

فرهنگ سازی و 
حمایت طلبی

شبکه سازی، 
ارتباط و هدایت 

ظرفیت ها 

ارزیابی، 
ارزشیابی و 
رتبه بندی

برنامه های 
بازنگری 

سیاستها، قوانین، 
مقررات

تحقیق 

برنامه ریزی و 
اجرای  برنامه های 
حمایتی، ساختاری 

و نظارتی

مستند سازی و 
انتشار مناسب 

تجارب

آموزش و 
توانمند سازی 
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محورهای کلی ر
برنامه/راهبرد

اهداف کلی 

1
وضعیت سنجی 
)تحلیل وضعیت(

1 شناساییچالشها،فرصتهاوظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،اجتماعی،علمیو.
سیاستیوزارتبهداشت،دانشگاههاوسازمانهایتحتپوششدرزمینهرسالتها

واهدافمعاونت
2 شناساییچالشها،فرصتهاوظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،علمیوسیاستی.

موجودخارجازبخشسالمتدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
3 شناساییچالشها،فرصتهاوظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،علمیوسیاستی.

موجودفرابخشیوملیدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
4 شناساییچالشها،فرصتهاوظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،اجتماعی،علمیو.

سیاستیخارجازکشوردرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
5 شناساییپژوهشهایداخلیدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت.
6 شناساییبرنامههاومداخالتانجامشدهداخلیدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت.

2
شبکه سازی، 

تعامل و هدایت 
ظرفیت ها

7 ساماندهی،شبکهسازیوهدایتوجلبمشارکتظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،.
اجتماعی،علمیوسیاستیوزارتبهداشت،دانشگاههاوسازمانهایتحتپوششدر

زمینهرسالتهاواهدافمعاونت
8 ساماندهی،شبکهسازیوهدایتوجلبمشارکتظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،.

اجتماعی،علمیوسیاستیموجودخارجازبخشسالمتدرزمینهرسالتهاواهداف
معاونت

9 ساماندهی،شبکهسازیوهدایتوجلبمشارکتظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،.
اجتماعی،علمیوسیاستیفرابخشیوملیدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت

10 ساماندهی،شبکهسازیوهدایتوجلبمشارکتظرفیتهایموجودمالی،سازمانی،.
اجتماعی،علمیوسیاستیخارجازکشوردرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت

3
فرهنگ سازی و 

حمایت طلبی

فرهنگسازیوحمایتطلبیازافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتی.11
درونوزارتبهداشت،دانشگاههاوسازمانهایتحتپوششدرزمینهرسالتهاو

اهدافمعاونت
فرهنگسازیوحمایتطلبیازافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتی.12

خارجازبخشسالمتدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
فرهنگسازیوحمایتطلبیازافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتی.13

فرابخشیوملیدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
فرهنگسازیوحمایتطلبیازافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیرخارجاز.14

کشوردرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت

جدول شماره 1- جدول تفصیلی برنامه های کلی معاونت اجتماعی
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4
آموزش و 

توانمندسازی

انجامبرنامههایآگاهیافزاییوتوانمندسازیجهتافراد،گروههاوسازمانهای.15
دولتیوغیردولتیدرونوزارتبهداشت،دانشگاههاوسازمانهایتحتپوششدر

زمینهرسالتهاواهدافمعاونت
16 انجامبرنامههایآگاهیافزاییوتوانمندسازیجهتافراد،گروههاوسازمانهای.

دولتیوغیردولتیخارجازبخشسالمتدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
انجامبرنامههایآگاهیافزاییوتوانمندسازیجهتافراد،گروههاوسازمانهای.17

دولتیوغیردولتیفرابخشیوملیدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
انجامبرنامههایآگاهیافزاییوتوانمندسازیجهتافراد،گروههاوسازمانهای.18

دولتیوغیرخارجازکشوردرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت

5
مستندسازی و 
انتشار مناسب 

تجارب

مستندسازیوبهاشتراکگذاشتنتجاربموفق،بهترینعملکردهاوابتکارات.19
افراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیدرونوزارتبهداشت،دانشگاههاو

سازمانهایتحتپوششدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
مستندسازیوبهاشتراکگذاشتنتجاربموفقوبهترینعملکردهاوابتکارات.20

افراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازبخشسالمتدرزمینه
رسالتهاواهدافمعاونت

مستندسازیوبهاشتراکگذاشتنتجاربموفق،بهترینعملکردهاوابتکاراتافراد،.21
گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیفرابخشیوملیدرزمینهرسالتهاو

اهدافمعاونت
مستندسازیوبهاشتراکگذاشتنتجاربموفق،بهترینبرنامههاوابتکاراتافراد،.22

گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازکشوردرزمینهرسالتهاواهداف
معاونت
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6

برنامه ریزی 
و اجرای 

برنامه های 
ساختاری و 

نظارتی

ایجاد،تقویتوبهینهسازیساختارهایحمایتیازافرادپرخطر،آسیبدیدهویا.23
داراینیازهایخاصدرشهروروستاجهتتأمینمؤلفههایاجتماعیسالمت

طراحی،اجراوارزشیابیبرنامههایخدماترفاهیوحمایتیدرمناطقموردنیاز.24
بااولویتمناطقمحرومروستاوحاشیهشهرهاجهتتأمینمؤلفههایاجتماعی

سالمت
تدوینواجرایبرنامههایارائهخدماتادغامیافتهآموزشی،رفاهی،بهداشتیدر.25

مناطقمحروم
26 تقویتدبیرخانهشورایعالیسالمتوامنیتغذاییبااستفادهازکلیهظرفیتهای.

ستادیودانشگاهیداخلوخارجازوزارتبهداشت
تربیتنیرویانسانیمرتبطبارسالتهاواهدافمعاونت.27
ایجادردیفهایشغلیوساختارهایسازمانیموردنیازومرتبطبارسالتهاو.28

اهدافمعاونت
استقرارفراینداندازهگیریشاخصهایعدالتدرسالمتاستقرارفراینداندازهگیری.29

شاخصهایعدالتدرسالمت)ایجادسیستماطالعاتدائمبرایپایشوارزشیابی
نابرابریهایسالمت(

30 طراحیواجرایفرایندنظارتوپایشبرعملکردمعاونتهایسطحاستانها.

7

برنامه های 
بازنگری 

سیاست ها، 
قوانین و
 مقررات

پیشبینیپیوستمشارکتهایمردمیدرکلیهطرحهاوپروژههایحوزهسالمت.31
پیشبینیفرایندانجامنظارتبروارزشیابیتأثیراتسیاستهاوعملکردهاو.32

فعالیتهایافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیبخشسالمتبرسالمت
جسمی،روانی،معنوی،اجتماعیمردم

پیشبینیفرایندانجامنظارتبروارزشیابیتأثیراتسیاستهاوعملکردهاو.33
فعالیتهایافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازبخشسالمتبر

سالمتجسمی،روانی،معنوی،اجتماعیمردم
پیشبینیفرایندانجامنظارتبروارزشیابیتأثیراتسیاستهاوعملکردهاو.34

فعالیتهایافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیفرابخشیوملیبر
سالمتجسمی،روانی،معنوی،اجتماعیمردم

پیشبینیفرایندانجامنظارتبروارزشیابیتأثیراتسیاستهاوعملکردهاو.35
فعالیتهایافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازکشوربرسالمت

جسمی،روانی،معنوی،اجتماعیمردم
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8
ارزیابی، 

ارزشیابی و 
رتبه بندی

36 تدوینشاخصهایارزیابیوارزشیابیعملکردمعاونتاجتماعیوواحدهایزیر.
مجموعهآندرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت

تدوینشاخصهایارزیابیوارزشیابیمسئولیتپذیریاجتماعیافراد،گروههاو.37
سازمانهایدولتیوغیردولتیدرونوزارتبهداشت،دانشگاههاوسازمانهای

تحتپوششدربرابرسالمت،مؤلفههایاجتماعیآنوآسیبهایاجتماعی
تدوینشاخصهایارزیابیوارزشیابیمسئولیتپذیریاجتماعیافراد،گروههاو.38

سازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازبخشسالمتدربرابرسالمت،مؤلفههای
اجتماعیآنوآسیبهایاجتماعی

تدوینشاخصهایارزیابیوارزشیابیمسئولیتپذیریاجتماعیافراد،گروهها.39
وسازمانهایدولتیوغیردولتیفرابخشیوملیدربرابرسالمت،مؤلفههای

اجتماعیآنوآسیبهایاجتماعی

تحقیق9

بهینهسازیبهکارگیرییافتههایپژوهشهایداخلیدرفرایندهایبرنامهریزی،.40
اجراوارزشیابیمعاونتاجتماعی

تقویتفعالیتهایپژوهشیافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیافراد،.41
گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیدرونوزارتبهداشت،دانشگاههاو

سازمانهایتحتپوششدرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
تقویتفعالیتهایپژوهشیافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیافراد،.42

گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازبخشسالمتدرزمینهرسالتها
واهدافمعاونت

تقویتفعالیتهایپژوهشیافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیافراد،.43
گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیفرابخشیوملیدرزمینهرسالتهاو

اهدافمعاونت
44 تقویتفعالیتهایپژوهشیافراد،گروههاوسازمانهایدولتیوغیردولتیافراد،گروهها.

وسازمانهایدولتیوغیردولتیخارجازکشوردرزمینهرسالتهاواهدافمعاونت
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

1. محور برنامه های کلی: وضعیت سنجی (تحلیل وضعیت )

وضعیت سنجی   
عدالت در سالمت

وضعیت سنجی مراکز   
SDH
وضعیت سنجی   

ظرفیت ها و فرصت ها 
علمی موجود خارج از 

بخش سالمت در زمینه 
مؤلفه های اجتماعی 

سالمت
وضعیت سنجی   

ظرفیت ها و فرصت های 
سازمانی موجود خارج از 
بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

شناسایی و تشکیل   
بانک اطالعاتی 

کانون ها، انجمن ها و 
سازمان های مردم نهاد 

حوزه سالمت ملی کشور
شناسایی و تشکیل   

بانک اطالعاتی 
کانون ها، انجمن ها و 

سازمان های مردم نهاد 
محلی حوزه سالمت 

کشور به تفکیک استانی 
و شهرستانی

تبیین وضعیت موجود   
سمن ها )تعیین میزان 
موفقیت، انحراف و یا 

شکست در تحقق اهداف 
و مأموریت های مورد نظر 

در اساسنامه(
احصاء فعالیت های   

اجرایی و پژوهشی قابل 
واگذاری وزارت بهداشت 

به سمن های توانمند

شناسایی خیرین   
سالمت کشور به تفکیک 

استانی و شهرستانی
شناسایی مؤسسات   

خیریه سالمت کشور 
به تفکیک استانی و 

شهرستانی
تبیین وضعیت موجود   

خیرین و مؤسسات 
خیریه در کشور )تعداد، 

توزیع جغرافیایی، نوع 
خدمات(

احصای نیازمندیهای   
اساسی حوزه سالمت و 

تعریف فرآیند برای تحقق 
آن ها از طریق خیرین

بررسی امکان   
واگذاری برخی از 

خدمات سالمت به 
خیریه ها

تبیین وضعیت موجود   
آسیب های اجتماعی حوزه 

سالمت در سطح ملی و 
استانی

تنظیم ماتریس   
ظرفیت های موجود وزارت 

بهداشت، سازمان های 
وابسته و دانشگاه های علوم 

پزشکی و نوع بهره گیری 
از آن ها جهت پیشگیری، 

کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی حوزه سالمت

شناسایی کارشناسان   
مسئول و ساختارهای مرتبط 

با پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی با تمرکز بر افراد 

محروم، آسیب پذیر یا آسیب 
دیده در همه سازمان های 

دولتی و غیر دولتی 
وزارتخانه ها

شناسایی ظرفیت های   
علمی تحقیقاتی مرتبط با 

آسیب های اجتماعی

تعیین وضعیت   
موجود و روند 

شاخص های همکاری 
بین بخشی

جدول شماره 2- جدول برنامه های کلی واحدهای زیر مجموعه معاونت اجتماعی
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

2. محور برنامه های کلی: شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها

شبکه سازی محققین،   
عالقمندان و ذیربطان 

درون بخش سالمت 
در زمینه مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
شبکه سازی محققین،   

عالقمندان و ذیربطان 
خارج بخش سالمت 
در زمینه مؤلفه های 

اجتماعی سالمت

شبکه سازی   
سمن های سالمت ملی

شبکه سازی   
سمن های سالمت 

استانی
ایجاد کمیته   

هماهنگی بین 
سمن های دارای 

مأموریت و موضوع 
مشابه
گسترش فعالیت   

سمن های ملی به 
استان ها

فراهم نمودن زمینه   
همکاری اعضای 

انجمن های علمی و 
صنفی با سمن های 

سالمت
ایجاد زمینه مشارکت   

سمن ها در برنامه های 
مختلف حوزه سالمت

ایجاد هماهنگی و   
همکاری بین خیرین 
و سمن های سالمت 

جهت تأمین منابع مالی 
مورد نیاز سمن ها

کمک به سمن ها   
در برقراری ارتباط 

با سمن های مشابه 
درسایرکشورها و مجامع 

بین المللی مرتبط

شبکه سازی، تعامل   
سازنده، هدایت و جلب 

مشارکت خیرین سالمت 
و مؤسسات خیریه

بسیج منابع از طریق   
خیرین برای انجام 
پروژه های کالن و 

اولویت دار کشور
تعامل، هماهنگی   

و همکاری با معاونت 
ها و بخش های داخل 

وزارتخانه و همچنین 
دستگاه های حمایتی 

مرتبط در خارج از 
وزارتخانه به ویژه سازمان 

اوقاف

ساماندهی، شبکه سازی   
و هدایت و جلب مشارکت 

محققین و عالقمندان 
به کاهش آسیب های 

اجتماعی در داخل بخش 
سالمت از طریق تشکیل 

کارگروه آسیب های 
اجتماعی حوزه سالمت در 

دانشگاه ها
ظرفیت سازی سازمانی   

برای کاهش آسیب های 
اجتماعی در 12 دانشگاه 

قطب
ایجاد ساختار ارتباطی،   

هماهنگی و همکاری با 
معاونت ها و ادارات کل و 

یا دفاتر مرتبط اجتماعی 
سایر سازمان ها در زمینه 
پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی
ایجاد ساختار ارتباطی،   

هماهنگی و همکاری با 
ساختارهای ملی )ستادها، 

کارگروه ها، کمیته ها و 
شوراهای عالی و استانداری 

و شهرداری ها ...( مرتبط 
با پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی

ارتباط و تعامل مؤثر   
با سایر دستگاه های 

اجرایی خارج از بخش 
بهداشت(
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

3. محور برنامه های کلی: فرهنگ سازی و حمایت طلبی

حمایت طلبی درون   
بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

فرهنگ سازی و   
حمایت طلبی در خارج از 
بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

سازماندهی و تقویت   
همکاری های بین المللی

فرهنگ سازی از   
طریق رسانه

بازدید و انجام   
نشست های گروهی از 

سمن های مرتبط
تدوین و اجرای بسته   

تکریم از سمن ها

فرهنگ سازی از   
طریق رسانه )انجام 

مصاحبه، تهیه خبر و 
برنامه برای رسانه های 

جمعی، مطبوعات( 
جهت تبیین و 

ارزش گذاری مقوله کار 
خیر و مشارکت داوطلبانه 

در حوزه سالمت
طراحی و اجرای   

کمپین فرهنگ سازی در 
زمینه امور خیریه

برگزاری همایش و   
جشنواره و شناسایی، 

معرفی و تشویق خیرین 
زمینه سالمت

حمایت طلبی برای توجه   
و اقدام در زمینه پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی 
در داخل و خارج از بخش 

بهداشت و در سطح جامعه، 
رسانه های جمعی )برقراری 

ارتباط با اصحاب رسانه، 
انجام مصاحبه و تهیه خبر 

و برنامه برای رسانه های 
جمعی، مطبوعات در زمینه 

پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی(

شناسایی، معرفی و   
تشویق سازمان های دولتی 

و غیر دولتی خارج از بخش 
سالمت و دارای عملکرد 

خوب در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

4. محور برنامه های کلی: فرهنگ سازی و حمایت طلبی

آموزش و   
توانمندسازی ذیربطان 

درون بخش سالمت 
در زمینه مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
آموزش و   

توانمندسازی ذیربطان 
درون بخش سالمت 

خارج از بخش سالمت 
در زمینه مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
پیگیری ایجاد   

جایگاهی پایدار در نظام 
آموزش عالی و علوم 

پزشکی برای مؤلفه های 
اجتماعی مؤثر بر سالمت

تهیه بسته های   
آموزشی و اطالعاتی 

برای سمن های سالمت
توانمندسازی سمن ها   

از طریق آموزش هیأت 
مدیره و هیأت مؤسس 

سمن ها

تهیه بسته های   
آموزشی و اطالعاتی 

برای خیرین و مؤسسات 
خیریه
راه اندازی تارنمای   

سازمانی )اطالع رسانی و 
آموزشی( برای خیرین و 

مؤسسات خیریه
انجام برنامه های   

گاهی افزایی و توانمند  آ
ساز برای خیرین و 

مؤسسات خیریه
تهیه و تدوین   

بسته های نیازمندی های 
حوزه سالمت برای 
خیرین و مؤسسات 

خیریه
توانمندسازی و ارتقای   

مهارت دانشگاه ها و نظام 
سالمت کشور جهت 
مواجهه با خیریه ها و 

خیرین

تهیه بسته های آموزشی   
در زمینه آسیب های 

اجتماعی
راه اندازی تارنمای   

سازمانی )اطالع رسانی و 
آموزشی(

تهیه و انتشار مناسب   
شواهد علمی و خوراک 
تصمیم گیری در زمینه 

آسیب های اجتماعی برای 
سازمان های مؤثر ذی ربط 
در داخل و خارج از بخش 

سالمت
اجرای برنامه های   

توانمندسازی برای 
کارشناسان مسول 

آسیب های اجتماعی در 12 
دانشگاه قطب

گاهی    انجام برنامه های آ
افزایی و توانمندسازی برای 
طراحی و اجرای پژوهش ها 

و برنامه های پیشگیری 
و کاهش آسیب های 

اجتماعی و حمایت از 
افراد آسیب دیده برای 

فرهیختگان شامل اساتید و 
محققین دانشگاهی

توانمندسازی و ارتقای   
مهارت دانشگاه های علوم 

پزشکی و نظام سالمت 
کشور در حوزه آسیب های 

اجتماعی

توانمندسازی   
مدیران و کارشناسان 

سیاست گذاری و 
برنامه ریزی فرابخشی 

سالمت
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

5. محور برنامه های کلی: مستندسازی و انتشار مناسب تجارب

مستندسازی عملکرد   
اداره کل مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
مستندسازی و   

انتشار تجارب درون 
بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

مستندسازی و   
انتشار تجارب خارج از 

بخش سالمت در زمینه 
مؤلفه های اجتماعی 

سالمت

مستندسازی کلیه   
برنامه ها، فعالیت ها و 

رویدادهای مرتبط با 
سمن ها

مستندسازی و انتشار   
فعالیت ها در قالب گزارش 

عملکرد و انتشار ان به 
وزارت کشور )شورای عالی 

اجتماعی(
ایجاد ساز و کار تبادل   

مستمر و نظام مند داده ها و 
اطالعات آماری با دبیرخانه 

شورای اجتماعی کشور

بهبود استانداردها   
و فرآیندهای نظام 

مدیریت دانش 
راهبردی سالمت
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

6. محور برنامه های کلی: برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساختاری و نظارتی

پیشنهاد ردیف های   
شغلی و ساختارهای 
سازمانی مورد نیاز و 
مرتبط با مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
هدایت حوزه های   

مختلف سالمت )درون 
سازمانی( به منظور 

طراحی و اجرای حداقل 
یک برنامه رویکرد 

اجتماع محور
تدوین اولویت های   

مؤلفه های اجتماعی مؤثر 
بر سالمت در سطح ملی 

و استانی
تدوین برنامه ادغام   

مؤلفه های اجتماعی 
مؤثر بر سالمت در نظام 

PHC
تدوین راهکارهای   

تأمین مؤلفه های 
اجتماعی سالمت با 
همکاری بین بخشی

رصد و پی گیری   
تأمین اهداف توسعه 

پایدار با تأکید بر اهداف 
مرتبط با مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
تقویت وارتقای   

استاندارد مراکز 
تحقیقاتی مؤلفه های 

SDH اجتماعی سالمت

حمایت از ایجاد و   
توسعه سازمان های مردم 

نهاد در دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر 

کشور
رتبه بندی، ارزشیابی و   

نظارت بر سازمان های 
مردم نهاد و امکان 

واگذاری برخی از 
خدمات سالمت به آن ها

ایجاد نظام پایش و   
ارزشیابی به منظور رصد 
فعالیت سمن ها )از نظر 
رعایت مفاد اساسنامه، 

شفافیت مالی، 
پاسخگویی مناسب به 

ذینفعان (
تعیین شرح وظایف   

معاونت و دبیرخانه 
اجتماعی دانشگاه ها در 

رابطه با سازمان های 
مردم نهاد

پیگیری مصوبات   
مربوطه مستندسازی، رصد 
و تهیه گزارش های دوره ای 

پیشرفت امور کارگروه 
آسیب های اجتماعی حوزه 

سالمت در دانشگاه ها و 
ارائه گزارش

ایجاد سامانه نرم افزاری،   
پایش و ارزشیابی فعالیت ها

راه اندازی و فعالیت   
واحدهای پیشگیری، 

کنترل وکاهش آسیب های 
اجتماعی حوزه سالمت 

در 12 دانشگاه های قطب 
کشور

تقویت ساختار   
دبیرخانه شورای عالی 

سالمت
پایش مصوبات   

شورای عالی سالمت 
و امنیت غذایی

پایش و ارزیابی   
اجرای تفاهم نامه 
های بین بخشی

نظارت بر عملکرد   
دبیرخانه های استانی
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

7. محور برنامه های کلی: برنامه های بازنگری سیاست ها، قوانین، مقررات

بازنگری و   
برنامه ریزی اصالحات 

الزم در سیاست ها به 
منظور کاهش/حذف 

بی عدالتی های سالمت
تدوین سیاست های   

راهبردی مؤلفه های 
اجتماعی

سیاست گذاری   
به منظور تحقق 

مسئولیت های اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی، 

مؤسسات خدماتی و 
آموزشی

طراحی فرایندهای   
قانونی جهت اعطای 
تسهیالت حمایتی از 

سازمان های مردم نهاد
طراحی فرایندهای   

قانونی جهت اعطای 
تسهیالت حمایتی از 

سازمان های مردم نهاد
شناسایی چالش های   

قانونی مانع مشارکت 
مؤثر سمن های سالمت 

و بازنگری آیین نامه ها
شناسایی چالش های   

قانونی مانع نظارت 
مؤثر بر مشارکت مؤثر 
سمن های سالمت و 

بازنگری آیین نامه ها
طراحی فرایندهای   

قانونی جهت اعطای 
تسهیالت حمایت از 

سمن های سالمت
تدوین سیاست های   

راهبردی حمایت و 
نظارت بر فعالیت 

سمن های سالمت

مستندسازی کلیه   
برنامه ها، فعالیت ها ها 

و رویدادهای مرتبط 
با خیرین و مؤسسات 

خیریه
انتشار تجارب موفق   

در جلب مشارکت خیرین 
و مؤسسات خیریه

شورای عالی   
سالمت

پایش مصوبات   
شورای عالی سالمت 

و امنیت غذایی
پایش و ارزیابی   

اجرای تفاهم نامه 
های بین بخشی

نظارت بر عملکرد   
دبیرخانه های استانی
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

8. محور برنامه های کلی: رتبه بندی، ارزشیابی و تدوین شاخص ها

ارزشیابی عملکرد   
ادارات کل مؤلفه های 
اجتماعی سالمت در 

سطح دانشگاه ها
رتبه بندی مراکز   

تحقیقات مؤلفه های 
اجتماعی سالمت

ارزیابی و ارزشیابی   
عملکرد اجتماعی افراد، 

گروه ها و سازمان های 
دولتی و غیر دولتی درون 

بخش سالمت در برابر 
سالمت

ارزیابی و ارزشیابی   
عملکرد اجتماعی افراد، 

گروه ها و سازمان های 
دولتی و غیر دولتی 

بیرون بخش سالمت در 
برابر سالمت

رتبه بندی   
مسئولیت پذیری 

اجتماعی افراد، گروه ها 
و سازمان های دولتی 
و غیر دولتی خارج از 

بخش سالمت در برابر 
سالمت

تدوین شاخص های   
ارزیابی و ارزشیابی 

عملکرد اداره سمن ها 
در سطح ستادی و 
دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

طراحی، اجرا و   
ارزشیابی برنامه های 

خدمات رفاهی و حمایتی 
در مناطق مورد نیاز با 

مشارکت مؤثر خیرین و 
مؤسسات خیریه

تدوین برنامه جهادی   
برای افزایش کمی و 
کیفی مشارکت های 

مردمی در حوزه سالمت
تعیین شرح وظایف   

حوزه اجتماعی 
دانشگاه ها در رابطه 

با خیرین و مؤسسات 
خیریه
برنامه ریزی جهت   

جلب مشارکت خیرین، 
واقفین و امور خیریه ها 

برای ارتقای سالمت 
جامعه به ویژه در مناطق 

محروم
حمایت از ایجاد و   

توسعه خیریه های امور 
سالمت در دانشگاه های 

علوم پزشکی سراسر 
کشور

تدوین شاخص های   
ارزیابی و ارزشیابی 

عملکرد واحد پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی 

در سطح ستادی و 
دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

ارزیابی عملکرد   
دبیرخانه کارگروه های 

استانی
خودارزیابی عملکرد   

دبیرخانه شورای عالی 
سالمت و امنیت 

غذایی
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برنامه عملیاتی 
اداره کل 

مؤلفه های 
اجتماعی

برنامه عملیاتی 
اداره کل سمن ها

برنامه عملیاتی 
خیرین

برنامه عملیاتی 
کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

برنامه عملیاتی 
دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و 
امنیت غذایی

8. محور برنامه های کلی: تحقیق

شناسایی پژوهش های   
داخلی مرتبط با 

مؤلفه های اجتماعی 
سالمت و مداخالت 

اجتماع محور
شناسایی خالء های   

پژوهشی و راهکارهای پر 
کردن این خال

جهت دهی تحقیقات   
مراکز تحقیقات 

مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

جهت دهی تحقیقات   
سایر مراکز تحقیقات و 
دانشگاه های غیر علوم 

پزشکی
برگزاري سمینار و   

یا کنفرانس علمی بین 
رشته ای

شناسایی چالش های   
قانونی مانع مشارکت 
مؤثر خیرین سالمت 
و مؤسسات خیریه و 
بازنگری آیین نامه ها

شناسایی چالش های   
قانونی مانع نظارت مؤثر 
بر مشارکت مؤثر خیرین 

سالمت و مؤسسات 
خیریه و بازنگری 

آیین نامه ها
طراحی فرایندهای   

قانونی جهت اعطای 
تسهیالت حمایت از 

مؤسسات خیریه فعال در 
امور سالمت

تدوین سیاست های   
راهبردی حمایت و 

نظارت بر فعالیت خیرین 
و مؤسسات خیریه

شناسایی پژوهش های   
انجام شده با موضوعات 

آسیب های اجتماعی حوزه 
سالمت

تعیین اولویت های   
پژوهشی درزمینه 

آسیب های اجتماعی و 
ارسال به مراکز آموزشی 

پژوهشی
انجام فراتحلیل   

پژوهش های انجام شده 
با موضوعات آسیب های 
اجتماعی به منظور ترویج 

پژوهش های کاربردی 
مرتبط

تولید شواهد علمی   
مرتبط و سیاست نامه
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پیوست 1: 
نقشه راه اداره 
کل مؤلفه های 
اجتماعی 
سالمت
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مقدمه:
اداره کل مؤلفه های اجتماعی سالمت در راستای رسالت، اهداف کلی و اختصاصی، 
محورهای کلی برنامه ها و سطوح اقدام فردی، گروهی، اجتماعی، سازمانی، ملی 
و بین المللی ارزش ها، اصول سازمانی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی که در سند نقشه راه معاونت اجتماعی مکتوب شده است و به ویژه بر 
اساس رسالت اصلی اختصاصی اداره کل مؤلفه های اجتماعی سالمت، جهت انجام 

وظایف ابالغی خود به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

Strategic Goals :اهداف راهبردی کالن
• نهادینه کردن رویکرد مؤلفه های اجتماعی سالمت در بخش سالمت و توسعه	
• کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار	
• کاهش نابرابری در سالمت	
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جدول شماره 1- اهداف کلی برنامه های اداره کل مؤلفه های اجتماعی سالمت

ف
دی

محور ر
برنامه / راهبرد

اهداف کلی

1
وضعیت سنجی

)تحلیل وضعیت (

شناسایی چالش ها، فرصت ها و ظرفیت های موجود مالی، سازمانی، اجتماعی، علمی و سیاستی   
وزارت بهداشت، دانشگاه ها و سازمان های تحت پوشش در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

شناسایی چالش ها، فرصت ها و ظرفیت های موجود مالی، سازمانی، علمی و سیاستی موجود   
خارج از بخش سالمت در زمینه در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

شناسایی چالش ها، فرصت ها و ظرفیت های موجود مالی، سازمانی، اجتماعی، علمی و سیاستی   
خارج از کشور در زمینه در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

شناسایی برنامه ها و مداخالت انجام شده داخلی در زمینه در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت  

2
شبکه سازی، تعامل و 

هدایت ظرفیت ها

هماهنگی با واحدهای درون وزارت بهداشت به منظور ساماندهی اعمال مدیریت یکپارچه در   
زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

ساماندهی، شبکه سازی و هدایت و جلب مشارکت ظرفیت های موجود مالی، سازمانی،   
اجتماعی، علمی و سیاستی خارج از بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

سازماندهی و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت  

3
فرهنگ سازی و حمایت 

طلبی

فرهنگ سازی و حمایت طلبی از افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی بخش   
سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

فرهنگ سازی و حمایت طلبی از افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی خارج از   
بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

فرهنگ سازی و حمایت طلبی از افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی خارج از کشور   
در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار  
حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سالمت در انواع طرح های توسعه  

آموزش و توانمندسازی4

گاهی افزایی و توانمندسازی جهت افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر    انجام برنامه های آ
دولتی درون بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

گاهی افزایی و توانمندسازی جهت افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر    انجام برنامه های آ
دولتی خارج از بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

پیگیری ایجاد جایگاهی پایدار در نظام آموزش عالی به خصوص آموزش و باز آموزی علوم   
پزشکی برای مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت
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ف
دی

محور ر
برنامه / راهبرد

اهداف کلی

5
مستندسازی و انتشار 

مناسب تجارب

مستندسازی و به اشتراک گذاشتن تجارب موفق، بهترین عملکردها و ابتکارات افراد، گروه ها و   
سازمان های دولتی و غیر دولتی درون بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

مستندسازی و به اشتراک گذاشتن تجارب موفق و بهترین عملکردها و ابتکارات افراد، گروه ها   
و سازمان های دولتی و غیر دولتی خارج از بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

مستندسازی و به اشتراک گذاشتن تجارب موفق و بهترین عملکردها و ابتکارات بین المللی در   
زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

6
برنامه ریزی و اجرای 

برنامه های ساختاری و 
نظارتی

تدوین و اجرای برنامه های ارائه خدمات ادغام یافته آموزشی، رفاهی، بهداشتی در مناطق   
محروم جهت تأمین مؤلفه های اجتماعی سالمت

تربیت نیروی انسانی توانمند در زمینه تأمین مؤلفه های اجتماعی سالمت  
ایجاد ردیف های شغلی و ساختارهای سازمانی مورد نیاز و مرتبط با مؤلفه های اجتماعی سالمت  
استقرار فرایند اندازه گیری شاخص های عدالت در سالمت )ایجاد سیستم اطالعات دائم برای   

پایش و ارزشیابی نابرابری های سالمت(
طراحی و اجرای فرایند نظارت و پایش بر عملکرد اداره های کل مؤلفه های اجتماعی سطح   

دانشگاه ها
تدوین گزارش ملی وضعیت و پیشرفت کشور در زمینه اهداف توسعه پایدار مرتبط با سالمت و   

مؤلفه های اجتماعی سالمت
تقویت و ترویج برنامه های توانمندسازی اجتماع محور سالمت با رویکرد مؤلفه های اجتماعی   

سالمت و با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها )بین بخشی(
تدوین چارچوب اجرایی مداخالت اجتماع محور  
  PHC تدوین برنامه ادغام تأمین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت در نظام
تسهیل و هماهنگی جهت تحقق اهداف توسعه پایدار مرتبط با سالمت و مؤلفه های اجتماعی   

سالمت
تدوین اولویت های مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت در سطح ملی و استانی  
ایجاد، تقویت و بهینه سازی ساختارهای رفاهی –حمایتی مؤثر بر تأمین مؤلفه های اجتماعی   

سالمت در افراد یا گروه های پرخطر، آسیب دیده و یا دارای نیازهای خاص در شهر و روستا
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های خدمات رفاهی - حمایتی مؤثر بر تأمین مؤلفه های   

اجتماعی سالمت در مناطق مورد نیاز با اولویت مناطق محروم روستا و حاشیه شهرها
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اهداف کلی

7
برنامه های بازنگری 
سیاست ها، قوانین و 

مقررات

سیاست گذاری جهت کاهش/حذف نابرابری در سالمت  
سیاست گذاری جهت کاهش تصدی گری دولت در سالمت از طریق مشارکت افراد، گروه ها و   

سازمان های غیر دولتی
بازنگری و پیشنهاد سیاست های راهبردی مراکز تحقیقاتی مؤلفه های اجتماعی سالمت  
تدوین سیاست های راهبردی تأمین مؤلفه های اجتماعی  
سیاست گذاری به منظور تحقق مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی، مؤسسات   

خدماتی و آموزشی

ارزیابی، ارزشیابی و 
رتبه بندی

تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد ادارات کل مؤلفه های اجتماعی معاونت و   
دانشگاه ها در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد سازمان های درون بخش سالمت در زمینه   
مؤلفه های اجتماعی سالمت

تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد سازمان های بیرون بخش سالمت در زمینه   
مؤلفه های اجتماعی سالمت

تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی مسئولیت پذیری اجتماعی افراد، گروه ها و سازمان های   
دولتی و غیر دولتی درون بخش سالمت در برابر سالمت

تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی مسئولیت پذیری اجتماعی افراد، گروه ها و سازمان های   
دولتی و غیر دولتی بیرون بخش سالمت در برابر سالمت

تحقیق8

شناسایی پژوهش های داخلی در زمینه در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت  
بهینه سازی به کار گیری یافته های پژوهش های داخلی در فرایندهای برنامه ریزی، اجرا و   

ارزشیابی اداره کل مؤلفه های اجتماعی سالمت
تقویت فعالیت های پژوهشی افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی افراد، گروه ها و   

سازمان های دولتی و غیر دولتی درون بخش سالمت در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت
تقویت فعالیت های پژوهشی افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی افراد، گروه ها   

و سازمان های دولتی و غیر دولتی خارج از بخش سالمت و ملی در زمینه مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

طراحی الگوی بومی تأمین مؤلفه های اجتماعی سالمت و شاخص های موفقیت  
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

1-محور برنامه/راهبرد: وضعیت سنجی

تهیه گزارش از وضعیت سنجش شاخص ها   
در همه استان ها

بررسی وضعیت سنجش شاخص های   
عدالت در سالمت در استان ها

وضعیت سنجی عدالت در   
سالمت

تکمیل بانک اطالعات 31 مرکز تحقیقاتی   
SDH در دانشگاه های علوم پزشکی مرکز 

استان و تدوین گزارش وضعیت سنجی

تهیه فرم های وضعیت سنجی و   
تکمیل و تحلیل فرم های وضعیت سنجی

  SDH وضعیت سنجی مراکز

تکمیل 50 درصدی آرشیو اطالعات  

شناسایی اساتید و محققین   
دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، گروه های 

آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی و 
سالمت به تفکیک دانشگاه ها وضعیت سنجی ظرفیت ها و   

فرصت ها علمی موجود خارج از 
بخش سالمت در زمینه مؤلفه های 

اجتماعی سالمت

تکمیل 50 درصدی آرشیو اطالعات  

شناسایی اساتید و محققین   
دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، گروه های 

آموزشی و پژوهشی علوم اقتصادی و 
سالمت به تفکیک دانشگاه ها

تکمیل 50 درصدی  
آرشیو اطالعات  

تهیه فهرست ساختارهای سازمانی   
مرتبط مؤلفه های اجتماعی وزارتخانه ها و 

سازمان های غیر دولتی وضعیت سنجی ظرفیت ها   
و فرصت های سازمانی موجود 

خارج از بخش سالمت در زمینه 
مؤلفه های اجتماعی سالمت

تکمیل 100 درصدی  
آرشیو اطالعات  

تهیه فهرست شوراها و کمیته های   
ملی مرتبط با مؤلفه های اجتماعی 

سالمت

جدول شماره 2- جدول تفصیلی برنامه های عملیاتی اداره کل مؤلفه های اجتماعی برای سال 1395
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

تشکیل دو شبکه مجازی )محققین و   
) SDH اعضای مراکز تحقیقات

ایجاد شبکه های مجازی برای   
محققین و عالقمندان SDH با مشارکت 

محققین
شبکه سازی محققین،   

عالقمندان و ذیربطان درون 
بخش سالمت در زمینه مؤلفه های 

اجتماعی سالمت
تشکیل حداقل یک جلسه  

تشکیل کمیته مداخالت اجتماع محور   
درون وزارت بهداشت

2- محور برنامه/راهبرد: شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها

تشکیل یک شبکه مجازی
تشکیل شبکه های مجازی )شامل   

گروه پست الکترونیکی( برای اساتید و 
محققین علوم اجتماعی و سالمت

شبکه سازی محققین، عالقمندان 
و ذیربطان خارج بخش سالمت در 
زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت

تشکیل یک شبکه مجازی
تشکیل گروه پست الکترونیکی   

ذیربطان عالقه مند علوم اقتصادی و 
سالمت

حداقل یک جلسه با حضور نمایندگان 
سازمان های درگیر یا مجری مداخالت 

اجتماع محور

تشکیل گروه مداخالت اجتماع محور   
بین بخشی

معرفی مؤلفه های اجتماعی در حداقل یک 
جلسه با حضور 90 درصد مدعوین

برگزاری نشست اختصاصی با معاونین   
و مدیران ارشد وزارت بهداشت

حمایت طلبی درون بخش سالمت 
در زمینه مؤلفه های اجتماعی 

سالمت
دریافت نظرات و جلب حمایت حداقل دو 
نفر از مدیران و صاحب نظران ارشد وزارت 

بهداشت

حمایت طلبی از سند نقشه راه معاونت   
اجتماعی
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

3- محور برنامه/راهبرد: فرهنگ سازی و حمایت طلبی

حضور حداقل 70 درصد مدعوین  
برگزاری نشست با اساتید و محققین   

بیرون وزارت بهداشت )علوم اجتماعی 
و اقتصاد(

فرهنگ سازی و حمایت طلبی   
در خارج از بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی سالمت

حضور حداقل 50 درصد مدعوین  
برگزاری نشست یا اصحاب رسانه،   

فرهنگ

اجرای جشنواره با حضور نمایندگان بیش از   
100 سازمان یا نهاد خارج بخش سالمت

   )SDH( برگزاری جشنواره ملی
مسئولیت های اجتماعی بنگاه های 

اقتصادی، مؤسسات خدماتی و آموزشی 
برای سالمت

تهیه و پخش حداقل یک برنامه یا تبلیغ در   
رسانه های جمعی و یا مطبوعات

معرفی معاونت و مؤلفه های اجتماعی   
سالمت به مردم

معرفی اداره کل مؤلفه های اجتماعی   
سالمت در نشست شورای عالی اجتماعی و 

ارسال سند نقشه راه اداره مؤلفه های اجتماعی 
سالمت به 100 درصد اعضای شورا

حضور در حداقل یک جلسه نشست   
شورای عالی اجتماعی

معرفی اداره کل مؤلفه های اجتماعی   
سالمت در نشست با به ذیربطان کلیدی 

)با حضور حداقل 50 درصدی ذیربطان( و 
ارسال سند نقشه راه اداره مؤلفه های اجتماعی 

سالمت به 50 درصد افراد کلیدی

برگزاری حداقل یک جلسه )اعضای   
کمیسیون بهداشت مجلس، سازمان 

برنامه و بودجه، وزارت کشور، آموزش و 
پرورش، اقتصاد و دارایی(

   SDH جذب منابع مالی برای برنامه های
حداقل 5 میلیارد تومان

معرفی مؤلفه های اجتماعی سالمت   
در حداقل یک نشست با حضور 70 درصد 

استانداران و ارسال نقشه راه 70 درصد 
استانداران

حضور در نشست سالیانه استانداران  
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

معرفی اداره کل مؤلفه های   
اجتماعی به حداقل سه سازمان از 

 UNICEF ,WHO سازمان های زیر
..UNDP,UNAIDS,UNEP

برگزاری نشست با نمایندگان   
سازمان های بین المللی در ایران

سازماندهی و تقویت   
همکاری های بین المللی

برگزاری حداقل 3 جلسه  
برگزاری جلسات هماهنگی با امور   

بین الملل وزارت بهداشت

4- محور برنامه/راهبرد: آموزش و توانمندسازی

آماده نمودن یک بسته علمی مرجع و   
کاربردی در زمینه تأمین مؤلفه های اجتماعی 

سالمت

تشکیل تیم تدوین محتوی آموزشی   
SDH برای محققین مراکز تحقیقات

آموزش و توانمندسازی ذیربطان   
درون بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی سالمت

شرکت 90 درصد روسا و معاونین مدعوین   
در کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی مؤلفه های   
اجتماعی سالمت در همایش اختصاصی 

روسای دانشگاه ها و معاونین

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی   
اختصاصی توسط 100 درصد ادارات کل 

مؤلفه های اجتماعی سالمت دانشگاه ها

ارسال الگو و راهنمای تدوین نقشه   
راه و برنامه عملیاتی ادارات مؤلفه های 

اجتماعی استان ها و مشاوره حضوری و 
غیرحضوری

برنامه ریزی کارگاه در مورد توانمندسازی و   
مداخالت اجتماع محور

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی   
و ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین 

بخشی

آماده نمودن محتوی آموزشی  
تشکیل تیم تدوین محتوی آموزشی   

SDH برای ذیربطان خارج بخش 
سالمت

آموزش و توانمندسازی ذیربطان   
درون بخش سالمت خارج از 

بخش سالمت در زمینه مؤلفه های 
حداقل برای 3 سازمان یا سمن سالمت  اجتماعی سالمت

برگزاری دوره های آموزشی مؤلفه های   
اجتماعی سالمت
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

تدوین یک محتوی آموزشی  
تدوین سرفصل 2 واحد درسی   

مؤلفه های اجتماعی سالمت
پیگیری ایجاد جایگاهی پایدار در   

نظام آموزش عالی و علوم پزشکی 
برای مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر 

سالمت
انجام مراحل اداری پیشنهاد  

ارائه پیشنهاد دو واحد درسی برای   
دانشجویان رشته های مرتبط علوم 

پزشکی و غیر علوم پزشکی

5- محور برنامه/راهبرد: مستندسازی و انتشار مناسب تجارب

تدوین سند نقشه را در 100 درصد ادارات   
متناظر دانشگاه های علوم پزشکی

تدوین سند نقشه راه اداره کل   
مؤلفه های اجتماعی سالمت

مستندسازی عملکرد اداره کل   
مؤلفه های اجتماعی سالمت

تدوین گزارش عملکرد در حداقل نیمی از   
ادارات متناظر دانشگاه های علوم پزشکی

تدوین گزارش عملکرد سالیانه اداره   
کل و ادارات متناظر دانشگاه های علوم 

پزشکی

تکمیل بانک اطالعات از حداقل 50 درصد   
مرکز تحقیقاتی SDH در دانشگاه های علوم 

پزشکی مرکز استان

شناسایی و تهیه فهرست مداخالت   
مرتبط با تأمین مؤلفه های اجتماعی 

سالمت مراکز SDH به تفکیک استانی

مستندسازی و انتشار تجارب   
درون بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی سالمت
تکمیل بانک اطالعات از حداقل 50 درصد   

استان ها و انتشار به صورت الکترونیک و در 
سایت معاونت

شناسایی و تهیه مداخالت مرتبط   
به مؤلفه های اجتماعی سالمت به 

تفکیک استانی انجام شده در سایر مراکز 
دانشگاهی یخش سالمت
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

ثبت برنامه ها در بانک اطالعات حداقل   
5 سازمان )بهزیستی، وزارت کشور، وزارت 
تعاون، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد 

شهید( در حداقل 5 استان

شناسایی و تهیه فهرستی از برنامه های   
انجام شده مرتبط با مؤلفه های اجتماعی 

سالمت بخش خارج از سالمت به 
تفکیک سازمان ها

مستندسازی و انتشار تجارب   
خارج از بخش سالمت در زمینه 

مؤلفه های اجتماعی سالمت

شناسایی و ثبت مداخالت موفق   
استانی در بهبود مؤلفه های اجتماعی 

سالمت

تکمیل بانک اطالعات از برنامه های   
حداقل 5 سازمان )بهزیستی، وزارت کشور، 

وزارت تعاون، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، 
بنیاد شهید، نیروی انتظامی(

شناسایی و تهیه فهرستی از برنامه های   
مرتبط اجتماع محور انجام شده بخش 

خارج از سالمت به تفکیک استان ها

تهیه و انتشار یک جلد کتاب  
شناسایی و تهیه فهرستی اقدامات و   

ابتکارات سازمان های خارج از بخش 
SDH سالمت شرکت کننده در جشنواره

  SDH تکمیل سایت اداره کل
تهیه محتوی سایت اداره کل   

مؤلفه های اجتماعی سالمت

تهیه حداقل دو خبر برای هر شماره  
تهیه اخبار مرتبط جهت درج در   

خبرنامه معاونت

6- محور برنامه/راهبرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساختاری و نظارتی

تصویب چارت  
تدوین چارت تشکیالتی اداره کل در   

سطح ستادی و استانی

پیشنهاد ردیف های شغلی و   
ساختارهای سازمانی مورد نیاز 

و مرتبط با مؤلفه های اجتماعی 
سالمت

ارائه پیشنهاد رسمی شرایط احراز و تصویب  
مروری بر متون، مشورت با صاحب   

نظران
تدوین شرایط احراز ردیف های   

SDH مرتبط
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

تکمیل 80 درصد نیروی انسانی مورد نیاز   
بر اساس چارت

جذب نیروی انسانی  

جذب نیروی انسانی مورد نیاز   
اداره کل

بازنگری در اعضای ستاد مؤلفه های   
اجتماعی سالمت

دعوت از افراد جدید جهت عضویت در   
ستاد مؤلفه های اجتماعی سالمت

شروع به کار حداقل 3 مشاور یا کارشناس   
مأمور

دعوت به همکاری از افراد به عنوان   
مشاور، طرح نیروی انسانی و یا کارشناس 

مأمور

جمع آوری 100 درصد اطالعات  
طراحی فرایند و ایجاد سیستم   

جمع آوری اطالعات و اندازه گیری 
شاخص های عدالت در سالمت ایجاد نظام پایش و ارزشیابی   

شاخص های عدالت در سالمت
پیشنهاد و تصویب شاخص های اصالح   

شده یا جدید
بازنگری شاخص های عدالت در   

سالمت

حداقل 2 بار  
برگزاری جلسات منظم آموزش گزارش   

دهی نظارت و پایش بر عملکرد   
اداره های کل مؤلفه های اجتماعی 

تکمیل فرم ها توسط حداقل 50 درصد   سطح دانشگاه ها
ادارات متناظر دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی و ارسال فرمهای نظارت  

آماده شدن مدل مفهومی و اجرایی  

طراحی چارچوب اجرایی برای   
پیاده سازی رویکرد توانمندسازی اجتماع 

محور با همکاری سایر دستگاه ها و 
نهادها )بین بخشی(

هدایت حوزه های مختلف   
سالمت )درون سازمانی( به منظور 
طراحی و اجرای حداقل یک برنامه 

رویکرد اجتماع محور
تدوین حداقل 2 برنامه اجتماع محور  

حمایت فنی از ادارات وزارت بهداشت   
برای تدوین یک برنامه اجتماع محور

تدوین گزارش نظرات متخصصین  
تحلیل نظرات ذیربطان شرکت کننده   

در جلسات برگزارشده توسط اداره کل

تدوین اولویت های مؤلفه های   
اجتماعی مؤثر بر سالمت در سطح 

ملی و استانی
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

ارائه گزارش نتایج پژوهش  
انجام مطالعه پژوهشی  

تدوین برنامه ادغام مؤلفه های   
اجتماعی مؤثر بر سالمت در نظام 

PHC

تدوین سه سند تکامل دوران کودکی،   
سالمندی، روان

تدوین سند سالمت در حیطه های   
اولویت دار تدوین راهکارهای تأمین   

مؤلفه های اجتماعی سالمت با 
برگزاری حداقل یک جلسه برای گزارش   همکاری بین بخشی

دهی اجرای برنامه
اجرای برنامه تکامل دوران کودکی  

تدوین گزارش ملی وضعیت و پیشرفت   
SDG در حوزه سالمت

گزارش گیری مرتبط با اهداف توسعه   
پایدار مرتبط با سالمت و استخراج 

اطالعات از مراجع معتبر بین المللی
رصد و پی گیری تأمین اهداف   

توسعه پایدار با تأکید بر اهداف 
مرتبط با مؤلفه های اجتماعی 

تدوین نظام دیده بانی  سالمت
طراحی نظام دیده بانی شاخص های   

توسعه پایدار مرتبط با حوزه سالمت

برگزاری حداقل 2 کارگاه آموزشی برای   
روسا و کارشناسان مراکز تحقیقاتی SDH در 

دانشگاه های علوم پزشکی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی   
برای روسا و کارشناسان مراکز تحقیقاتی 

SDH در دانشگاه های علوم پزشکی تقویت و ارتقای استاندارد مراکز   
تحقیقاتی مؤلفه های اجتماعی 

SDH برگزاری حداقل دو جلسه فنی برای روسا   سالمت
و کارشناسان مراکز تحقیقاتی SDH در 

دانشگاه های علوم پزشکی

برگزاری جلسات فنی و آموزشی)تدوین   
نقشه راه 5 ساله- تعیین

اولویت های پژوهشی مرتبط-   
خودارزیابی(

7- محور برنامه/راهبرد: برنامه های بازنگری سیاست ها، قوانین، مقررات

تصویب حداقل یک مورد قانون/سیاست/  
مقررات

شناسایی سیاست های جدید الزم یا   
تغییرات اصالحی الزم در سیاست ها، 

SDH قوانین و مقررات مرتبط با تأمین

بازنگری و برنامه ریزی اصالحات   
الزم در سیاست ها به منظور 

کاهش/حذف بی عدالتی های 
سالمت

انتشار نقشه راه  
تدوین سند نقشه راه اداره کل   

مؤلفه های اجتماعی
تدوین سیاست های راهبردی   

مؤلفه های اجتماعی
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

ارائه حداقل یک پیشنهاد کارشناسی   
سیاست گزاری

تقویت قوانین و الزامات مرتبط با   
اجرای پیوست سالمت و گسترش 

پوشش آن

سیاست گذاری به منظور تحقق   
مسئولیت های اجتماعی بنگاه های 

اقتصادی، مؤسسات خدماتی و 
آموزشی

8- محور برنامه/راهبرد: ارزیابی، ارزشیابی و رتبه بندی

ارزشیابی عملکرد 100 درصد ادارات   
متناظر دانشگاه های علوم پزشکی

تدوین شاخص های ارزشیابی عملکرد   
ادارات کل مؤلفه های اجتماعی سالمت 

در سطح دانشگاه ها ارزشیابی عملکرد ادارات کل   
مؤلفه های اجتماعی سالمت در 

سطح دانشگاه ها
اطالع رسانی و آموزش نحوه ارزشیابی   

ادارات متناظر

   SDH رتبه بندی کلیه 31 مرکز تحقیقاتی
در دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان

تدوین و اطالع رسانی شاخص های   
ارزشیابی مراکز تحقیقات مؤلفه های 

اجتماعی سالمت

رتبه بندی مراکز تحقیقات   
مؤلفه های اجتماعی سالمت

ارسال شاخص ها به اداره ذی ربط در وزارت   
بهداشت

تدوین شاخص های اعتبار بخشی   
 SDH بیمارستان ها در ارتباط با

جهت ادغام در سیستم اعتبار بخشی 
بیمارستان ها

ارزیابی و ارزشیابی عملکرد   
اجتماعی افراد، گروه ها و 

سازمان های دولتی و غیر دولتی 
درون بخش سالمت در برابر 

سالمت

ارسال شاخص ها به وزارت کشور  
تدوین شاخص های ارزیابی سالمت   

محوری عملکرد استانداران

ارزیابی و ارزشیابی عملکرد   
اجتماعی افراد، گروه ها و 

سازمان های دولتی و غیر دولتی 
بیرون بخش سالمت در برابر 

سالمت
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

انتشار کتاب  

تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی   
مسئولیت پذیری اجتماعی افراد، گروه ها و 
سازمان های دولتی و غیر دولتی خارج از 

بخش سالمت در برابر سالمت رتبه بندی مسئولیت پذیری   
اجتماعی افراد، گروه ها و 

سازمان های دولتی و غیر دولتی 
خارج از بخش سالمت در برابر 

سالمت

تکمیل فرم های ارزیابی توسط حداقل 50   
سازمان

انجام خود ارزیابی داوطلبانه سازمان ها   
و نهادهای خصوصی و دولتی

ارزیابی خارجی 10 درصد سازمان های برتر  
انجام ارزیابی خارجی توسط تیم های   

ارزیابی و اعالم نتایج به سازمان ها

9- محور برنامه/راهبرد: تحقیق

تشکیل بانک اطالعات مجازی و تکمیل   
30 درصدی آن

تهیه فهرست مطالعات )کتاب شناسی(   
پژوهش های مرتبط مؤلفه های اجتماعی 

سالمت

شناسایی پژوهش های داخلی   
مرتبط با مؤلفه های اجتماعی 

سالمت و مداخالت اجتماع محور

پیشنهاد حداقل 3 اولویت مطالعاتی ملی و   
سفارش پژوهش

برگزاری جلسات هم اندیشی با   
محققین و اساتید مرتبط با مؤلفه های 

اجتماعی سالمت

شناسایی خالء های پژوهشی و   
راهکارهای پر کردن این خالء

تحلیل بانک اطالعات پژوهش ها   
و برنامه های مرتبط تهیه شده در 

برنامه های وضعیت سنجی

نظرخواهی از مراکز تحقیقات   
مؤلفه های اجتماعی سالمت

ارسال موضوعات به همه مرکز تحقیقاتی   
SDH در دانشگاه های علوم پزشکی مرکز 

استان

تدوین فهرست موضوعات تحقیقاتی   
مرتبط با مؤلفه های اجتماعی سالمت

جهت دهی تحقیقات مراکز   
تحقیقات مؤلفه های اجتماعی 

سالمت



اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

ارسال موضوعات به 80 درصد گروه های   
آموزشی علوم اجتماعی و اقتصادی 

دانشگاه های غیر علوم پزشکی

تدوین فهرست موضوعات تحقیقاتی   
مرتبط با مؤلفه های اجتماعی سالمت

جهت دهی تحقیقات سایر مراکز   
تحقیقات و دانشگاه های غیر علوم 

پزشکی

انجام مراحل برنامه ریزی  
هماهنگی جهت برگزاری اولین   

سمینار علمی بین رشته ای در زمینه 
SDH

برگزاري سمینار و یا کنفرانس   
علمی بین رشته ای
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پیوست 2: 
نقشه راه اداره 
کل سازمان های 
مردم نهاد 
(سمن ها)
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مقدمه
اختصاصی،  و  کلی  اهداف  رسالت،  راستای  در  نهاد  مردم  سازمان های  کل  اداره 
ملی  اجتماعی، سازمانی،  فردی، گروهی،  اقدام  و سطوح  برنامه ها  کلی  محورهای 
و بین المللی، ارزش ها، اصول سازمانی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی که در سند نقشه راه معاونت اجتماعی مکتوب شده است و به ویژه 
بر اساس رسالت اختصاصی اداره کل سازمان های مردم نهاد، جهت انجام وظایف 

ابالغی خود به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

Strategic Goals :اهداف راهبردی کالن
ارتقای کیفی خدمات سمن ها در حوزه سالمت	 
گسترش سمن های سالمت و افزایش کمی خدمات سمن ها در حوزه سالمت	 
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جدول شماره 1- تفصیلی برنامه عملیاتی اداره کل سمن ها در سال 95

اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

1. محور برنامه / راهبرد: وضعیت سنجی

ورود اطالعات 50 درصد سمن های   
ملی در بانک اطالعات

ایجاد و تکمیل بانک   
اطالعات کانون ها، انجمن ها 

و سازمان های مردم نهاد حوزه 
سالمت ملی کشور

شناسایی کانون ها، انجمن ها و سازمان های مردم   
نهاد حوزه سالمت ملی کشور

ورود اطالعات 50 درصد سمن های   
محلی

ایجاد و تکمیل بانک   
اطالعات کانون ها، انجمن ها 

و سازمان های مردم نهاد حوزه 
سالمت ملی کشور

شناسایی کانون ها، انجمن ها و سازمان های مردم   
نهاد محلی حوزه سالمت کشور به تفکیک استانی 

و شهرستانی

30 درصد پیشرفت )تحلیل وضعیت 30   
درصد سمن ها(

تهیه گزارش وضعیت موجود   
سمن های کشور

تبیین وضعیت موجود سمن ها )تعیین میزان   
موفقیت، انحراف و یا شکست در تحقق اهداف و 

مأموریت های مورد نظر در اساسنامه(

ارسال به همه دانشگاه ها  

تهیه، ارسال نامه و فرم   
جمع آوری داده های مرتبط به 
معاونت های وزارت بهداشت و 

پی گیری

احصاء فعالیت های اجرایی و پژوهشی قابل   
واگذاری وزارت بهداشت به سمن های توانمند

2. محور برنامه / راهبرد: شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها و جلب مشارکت

20 درصد پیشرفت )عضویت 20 درصد   
سمن های ملی در کانال تلگرامی( تشکیل دو شبکه ارتباطی   

مجازی
شبکه سازی سمن های سالمت ملی  

تشکیل گروهی ای میلی  

20 درصد پیشرفت )عضویت 20 درصد   
سمن های محلی در کانال تلگرامی( تشکیل دو شبکه ارتباطی   

مجازی
شبکه سازی سمن های سالمت استانی  

تشکیل گروهی ای میلی  
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

تشکیل حداقل 5 جلسه نشست  
شناسایی و تشکیل کمیته های   

هماهنگی با حضور سمن های 
مرتبط

ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن های دارای   
مأموریت و موضوع مشابه

افتتاح شعب استانی 10 درصد   
سمن های ملی

افتتاح شعب استانی   
سمن های ملی

گسترش فعالیت سمن های ملی به استان ها  

تشکیل حداقل 2 جلسه  
برگزاری جلسات با معاونت   

آموزشی، نظام پزشکی
فراهم نمودن زمینه همکاری اعضای انجمن های   

علمی و صنفی با سمن های سالمت

- فاقد برنامه در سال 95  
ایجاد زمینه مشارکت سمن ها در برنامه های   

مختلف حوزه سالمت

تشکیل حداقل 3 جلسه  

تشکیل جلسات مشترک بین   
خیرین و سمن های سالمت 

اختصاصًا با موضوع تأمین منابع 
مالی

ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و   
سمن های سالمت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز 

سمن ها

فاقد برنامه در سال 95  
کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های   

مشابه درسایرکشورها و مجامع بین المللی مرتبط

3. محور برنامه / راهبرد: اطالع رسانی، فرهنگ سازی و حمایت طلبی

انجام دو مصاحبه با رسانه ملی  
انجام دو مصاحبه با مطبوعات  

انجام مصاحبه با اصحاب   
رسانه

فرهنگ سازی از طریق رسانه )کمک به معرفی   
سمن ها توسط رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی 

و جلب حمایت برای سمن ها(

انجام بازدید از 50 درصد سمن های   
محلی
انجام بازدید از 10 درصد سمن های ملی  

انجام بازدید از سمن های   
سراسر کشور

بازدید و انجام نشست های گروهی از سمن های   
مرتبط
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

- فاقد برنامه در سال 95   تدوین و اجرای بسته تکریم از سمن ها  

4. محور برنامه / راهبرد: آموزش و توانمندسازی

انتشار و توزیع کتاب راهنمای سمن ها   تهیه کتاب راهنمای سمن ها  
تهیه بسته های آموزشی و اطالعاتی برای   

سمن های سالمت

تدوین برنامه کارگاه  

برنامه ریزی برگزاری کارگاه   
آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 

برای هیأت مدیره و هیأت 
مؤسس سمن ها

توانمندسازی سمن ها از طریق آموزش هیأت   
مدیره و هیأت مؤسس سمن ها

5. محور برنامه / راهبرد: مستندسازی و انتشار مناسب اطالعات و تجارب

وجود مستندات مکتوب حداقل 90   
درصد جلسات

تهیه و آرشیو گزارش جلسات  

مستندسازی کلیه برنامه ها، فعالیت ها ها و   
رویدادهای مرتبط با سمن ها

وجود مستندات مکتوب حداقل 90   
درصد بازدیدها

تهیه و آرشیو گزارش بازدیدها  

انتشار اطالعات حداقل بصورت   
هفته ای دو بار

انتشار اخبار اداره در کانال   
تلگرامی اختصاصی

آماده سازی کلیه مطالب مرتبط با آشنایی   
با اداره خیرین، اهداف و برنامه های حوزه 

ستادی

تهیه مطالب الزم برای درج در   
سایت معاونت

حداقل یک خبر برای هر شماره  
تهیه مطالب الزم برای درج در   

خبرنامه معاونت
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

6. محور برنامه راهبرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساختاری و نظارتی

تأمین حداقل 60 اتاق در دانشگاه های   
سراسر کشور

تأمین فضای فیزیکی الزم   
برای شعب استانی سمن های 

ملی سالمت

حمایت از ایجاد و توسعه سازمان  
های مردم نهاد در دانشگاه های علوم پزشکی   

سراسر کشور

تهیه فرم ها ی الزم   انجام مراحل مقدماتی  
رتبه بندی، ارزشیابی و نظارت بر سازمان های مردم   

نهاد و امکان واگذاری برخی از خدمات سالمت به 
آن ها

- فاقد فعالیت در سال 95  
ایجاد نظام پایش و ارزشیابی به منظور رصد   

فعالیت سمن ها )از نظر رعایت مفاد اساسنامه، 
شفافیت مالی، پاسخگویی مناسب به ذینفعان

ابالغ شرح وظایف  
تدوین شرح وظایف ساختار   

متناظر در استان ها
تعیین شرح وظایف معاونت و دبیرخانه اجتماعی   

دانشگاه ها در رابطه با سازمان های مردم نهاد

7. محور برنامه / راهبرد: بازنگری قوانین، مقررات و سیاست ها

  - فاقد فعالیت در سال 95  
طراحی فرایندهای قانونی جهت اعطای   

تسهیالت حمایتی از سازمان های مردم نهاد

فاقد فعالیت در سال 95  
شناسایی چالش های قانونی مانع مشارکت مؤثر   

سمن های سالمت
و بازنگری آیین نامه ها  

فاقد فعالیت در سال 95  
شناسایی چالش های قانونی مانع نظارت مؤثر   

بر مشارکت مؤثر سمن های سالمت و بازنگری 
آیین نامه ها
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

فاقد فعالیت در سال 95  
طراحی فرایندهای قانونی جهت اعطای   

تسهیالت حمایت از سمن های سالمت فعال

فاقد فعالیت در سال 95  
تدوین سیاست های راهبردی حمایت و نظارت بر   

سمن های سالمت

8. محور برنامه / راهبرد: رتبه بندی ارزیابی و ارزشیابی و تدوین شاخص ها

تهیه حداقل 3 شاخص  
تدوین شاخص ارزیابی و   

ارزشیابی عملکرد اداره سمن ها

تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد   
اداره سمن ها در سطح ستادی و دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

9. محور برنامه / راهبرد: تحقیق

- فاقد فعالیت در سال 95   فاقد برنامه  
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پیوست 3: 
نقشه راه اداره 
کل خیرین 
و موسسات 
خیریه
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مقدمه:
و  برنامه ها  کلی  محورهای  اختصاصی،  و  کلی  اهداف  رسالت،  راستای  در  کل  اداره  این 
اصول  ارزش ها،  بین المللی  و  ملی  سازمانی،  اجتماعی،  گروهی،  فردی،  اقدام  سطوح 
سازمانی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سند نقشه راه 
معاونت اجتماعی مکتوب شده است و به ویژه بر اساس رسالت اصلی اختصاصی اداره کل 
خیرین و مؤسسات خیریه، جهت انجام وظایف ابالغی خود به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

:Strategic Goals اهداف راهبردی کالن
افزایش کمی و ارتقای کیفی خدمات خیریه، وقف، امور عام المنفعه حوزه سالمت	 
راستای 	  در  اسالمي  حسنه  سنت های  نشر  و  ایثار  احسان،  انفاق،  فرهنگ  ترویج 

برنامه های خیرین سالمت
گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت های مردمی	 
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جدول شماره 1- برنامه های کلی، برنامه عملیاتی و فعالیت های واحد خیرین و مؤسسات خیریه در سال 1395

اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

1. محور برنامه / راهبرد: وضعیت سنجی

50 درصد استانی  
ایجاد بانک اطالعات خیرین   

سالمت
شناسایی خیرین سالمت کشور به تفکیک استانی   

و شهرستانی

50 درصد استانی  
ایجاد بانک اطالعات   

مؤسسات خیریه
شناسایی مؤسسات خیریه سالمت کشور به   

تفکیک استانی و شهرستانی
تهیه گزارشی از وضعیت 50 درصد   

خیرین و مؤسسات خیریه
تهیه گزارش وضعیت موجود  

تبیین وضعیت موجود خیرین و مؤسسات خیریه   
در کشور )تعداد، توزیع جغرافیایی، نوع خدمات(

- فاقد فعالیت در سال 95  
احصای نیازمندهای اساسی حوزه سالمت و   

تعریف فرآیند برای تحقق آن ها از طریق خیرین

- فاقد فعالیت در سال 95  
بررسی امکان واگذاری برخی از خدمات سالمت   

به خیریه ها

2. محور برنامه / راهبرد: شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها و جلب مشارکت
)ایجاد ساختارها و فرایندهای هم اندیشی، مشورتی، همکاری(

تشکیل حداقل 3 جلسه  
تشکیل شورای ملی خیریه   

)شورای راهبردی امور خیریه (

شبکه سازی، تعامل سازنده، هدایت و جلب   
مشارکت خیرین سالمت و مؤسسات خیریه

تشکیل حداقل 10 جلسه  
برگزاری نشست با مجامع   

خیرین

تشکیل حداقل 10 جلسه  
برگزاری نشست با مؤسسات   

خیریه

در 50 درصد استان ها  
تشکیل کارگروه شبکه   

مؤسسات خیریه سالمت استانی

برگزاری یک مورد گلریزان   برگزاری جشن گلریزان  
بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های   

کالن و اولویت دار کشور

تشکیل حداقل یک جلسه  
تشکیل شورای راهبردی وقف   

و سالمت

تعامل، هماهنگی و همکاری با معاونت ها و بخش های   
داخل وزارتخانه و همچنین دستگاه های حمایتی مرتبط در 

خارج از وزارتخانه به ویژه سازمان اوقاف
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

3. محور برنامه / راهبرد: اطالع رسانی، فرهنگ سازی و حمایت طلبی

100 درصد  
انجام یک مصاحبه با   

رسانه ملی انجام 3 مصاحبه با 
مطبوعات

فرهنگ سازی از طریق رسانه )انجام مصاحبه،   
تهیه خبر و برنامه برای رسانه های جمعی، 

مطبوعات( جهت تبیین و ارزش گذاری مقوله کار خیر 
عقد قرارداد تولید و تولید 13 قسمت  و مشارکت داوطلبانه در حوزه سالمت ساخت مستند خیرین  

انجام یک برنامه   طراحی و اجرای کمپین  
طراحی و اجرای کمپین فرهنگ سازی در زمینه   

امور خیریه

1 همایش کشوری   برگزاری همایش کشوری   برگزاری همایش و جشنواره و شناسایی، معرفی و   
تشویق خیرین زمینه سالمت

5 همایش استانی   برگزاری همایش استانی  

4. محور برنامه / راهبرد: آموزش و توانمندسازی

عقد قرارداد تولید محتوی   تدوین محتوی اطالعاتی  
تهیه بسته های آموزشی و اطالعاتی برای خیرین   

و مؤسسات خیریه

100 درصد  
تهیه و پی گیری بارگزاری   

اطالعات مرتبط در صفحه 
اختصاصی

راه اندازی تارنمای سازمانی )اطالع رسانی و   
آموزشی( برای خیرین و مؤسسات خیریه

تولید محتوی   تدوین برنامه آموزشی  
گاهی افزایی و توانمند ساز برای    انجام برنامه های آ

خیرین و مؤسسات خیریه

- فاقد فعالیت در سال 95  
تهیه و تدوین بسته های نیازمندی های حوزه   

سالمت برای خیرین و مؤسسات خیریه

- فاقد فعالیت در سال 95  
توانمندسازی و ارتقای مهارت دانشگاه ها و نظام   

سالمت کشور جهت مواجهه با خیریه ها و خیرین
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

5. محور برنامه / راهبرد: مستندسازی و انتشار مناسب اطالعات و تجارب

تهیه گزارش عملکرد شامل عملکرد   
حداقل نیمی از ادارات متناظر استانی

تهیه گزارش عملکرد اداره کل   
خیرین و مؤسسات خیریه

مستندسازی کلیه برنامه ها، فعالیت ها ها و   
رویدادهای مرتبط با خیرین و مؤسسات خیریه

وجود مستندات مکتوب حداقل 50   
درصد جلسات

تهیه و آرشیو گزارش بازدیدها  

وجود مستندات مکتوب حداقل 50   
درصد بازدیدها

تهیه و آرشیو گزارش جلسات  

حداقل یک خبر برای درج در هر شماره   
خبرنامه معاونت

تهیه مطالب خبررسانی الزم   
برای درج در سایت معاونت

- فاقد فعالیت در سال 95  
انتشار تجارب موفق در جلب مشارکت خیرین و   

مؤسسات خیریه

6. محور برنامه / راهبرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساختاری و نظارتی

کلنگ زنی حداقل 10 پروژه   ایجاد مراکز بهداشتی درمانی  
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های خدمات   

رفاهی و حمایتی در مناطق مورد نیاز با مشارکت مؤثر 
خیرین و مؤسسات خیریه

برگزاری اردوی جهادی با   
همکاری معاونت دانشجویی

تدوین برنامه جهادی برای افزایش کمی و کیفی   
مشارکت های مردمی در حوزه سالمت

100 درصد   تعیین شرح وظایف  
تعیین شرح وظایف حوزه اجتماعی دانشگاه ها در   

رابطه با خیرین و مؤسسات خیریه

فاقد برنامه  
برنامه ریزی جهت جلب مشارکت خیرین، واقفین و   

امور خیریه ها برای ارتقای سالمت جامعه به ویژه در 
مناطق محروم

عقد قرارداد با یک مرجع )وزارت کشور(  
تدوین تفاهم نامه با مراجع   

قانونی جهت تسهیل اخذ مجوز 
تأسیس خیریه های امور سالمت

حمایت از ایجاد و توسعه خیریه های امور سالمت   
در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

7. محور برنامه / راهبرد: بازنگری سیاست ها، قوانین و مقررات

100 درصد  

بازنگری آیین نامه های   
کمیسیون های داخلی وزارت 

بهداشت و تهیه پیشنهادات 
اصالحی

شناسایی چالش های قانونی مانع مشارکت   
مؤثر خیرین سالمت و مؤسسات خیریه و بازنگری 

آیین نامه ها

100 درصد  

ارسال پیشنهادات به مراجع   
ذی ربط قانونی جهت بازنگری 

در آیین نامه اعطای مجوز به 
مؤسسات خیریه

شناسایی چالش های قانونی مانع نظارت مؤثر بر   
مشارکت مؤثر خیرین سالمت و مؤسسات خیریه و 

بازنگری آیین نامه ها

- فاقد فعالیت در سال 95  
طراحی فرایندهای قانونی جهت اعطای تسهیالت   

حمایت از مؤسسات خیریه فعال در امور سالمت

- فاقد فعالیت در سال 95  
تدوین سیاست های راهبردی حمایت و نظارت بر   

فعالیت خیرین و مؤسسات خیریه

8. محور برنامه / راهبرد: ارزیابی، ارزشیابی و رتبه بندی

100 درصد   تدوین حداقل دو شاخص  
تدوین شاخص های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد   

اداره خیرین در سطح ستادی و دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور

- فاقد فعالیت در سال 95  
رتبه بندی، ارزشیابی و نظارت بر خیریه های امور   

سالمت

9. محور برنامه / راهبرد: تحقیق

تکمیل پروژه  

انجام پژوهش مروری بر قوانین   
و مقررات مرتبط داخلی و تجارب 

بین المللی در زمینه تأسیس و 
مدیریت مؤسسات خیریه

مطالعه و طراحی ساختار علمی و اجرایی به منظور   
نهادینه سازی جایگاه خیرین سالمت در وزارت 

بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور
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پیوست 4: 
نقشه راه کمیته 
پیشگیری از 
آسیب های 
اجتماعی
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مقدمه:
این واحد در راستای رسالت، اهداف کلی و اختصاصی، محورهای کلی برنامه ها و سطوح 
سازمانی  اصول  ارزش ها،  بین المللی  و  ملی  سازمانی،  اجتماعی،  گروهی،  فردی،  اقدام 
راه معاونت  معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سند نقشه 
اجتماعی مکتوب شده است و به ویژه بر اساس رسالت اصلی اختصاصی کمیته پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی، جهت انجام وظایف ابالغی خود به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

:Strategic Goals اهداف راهبردی کالن
پزشکی، 	  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  موجود  ظرفیت های  از  بهینه  استفاده 

سازمان های  سازمان ها،  سایر  در  موجود  ظرفیت های  نیز  و  وابسته  سازمان های 
فرابخشی و کلی و نیز خارج از کشور جهت پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های 

اجتماعی حوزه سالمت در سراسر کشور
کاهش آسیب های اجتماعی	 
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جدول شماره 1- برنامه های کلی و برنامه عملیاتی کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال 1395

اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

1. محور برنامه / راهبرد: وضعیت سنجی

100 درصد  
دریافت آمار وضعیت آسیب های اجتماعی   

کشور از وزارت کشور به تفکیک استان ها و انتشار 
طبقه بندی شده آن به دانشگاه ها و ذیربطان

تبیین وضعیت موجود آسیب های   
اجتماعی حوزه سالمت در سطح 

ملی و استانی

تکمیل 50 درصدی بانک اطالعات  

تهیه آرشیو اطالعات از فرصت ها و   
ظرفیت های موجود کشوری به تفکیک استانی 

در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
)افراد، گروه ها، مراکز تحقیقاتی، دپارتمان های 

دانشگاهی(

تنظیم ماتریس ظرفیت های   
موجود وزارت بهداشت، سازمان های 

وابسته و دانشگاه های علوم 
پزشکی و نوع بهره گیری از آن ها 

جهت پیشگیری، کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی حوزه سالمت

100 درصد )وزارت کشور، وزارت   
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت مسکن، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نیروی 
انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه 

قضایی

تشکیل بانک اطالعات سازمان ها یا واحدهای   
فعال در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

شناسایی کارشناسان مسئول و   
ساختارهای مرتبط با پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی با تمرکز بر افراد 
محروم، آسیب پذیر یا آسیب دیده 

در همه سازمان های دولتی و غیر 
دولتی وزارتخانه ها

- فاقد فعالیت در سال 1395  
شناسایی ظرفیت های علمی   

تحقیقاتی مرتبط با آسیب های 
اجتماعی
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

2. محور برنامه / راهبرد: شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها و جلب مشارکت

حداقل سه جلسه  
سازماندهی نشست های دوره ای منظم با کار   

گروه آسیب های اجتماعی سالمت در دانشگاه ها

ساماندهی، شبکه سازی و   
هدایت و جلب مشارکت محققین و 

عالقمندان به کاهش آسیب های 
اجتماعی در داخل بخش سالمت 

از طریق تشکیل کارگروه آسیب های 
اجتماعی حوزه سالمت در 

دانشگاه ها

فعال بودن کانال تلگرامی   تشکیل گروه تلگرامی  

برگزاری 6 جلسه تا پایان سال  
تشکیل شورای علمی – اجرایی آسیب های   

اجتماعی و برگزاری جلسات

تشکیل 2 کارگروه درون بخشی   تشکیل کارگروه درون بخشی  

100 درصد  
جذب و استقرار 12 کارشناس آسیب های   

اجتماعی در 12 دانشگاه قطب

ظرفیت سازی سازمانی برای   
کاهش آسیب های اجتماعی در 12 

دانشگاه قطب
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

تشکیل 5 کارگروه  
100 درصد  

تشکیل کارگروه بین بخشی در 5 محور   
موضوعات اولویت دار ابالغی و برگزاری جلسات

- تشکیل کار گروه مسائل اجتماعی   
محیط های دانشجویی به سرپرستی نماینده 

معاونت دانشجویی
- تشکیل کار گروه اعتیاد به سرپرستی نماینده   

معاونت بهداشت
- تشکیل کار گروه سالمت روان به سرپرستی   

نماینده معاونت بهداشت
- تشکیل کار گروه حاشیه نشینی به سرپرستی   

مدیریت شبکه
- تشکیل کار گروه طالق به سرپرستی نماینده   

معاونت بهداشت

ایجاد ساختار ارتباطی، هماهنگی   
و همکاری با معاونت ها و ادارات 

کل و یا دفاتر مرتبط اجتماعی سایر 
سازمان ها در زمینه پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی

30 درصد موارد دعوتی  
شرکت در جلسات و کارگروه های ملی  
هماهنگی و تعامل با دبیرخانه شورای اجتماعی   

کشور

ایجاد ساختار ارتباطی، هماهنگی   
و همکاری با ساختارهای ملی 
)ستادها، کارگروه ها، کمیته ها 

و شوراهای عالی و استانداری و 
شهرداری ها ...( مرتبط با پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی

برگزاری حداقل دو نشست   برگزاری نشست های دوره ای مشترک در حوزه   
آسیب های اجتماعی

برگزاری حداقل دو نشست  
برگزاری مستمر جلسات ستاد کنترل و کاهش   

آسیب های اجتماعی حوزه سالمت
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

3. محور برنامه / راهبرد: اطالع رسانی، فرهنگ سازی و حمایت طلبی

1 رسانه ملی  
6 مصاحبه با شبکه خبررسانی های   

مجازی

انجام مصاحبه با رسانه های ملی  
انجام مصاحبه با خبرگزاری ها  
انجام مصاحبه با شبکه های خبری مجازی  

حمایت طلبی برای توجه و اقدام   
در زمینه پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی در داخل و خارج از 
بخش بهداشت و در سطح جامعه، 
رسانه های جمعی )برقراری ارتباط 

با اصحاب رسانه، انجام مصاحبه و 
تهیه خبر و برنامه برای رسانه های 

جمعی، مطبوعات در زمینه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی(

  100
معرفی دستگاه های فعال در کارگروه های 5   

گانه

شناسایی، معرفی و تشویق   
سازمان های دولتی و غیر دولتی 
خارج از بخش سالمت و دارای 
عملکرد خوب در زمینه کاهش 

آسیب های اجتماعی

4. محور برنامه / راهبرد: آموزش و توانمندسازی

  100 تهیه یک بسته آموزشی  
تهیه بسته های آموزشی در زمینه   

آسیب های اجتماعی

50 درصد   تهیه محتویات صفحات مرتبط تارنما  
راه اندازی تارنمای سازمانی   

)اطالع رسانی و آموزشی(

100 درصد   سفارش تهیه شواهد علمی  

تهیه و انتشار مناسب شواهد   
علمی و خوراک تصمیم گیری در 
زمینه آسیب های اجتماعی برای 

سازمان های مؤثر ذی ربط در داخل و 
خارج از بخش سالمت
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

100 درصد  
برگزاری یک کارگاه آموزشی برای کارشناسان   

مسول آسیب های اجتماعی در 12 دانشگاه قطب

اجرای برنامه های توانمندسازی   
برای کارشناسان مسول آسیب های 

اجتماعی در 12 دانشگاه قطب

100 درصد   برگزاری یک نشست با اساتید دانشگاه  

گاهی افزایی و    انجام برنامه های آ
توانمندسازی برای طراحی و اجرای 

پژوهش ها و برنامه های پیشگیری 
و کاهش آسیب های اجتماعی و 
حمایت از افراد آسیب دیده برای 

فرهیختگان شامل اساتید و محققین 
دانشگاهی

- فاقد فعالیت در سال 1395  

توانمندسازی و ارتقای مهارت   
دانشگاه های علوم پزشکی و نظام 
سالمت کشور در حوزه آسیب های 

اجتماعی

5. محور برنامه / راهبرد: مستندسازی و انتشار مناسب تجارب

6 گزارش  

تهیه گزارش عملکرد فصلی نسبت به اجرای   
تکالیف و وظایف محوله به وزارت بهداشت 

از شورای اجتماعی وزارت کشور در ارتباط با 
آسیب های اجتماعی حوزه سالمت

مستندسازی و انتشار فعالیت ها   
در قالب گزارش عملکرد و انتشار 
ان به وزارت کشور )شورای عالی 

اجتماعی(

- فاقد فعالیت در سال 1395  
ایجاد ساز و کار تبادل مستمر و   

نظام مند داده ها و اطالعات آماری با 
دبیرخانه شورای اجتماعی کشور
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

6. محور برنامه / راهبرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساختاری و نظارتی

حداقل دو گزارش  
گزارش گیری از دانشگاه ها و گزارش دهی به   

کارگروه

پیگیری اجرای تکالیف و   
وظایف محوله در طرح تقسیم کار 

ملی کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی مصوب شورای اجتماعی 

کشور

- فاقد فعالیت در سال 1395  
ایجاد سامانه نرم افزاری، پایش و   

ارزشیابی فعالیت ها

راه اندازی 6 واحد   تدوین دستورالعمل و انجام هماهنگی های الزم  

راه اندازی و فعالیت واحدهای   
پیشگیری، کنترل وکاهش 

آسیب های اجتماعی حوزه سالمت 
در 12 دانشگاه های قطب کشور

7. محور برنامه / راهبرد: بازنگری قوانین و مقررات و سیاست ها

- فاقد فعالیت در سال 1395  
بازنگری پروتوکول رسیدگی به   

نوزادان مادران معتاد

- فاقد فعالیت در سال 1395  
شناسایی خالهای قانونی مرتبط   

با آسیب های اجتماعی
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اهداف اختصاصی 
کمیت مورد انتظار در پایان سال

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

8. محور برنامه / راهبرد: رتبه بندی، ارزشیابی و رتبه بندی

تدوین حداقل 2 شاخص   تدوین شاخص  

تدوین شاخص های ارزیابی و   
ارزشیابی عملکرد واحد پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در سطح 

ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور

8. محور برنامه / راهبرد: تحقیق

- فاقد فعالیت در سال 1395  
شناسایی پژوهش های انجام شده   

با موضوعات آسیب های اجتماعی 
حوزه سالمت

- فاقد فعالیت در سال 1395  
تعیین اولویت های پژوهشی   

درزمینه آسیب های اجتماعی و 
ارسال به مراکز آموزشی پژوهشی

- فاقد فعالیت در سال 1395  

انجام فراتحلیل پژوهش های   
انجام شده با موضوعات آسیب های 

اجتماعی به منظور ترویج 
پژوهش های کاربردی مرتبط.
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پیوست 5:
نقشه راه دبیرخانه 
شورای عالی 
سالمت و امنیت 
غذایی
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مقدمه:
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور در راستای رسالت، اهداف کلی و 
اختصاصی، محورهای کلی برنامه ها و سطوح اقدام فردی، گروهی، اجتماعی، 
سازمانی، ملی و بین المللی ارزش ها، اصول سازمانی معاونت اجتماعی وزارت 
اجتماعی  معاونت  راه  نقشه  سند  در  که  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
مکتوب شده است و به ویژه بر اساس رسالت اصلی اختصاصی شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی کشور جهت انجام وظایف ابالغی خود به شرح زیر 

اقدام خواهد نمود.

:Strategic Goals اهداف راهبردی کالن
تحقق سیاست ها و قوانین فرابخشی برای تأمین سالمت انسان	 
نهادینه کردن تعهد و پاسخگویی همگانی برای سالمت	 
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جدول شماره 1- جدول تفصیلی برنامه عملیاتی دبیرخانه شورای عالی سالمت برای سال 1395

اهداف اختصاصی
کمیت مورد انتظار 
تا پایان سال 95

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

1. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: وضعیت سنجی

فاقد برنامه  

تدوین شاخص های همکاری بین بخشی  
تدوین دستورالعمل و برنامه ارزیابی   

شاخص های همکاری بین بخشی
تدوین گزارش ارزیابی همکاری بین بخشی  

تعیین وضعیت موجود و روند   
شاخص های همکاری بین بخشی

2. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها و جلب مشارکت

برگزاری 2 جلسه شورای عالی سالمت   
و امنیت غذایی

آماده سازی اسناد و هماهنگی های الزم با   
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارتباط و تعامل مؤثر با سایر   
دستگاه های اجرایی خارج از بخش 

بهداشت(

عقد تفاهم نامه و توافق نامه با 12   
دستگاه اجرایی

تهیه پیش نویس تفاهم نامه )MOU( و   
توافق نامه )Agreement( برای سند پیشگیری و 

کنترل بیماری های غیر واگیر

حداقل 3 بازدید  
بازدید از دبیرخانه شوراهای عالی در سایر   

دستگاه های اجرایی )شورای عتف، محیط زیست، 
رفاه، فضای مجازی ...(

3. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: فرهنگ سازی و حمایت طلبی

فاقد برنامه
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اهداف اختصاصی
کمیت مورد انتظار 
تا پایان سال 95

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

4. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: آموزش و توانمندسازی

تهیه بسته آموزشی ویژه مدیران کل   
دستگاه های اجرایی مرتبط

تهیه بسته آموزشی )مفاهیم پایه، ساختار و   
فرآیندها، روش های سیاست سازی، روش های 

تصمیم گیری، پایش و ارزشیابی(

توانمندسازی مدیران و   
کارشناسان سیاست گذاری و 

برنامه ریزی فرابخشی سالمت

تهیه یک بسته آموزشی  
تهیه بسته آموزشی ویژه روسای و کارشناسان   

کارگروه های تخصصی ساغ استان

برگزاری حداقل یک دوره تا آخر سال   
1395

هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی فصلی   
ویژه روسای و کارشناسان کارگروه های تخصصی 

ساغ استان

معرفی نماینده دستگاه های اجرایی برتر در   
هفته سالمت

5. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: مستندسازی و انتشار مناسب تجارب

خرید نرم افزار کتابداری و مدیریت   
دانش

راه اندازی کتابخانه و مرکز اسناد و اطالعات   
راهبردی سالمت استان

بهبود استانداردها و فرآیندهای   
نظام مدیریت دانش راهبردی 

سالمت

ارسال آیین نامه به سازمان های ذی ربط  
تهیه آیین نامه و دستور عمل نظام مستندسازی   

و گزارش دهی فرابخشی سالمت

انتشار 2 مقاله  

انتشار حداقل دو مقاله در خصوص تجربیات   
ملی و استانی اجرای سیاست های فرابخشی 

سالمت
راه اندازی و به روز رسانی مداوم پورتال شورای   

عالی سالمت و امنیت غذایی

انتشار خبرنامه الکترونیک دبیرخانه   
هفته ای دو خبرنامه

انتشار خبرنامه الکترونیک دبیرخانه شورای   
عالی سالمت و امنیت غذایی مشترک با سایر 

ادارات معاونت اجتماعی
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اهداف اختصاصی
کمیت مورد انتظار 
تا پایان سال 95

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

6. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: برنامه ریزی و اجرای برنامه های ساختاری و نظارتی

وجود تشکیالت مصوب با شرح وظایف   
و شرایط احراز مشخص

تکمیل تشکیالت مصوب دبیرخانه شورای   
عالی سالمت و امنیت غذایی

تقویت ساختار دبیرخانه شورای   
عالی سالمت

تصویب آیین نامه جدید شورا  
تائید دستور عمل ساختار و فرآیندهای شورای   

عالی سالمت و امنیت غذایی و زیرمجموعه های 
آن در شورای معاونین

ابالغ تصویب نامه دستور عمل ساختار   
و فرآیندهای شورای عالی سالمت و 
امنیت غذایی وزیر مجموعه های آن

تصویب دستور عمل ساختار و فرآیندهای   
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و 

زیرمجموعه های آن در دولت

تدوین گزارش اجرای مصوبات شورای   
عالی سالمت و امنیت غذایی

پی گیری و گزارش گیری اجرای مصوبات از   
دستگاه های ذیربط

پایش مصوبات شورای عالی   
سالمت و امنیت غذایی

تهیه گزارش پایش مصوبات مرتبط در   
شوراهای فرابخشی سالمت )شورای عالی 

سالمت و امنیت غذایی، شورای عالی 
محیط زیست، شورای عالی رفاه و تأمین 

اجتماعی، شورای عالی اجتماعی(

تدوین نظامنامه پایش و ارزشیابی مصوبات   
مرتبط در شوراهای فرابخشی سالمت )شورای 

عالی سالمت و امنیت غذایی، شورای عالی 
محیط زیست، شورای عالی رفاه و تأمین 

اجتماعی، شورای عالی اجتماعی(

تهیه گزارش پایش تفاهم نامه های   
منعقد شده بین وزارت بهداشت با سایر 

دستگاه های عضو شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی از سال   

۸9 تا 94

پی گیری اجرای تفاهم نامه های منعقد شده   
بین وزارت بهداشت با سایر دستگاه های عضو 

شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی  

پایش و ارزیابی اجرای تفاهم نامه   
های بین بخشی

تهیه گزارش پایش فصلی   
NCD توافق نامه های
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اهداف اختصاصی
کمیت مورد انتظار 
تا پایان سال 95

فعالیت ها عنوان برنامه/هدف کلی

انجام حداقل 15 بازدید   بازدید از دبیرخانه های استانی  
نظارت بر عملکرد دبیرخانه های   

استانی

7. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: برنامه های بازنگری سیاست ها، قوانین و مقررات

فاقد برنامه

8. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: ارزیابی، ارزشیابی و رتبه بندی

ابالغ نظام نامه پایش و ارزشیابی   
عملکرد دبیرخانه های ساغ استانی

تهیه نظام نامه پایش و ارزشیابی عملکرد   
دبیرخانه های ساغ استانی

ارزیابی عملکرد دبیرخانه   
کارگروه های استانی

تهیه گزارش پایش و ارزشیابی عملکرد   
دبیرخانه های ساغ استانی 6 ماه و سالیانه

پایش و ارزشیابی عملکرد 6 ماه و سالیانه  

تدوین گزارش عملکرد سالیانه دبیرخانه   
ملی شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

تهیه گزارش عملکرد سال 1394 دبیرخانه ملی   
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

خودارزیابی عملکرد دبیرخانه   
شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی

10 سیاست نامه  
تهیه 10 سیاست نامه و خالصه شواهد بر   

اساس دستورکار
تولید شواهد و طرح های   

سیاست گذاری فرابخشی سالمت

9. محورهای کلی برنامه / راهبردهای اصلی: تحقیق

تهیه 10 سیاست نامه و خالصه شواهد   
به منظور پشتیبانی از سیاست مرتبط

بررسی متون علمی مرتبط، اسناد سیاست های   
sheet fact اجرایی و خالصه شواهد و

تولید شواهد علمی مرتبط و   
سیاست نامه


