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 مقدمه

بهعنوان«برنامهعملیاتی»هایحاکمیتیودولتیکشورحاکیازآناستکهدربسیاریازموارد،ریزیراهبردیدرنهادهاوسازمانشناسیتجاربوسوابقبرنامهآسیب

برنامهیکحلقه نظام ریزیمفقوده آشیلعملیاتیبه سازیچشمپاشنه راهبردهایکالن و استاندازها شده ذیلچشمبدل عملیاتیگرچه برنامه سیاست. وانداز، ها

است.اندازها،راهبردهاواهدافکالنبرخورداربدیلوانکارناشدنیدرتحققچشمشودوبهظاهرپیچیدگیکمتریدارد،اماازاهمیتیبیراهبردهایکلیتدوینمی

هایعلومپزشکیکهدرپرتوتدابیرمقاممحترموزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمبنیبراستقرارتجربهیکسالتدوینوپایشبرنامهعملیاتیمشترکدانشگاه

هاییهمراهبود،امابهخوبیهاوکاستینابعادباچالشگرچهبهعنواننخستینتجربهدرایهایعلومپزشکیشکلگرفت،ریزیدرستادودانشگاهنظامیکپارچهبرنامه

هایکلینظامسالمت)ابالغیازسویمقامهاینظامسالمتباشدکهعمدتاًدرسیاستتواندابزاراثربخشیبرایتحققاهدافوآرماننشاندادکهبرنامهعملیاتیمی

اند.تبیینشدههایملیوبخشیهاوسیاستسالهتوسعهودیگرراهبرد5هایمعظمرهبری(،برنامه

ریزیعملیاتی،بلکهدرسایرحاویچندآموزهکلیدیاستکهنهتنهادرنظامبرنامهمشترکدرطولیکسالگذشتهناشیازتدوینوپایشبرنامهعملیاتیبازخوردهای

شئونوکارکردهاینظامسالمتنیزشایستهتوجهند:

  بهاثربخشینخست، هرنوعبرنامهو وحوزهمعاونتنزدیکبرنامهعملیاتیمستلزمتعاملویژه وزارتخانهها هایتخصصیستاد ودانشکدهدانشگاهبا هایعلومها

هاووظایف،انقشمدیرانوکارشناساندانشگاهیتضمینیبرایتناسببرنامهعملیاتیبدرغیابمشارکتجدیپزشکیبهعنوانمجریانبرنامهعملیاتیاست.

 هایعلومپزشکیوجودندارد.هایدانشگاهفرایندهایداخلیوشایدمهمترازآن،مقدوراتومحدودیت

 هایعلومپزشکیباشدوبهپیشبردهمزماناقداماتاساسیدرتواندمتضمنهمسویی،یکپارچگیوهمسوییمیاندانشگاهدوم،گرچهبرنامهعملیاتیمشترکمی

علومپزشکی،چهازلحاظمحیطبیرونیو.هردانشگاهبگیردهایعلومپزشکیراتواندونبایدجایبرنامهعملیاتیاختصاصیدانشگاهسرکشورکمککند،امانمیسرا

چههامیسرنیست.آناختصاصیدانشگاهریزیمدنظرقرارگیردکهجزدرچارچوببرنامهعملیاتیبایستدربرنامهچهمحیطداخلی،مقتضیاتخاصیداردکهمی

استکهویرایشجدیدآنازسویمقاممحترم«اهدافکلی»عملیاتیمشترکرافراهمکند،هابابرنامههایعملیاتیاختصاصیدانشگاهتواندهمسوییبرنامهمی



 هایعلومپزشکیقرارگیرد.نددستمایهتدوینبرنامهعملیاتیاختصاصیدانشگاهتواشدهاستومیهاابالغوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهکلیهدانشگاه

 درنظام«یادگیریجمعی»تواندبهبستریبرایهایعلومپزشکیهمراهباشد،میویژهاگرباتعاملومشارکتمدیرانوکارشناساندانشگاهبرنامهعملیاتیمشترکبه

تواندگذاریتجاربمدیریتیموفقوبعضاًناموفقدرگوشهوکنارکشوراستکهمیرنامهعملیاتیسازوکاریمناسببرایبهاشتراکسالمتبدلشود.فرایندتدوینب

 هایعلومپزشکیکمککند.دردانشگاهاثربخشها،بهتکثیرراهکارهایکاریهاوموازیکاریضمنکاهشدوباره

 هاوموانعپیشبردآناست.تدوینوتصویببرنامهعملیاتیحتیدرباالترینسطوحیشرفتآنبهقصدشناساییورفعگلوگاهتحققبرنامهعملیاتیدرگروپایشپ

نوعیهایمختلفالزماستطیفمتتواندضامنتحققآنباشد.ازاینروباتوجهبهمحدودیتنمیبهتنهاییهایعلومپزشکیبنابهدالیلمختلفستادودانشگاه

درآید بهاجرا ارزیابیانطباقوپایشمیدانیـ ازرویکردهایپایشـخوداظهاری، وموانعپیشبردبرنامهعملیاتیدرستادوهرکدامازبخشیازمحدودیتتا ها

هایعلومپزشکیراآشکارسازند.دانشگاه

هاوهایارزندهمدیرانوکارشناسانمعاونتباتالشاستکه6931درسالبهداشتیدرمانیوخدماتهایعلومپزشکیسندحاضر،برنامهعملیاتیمشترکدانشگاه

شدهتدوینذیلویرایشجدیداهدافکلیسالمتوخدماتبهداشتیدرمانیهایعلومپزشکیهاودانشکدههایتخصصیستادوزارتخانهوبامشارکتدانشگاهحوزه

.است

هایهایارزشمندجنابآقایدکترهاشمی،وزیرمحترمبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،معاونین،مشاورین،روساواعضایکارگروهحمایتازبااغتنامفرصتدرپایان

هایعلوممشترکدانشگاهامیداستبرنامهعملیاتیشود.علومپزشکیسراسرکشورقدردانیمیهایهاودانشکدهدانشگاهطورویژهازروساومدیرانارشدتخصصیوبه

هایبلندنظامسالمتباشد.پزشکیبتواندگامیدرجهتتحققاهدافوآرمان

 

 مجلسامور ریزی، هماهنگی، حقوقی و  برنامه تمعاون

 موهبتی  طاهر
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

ارتقاء آگاهی جوانان با هدف . 1-1

 29 تا 18کاهش مرگ گروه سنی 

سال

مداخالت پیشگیرانه در . 31-1-1

 سال با رویکرد 29-18جوانان 

کاهش میزان مرگ بواسطه حوادث 

حمل و نقل

100

و کارگاههای مرتبط , برگزاری دوره های آموزشی . 1-1-1-1

مبتنی بر محتوای آموزشی تدوین شده
96/6/196/7/15گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها100

انجام و جمع بندی گزارش پروژه های اجرا شده در . 1-1-2-1

 سال30 - 70خصوص مهمترین علل مرگ زود هنگام 
1396/4/11396/4/15گزارش مکتوب طی نامه اداری40

بررسی و جمع بندی از مهمترین علل مرگ زود . 2-1-2-1

 سال و مداخالت منطقه ای پیش بینی شده30 - 70هنگام 
1396/6/11396/6/15گزارش مکتوب طی نامه اداری60

تامین متون آموزشی و پروتکل های شیوه زندگی . 1-2-2-1

سالم میانساالن برای ارائه دهندگان خدمات
1396/6/11396/6/15متون آموزشی تدوین شده15

تامین ملزومات و مواد آموزشی شیوه زندگی سالم . 2-2-2-1

( سال30 - 59زنان و مردان )برای گروه هدف 
1396/10/11396/10/15گزارش هماهنگی های انجام شده و مواد آموزشی تهیه شده15

تدوین پروتکل مشاوره برای ارتقای رفتار سالمت . 3-2-2-1

میانساالن
1396/6/11396/6/15پروتکل تدوین شده15

برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم میانساالن برای . 4-2-2-1

کارشناسان ستادی دانشگاه ها
1396/7/11396/7/15مکاتبات15

برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم میانساالن برای . 5-2-2-1

مدیران ستاد شهرستان و ارائه دهندگان خدمات
1396/10/11396/10/15(طی نامه اداری)گزارش مکتوب برگزاری کارگاه  15

برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم میانساالن برای . 6-2-2-1

مستولین مشارکت مردمی و مربیان بهورزی
1396/4/11396/4/15مکاتبات برگزاری کارگاه15

برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم میانساالن برای . 7-2-2-1

مستولین مشارکت مردمی شهرستان ها و داوطبین بهداشت
1396/10/11396/10/15(طی نامه اداری)گزارش مکتوب برگزاری کارگاه  20

1396/8/151396/9/15(طی نامه اداری)گزارش اقدامات انجام شده 50برگزاری کمپین  هفته ملی سالمت بانوان ایران. 1-3-2-1

1396/12/11396/12/15(طی نامه اداری)گزارش اقدامات انجام شده 50برگزاری کمپین هفته ملی سالمت مردان ایران. 2-3-2-1

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی و . 1-1-3-1

مغزی در جمعیت هدف و مداخالت مرتبط جهت کاهش آن طی 

 در چهار شهرستان پایلوت95سال 

139596/2/1596/3/15ارسال گزارش فعالیت ها و آمار تجمیعی سال 10

 در چهار شهرستان IraPENارزشیابی فاز اول طرح . 2-1-3-1

(نقده، تفت، مراغه و شهرضا)
96/6/1596/7/15گزارش نهایی ارزشیابی20

برگزاری کارگاه های آموزشی خطرسنجی سکته های . 3-1-3-1

قلبی عروقی و اختالالت چربی های خون برای کارکنان بهداشتی 

سطوح مختلف

20
گزارش برگزاری حداقل دو کارگاه در طول سال طبق فرمت ارسالی 

از هر دانشگاه
96/11/196/11/29

تعیین و کاهش میزان خطر ده ساله حمالت قلبی . 4-1-3-1

عروقی و مغزی در جمعیت هدف و مداخالت مرتبط جهت 

96شش ماهه اول  (مراقبت بیماران)کاهش آن 

25
 طبق فرمت 1396گزارش آمار خطرسنجی شش ماهه اول سال 

ابالغ شده
96/8/196/8/29

تعیین و کاهش میزان خطر ده ساله حمالت قلبی . 5-1-3-1

عروقی و مغزی در جمعیت هدف و مداخالت مرتبط جهت 

96شش ماهه دوم  (مراقبت بیماران)کاهش آن 

25
 طبق فرمت 1396ارسال گزارش فعالیت ها و آمار تجمیعی سال 

ابالغ شده
96/11/1596/12/15

حوزه بهداشت

 70 تا 30کاهش میزان مرگ . 2-1

تا پایان برنامه  % 10سال به مقدار 

ششم

کاهش نسبی احتمال . 3-1

 ( سال70 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه ششم% 10میزان 

33

100

34

33

3

3

9

تعیین بهترین مداخالت . 1-2-1

جامعه محور و انفرادی کاهش مرگ 

زود هنگام برای کاهش علل عمده 

 سال70 تا 30مرگ های زودرس 

ترویج شیوه زندگی سالم و . 2-2-1

پیشگیری از علل مرگ و 

موربیدیتی میانساالن

تعیین بهترین مداخالت . 3-2-1

جامعه محور و انفرادی کاهش مرگ 

ادغام خطرسنجی سکته . 1-3-1

های قلبی عروقی در خدمات سطح 

یک  دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور

افزایش امید به زندگی. 1

 7 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

اجرای بسته های خدمتی جدید بازنگری شده سالمت . 1-1-4-1

در مراکز ارائه خدمت  یک   (مانا و کودک سالم)کودکان

دانشکده/ شهرستان از هر دانشگاه

10

( گزارش وضعیت شهرستان)(بارگذاری تیرماه-اعالم نام شهرستان -

-تعداد مراکزپایگاهها خانه های بهداشت پزشک مراقب سالمت بهورز

تهیه و استاندارد سازی ملزومات اجرای برنامه در)(بارگذاری تیرماه  

بوکلت راهنما ترازو قدسنج ایستاده و خوابیده- شهرستان   

MUAC   تعیین هسته آموزشی)(متر بیلی چک  بارگذاری تیرماه -

آموزش هسته) )(نام نام خانوادگی و تخصص بارگذاری تیرماه  

برنامه کارگاه و زمان انجام و لیست شرکت کنندگان- آموزشی  - 

بارگذاری- مکاتبات شروع اجرای برنامه)(بارگذاری تیرماه  

برگزاری کارگاههای آموزشی برای ارائه دهندگان خدمت)(تیرماه -

بارگذاری از تیرماه- گزارش پایش ماهانه برنامه )(بارگذاری تیرماه  

 PILOT  ماهانه فرم های2گزارش نهایی )(لغایت شهریور

EVALUATION - بارگذاری شهریور ماه)

96/4/196/6/15

اجرای بسته های خدمتی جدید بازنگری شده سالمت . 2-1-4-1

در کلیه مراکز ارائه خدمت   (مانا و کودک سالم)کودکان

دانشکده/ شهرستان های هر دانشگاه

10
جمع بندی گزارش برگزاری کارگاههای کلیه شهرستانهای هر 

گزارش نهایی پایش اجرای برنامه- دانشکده/ دانشگاه 
96/11/196/11/15

برگزاری کارگاههای آموزشی بسته های خدمتی  . 3-1-4-1

برای  (مانا و کودک سالم)جدید بازنگری شده سالمت کودکان

هسته های آموزشی و مدیران گروه و کارشناسان سالمت کودکان 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

96/2/196/3/15مستندات برگزاری کارگاههای هسته های آموزشی دانشگاهها10

تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت . 4-1-4-1

بوکلت و راهنما  (مانا)مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

ویژه پزشک

10

مستندات تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت 

بوکلت و راهنما  (مانا)مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

ویژه پزشک

96/8/196/8/30

تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت . 5-1-4-1

بوکلت و راهنما  (مانا)مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

ویژه غیر پزشک

10

مستندات تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت 

بوکلت و راهنما  (مانا)مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

ویژه غیر پزشک

96/8/196/8/30

تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت . 6-1-4-1

بوکلت و راهنما ویژه پزشک- مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم 
10

مستندات تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت 

بوکلت و راهنما ویژه پزشک- مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم 
96/8/196/8/30

تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت . 7-1-4-1

بوکلت و راهنما ویژه غیر - مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم 

پزشک

10

مستندات تهیه ، نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت 

بوکلت و راهنما ویژه غیر - مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم 

پزشک

96/8/196/8/30

هماهنگی های الزم جهت اجرای پره سرویس مانا و . 8-1-4-1

کودک سالم در دانشگاههای علوم پزشکی  کشور
5

مستندات اقدامات انجام شده جهت اجرای پره سرویس مانا و 

کودک سالم
96/6/196/7/30

تدوین بسته پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت های . 9-1-4-1

ادغام یافته سالمت کودکان
10

مستندات بسته  پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
96/6/196/6/30

5گزارش پایش برنامه سالمت کودکان. 10-1-4-1
پسخوراند پایش های انجام شده توسط ستاد معاونت بهداشتی 

دانشگاهها
96/11/196/12/15

گزارش پایش برنامه سالمت کودکان یک شهرستان . 11-1-4-1

دانشکده های علوم پزشکی/ از  دانشگاه 
5

گزارش پایش برنامه های سالمت کودکان  یک شهرستان از  

دانشکده های علوم پزشکی/ دانشگاه 
96/3/196/6/15

/ گزارش پایش برنامه سالمت کودکان ستاد دانشگاه . 12-1-4-1

دانشکده های علوم پزشکی
5

دانشکده / گزارش پایش برنامه های سالمت کودکان  ستاد دانشگاه 

های علوم پزشکی
96/8/196/12/15

1396/7/196/7/15گزارش ثبت اطالعات مرگ شش ماهه اول در نرم افزار10ثبت اطالعات مرگ کودکان شش ماهه اول. 1-2-4-1

1396/12/196/12/15گزارش ثبت اطالعات مرگ شش ماهه دوم در نرم افزار10ثبت اطالعات مرگ کودکان شش ماهه دوم. 2-2-4-1

مراقبتهای ادغام یافته . 1-4-1

بازنگری شده سالمت کودکان

25

25

3

9

نظام مراقبت مرگ کودکان . 2-4-1

 ماهه59-1

کاهش میزان مرگ کودکان . 4-1

 در هزار 12 سال کمتر از 5زیر 

موالید زنده

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان شش ماهه . 3-2-4-1

اول
10

صورتجلسات کمیته و مکاتبات، دعوتنامه و لیست اسامی شرکت 

کنندگان
96/7/196/7/15

برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان شش ماهه . 4-2-4-1

دوم
96/12/196/12/15صورتجلسات کمیته و مکاتبات10

 1-59اجرای مداخالت پیشگیری از مرگ کودکان . 5-2-4-1

ماهه شش ماهه اول
10

از اجرا )تصویر گزارش اجرای مصوبات - تصویر مصوبات ابالغ شده

(کنندگان مصوبات به دانشگاه
96/7/196/7/15

 1-59اجرای مداخالت پیشگیری از مرگ کودکان . 6-2-4-1

ماهه شش ماهه دوم
10

از اجرا )تصویر گزارش اجرای مصوبات - تصویر مصوبات ابالغ شده

(کنندگان مصوبات به دانشگاه
1396/12/196/12/15

 ماهه 59 تا 1بررسی و تحلیل وضعیت مرگ کودکان . 7-2-4-1

 و مقایسه آن با سال های قبل95در سال 
10

 59 تا 1گزارش کشوری بررسی و تحلیل وضعیت مرگ کودکان 

 و مقایسه آن با سال های قبل      تصویر مکاتبه 95ماهه در سال 

ارسال گزارش به معاون محترم بهداشت ، معاون محترم درمان و 

معاون محترم آموزش و معاون محترم توسعه وزارت بهداشت

1396/5/11396/5/31

تدوین و اجرای مداخالت ملی  بر اساس تحلیل . 8-2-4-1

(درمان)1395وضعیت مرگ 
96/11/196/12/15ابالغ مداخالت کاهش مرگ به مجریان مرتبط10

 1-59برگزاری کمیته کشوری بررسی مرگ کودکان . 9-2-4-1

(درمان)ماهه  
20

 1-59صورتجلسه برگزاری کمیته کشوری بررسی مرگ کودکان 

ماهه
1396/7/11396/7/30

 مرکز منطقه 7اعتبار بخشی مرکزآموزش کشوری و . 1-3-4-1

ای احیای کودکان در دانشگاههای علوم پزشکی
96/6/196/7/15مکاتبات و مستندات اعتبار بخشی10

نهایی سازی بسته خدمتی احیای کودکان  جهت . 2-3-4-1

اجرای احیای پیشرفته کودکان در کلیه مراکز درمانی کشور
96/4/196/7/15گزارش تدوین و نهایی سازی10

برگزاری کارگاههای آ موزشی احیای پایه برای هسته . 3-3-4-1

آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در بخش بهداشت
30

مه زمان بندی، فهرست شرکت W46:AB50+مکاتبات، برنا

کنندگان
96/5/196/7/17

آموزش احیای پایه برای کارکنان شاغل در بخش . 4-3-4-1

بهداشت
40

بارگذاری ماه )مکاتبات، برنامه زمان بندی، فهرست شرکت کنندگان

(بارگذاری اسفند)گزارش برگزاری کارگاه - (بهمن
96/11/196/12/15

پیگیری تجهیز مراکز آموزشی بهورزی برای آموزش  . 5-3-4-1

...احیای پایه کودکان به مراقب سالمت، بهورز و
10

مستندات پیگیری تجهیز مراکز آموزشی بهورزی برای آموزش  

...احیای پایه کودکان به مراقب سالمت، بهورز و
96/3/196/5/16

پیشگیری سوانح کودکان . 4-4-1

 سال5زیر 

 3 حوادث در C4Dارایه گزارش اجرای آزمایشی . 251-4-4-1

دانشگاه
96/4/1596/5/15گزارش جزئیات اجرا طبق جدول گانت100

ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری . 1-1-5-1

(درمان)در سه ماهه اول 
96/4/196/5/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده10

ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری . 2-1-5-1

(درمان)در سه ماهه دوم 
96/7/196/8/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده10

ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری . 3-1-5-1

(درمان)در سه ماهه سوم 
96/10/196/11/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده10

ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری . 4-1-5-1

در سه ماهه اول
96/4/196/5/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده10

ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری . 5-1-5-1

در سه ماهه دوم
96/7/196/8/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده10

ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری . 6-1-5-1

در سه ماهه سوم
96/10/196/11/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده10

 جلسه کمیته های کشوری مرگ مادر در 8برگزاری . 7-1-5-1

ستاد
96/3/1596/11/15صورت جلسات کمیته ها10

50

25

25

3

3

9

اجرای نظام کشوری مرگ . 1-5-1

مادری

نظام مراقبت مرگ کودکان . 2-4-1

 ماهه59-1

احیای کودکان. 3-4-1

کاهش میزان مرگ کودکان . 4-1

 در هزار 12 سال کمتر از 5زیر 

موالید زنده

کاهش نسبت مرگ مادران به . 5-1

 در صدهزار تولد زنده15کمتر از 

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم
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ارایه فید بک به دانشگاهها در مورد افزایش یا کاهش . 8-1-5-1

مرگ مادران در شش ماهه اول
96/7/196/7/30مکاتبات انجام شده5

96/5/1596/6/15 و نامه ارسال آن1395فایل گزارش سال 5تهیه گزارش ساالنه عملکرد نظام مراقبت مرگ مادر. 9-1-5-1

برگزاری نشست سالیانه کشوری در مورد برنامه های . 10-1-5-1

اداره سالمت مادران
96/10/1596/12/1گزارش نشست5

گزارش برگزاری حداقل یک جلسه کار گروه . 11-1-5-1

مشترک بهداشت و درمان جهت ارتقاء برنامه های سالمت مادران
96/7/196/7/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده5

گزارش برگزاری حداقل یک جلسه کار گروه . 12-1-5-1

مشترک بهداشت و درمان جهت ارتقاء برنامه های سالمت مادران
96/12/196/12/15گزارش مطابق چهارچوب اعالم شده5

گزارش انجام مقایسه، اعتبار سنجی و ارزیابی، . 13-1-5-1

صحت و دقت داده های ثبت شده در بانک های اطالعاتی موجود 

1393 تا 1389در ثبت مرگ مادران از 

96/10/196/11/30گزارش نهائی5

گزارش اجرای بسته خدمت مادران طبق پرونده . 1-2-5-1

الکترونیک و ارائه گزارش  در شش ماهه اول
96/7/30 96/7/1گزارش عملکرد طبق فورمت اعالم شده8

گزارش اجرای بسته خدمت مادران طبق پرونده . 2-2-5-1

الکترونیک و ارائه گزارش  در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15گزارش عملکرد طبق فورمت اعالم شده8

گزارش ارزیابی کیفی خدمات بارداری در پرونده . 3-2-5-1

الکترونیک
96/11/196/11/30 گزارش ارزیابی12

ارائه گزارش اول عملکردهای آموزشی برنامه سالمت . 4-2-5-1

مادران
8

 گزارش عملکرد براساس جدول تفصیلی و مداخالت و اقدامات 

خاص انجام شده
96/4/196/5/15

ارائه گزارش دوم عملکردهای آموزشی برنامه سالمت . 5-2-5-1

مادران
8

 گزارش عملکرد براساس جدول تفصیلی و مداخالت و اقدامات 

خاص انجام شده
96/7/196/8/15

ارائه گزارش سوم عملکردهای آموزشی برنامه سالمت . 6-2-5-1

مادران
8

 گزارش عملکرد براساس جدول تفصیلی و مداخالت و اقدامات 

خاص انجام شده
96/10/196/11/15

توزیع و ابالغ اعتبارات  پس از هر بار تخصیص . 7-2-5-1

اعتبارات
96/5/2096/11/30لیست توزیع و شرح هزینه و مکاتبات مربوط به آن15

گزارش سه ماهه اول اطالعات زایمان های انجام شده . 8-2-5-1

در واحدهای تسهیالت زایمانی
96/5/196/6/15اعالم درج اطالعات سه ماهه اول در پورتال2

گزارش سه ماه دوم اطالعات زایمان های انجام شده . 9-2-5-1

در واحدهای تسهیالت زایمانی
96/8/196/9/15اعالم درج  اطالعات سه ماهه دوم در پورتال2

گزارش سه ماهه سوم اطالعات زایمان های انجام . 10-2-5-1

شده در واحدهای تسهیالت زایمانی
96/11/196/12/10اعالم درج  اطالعات سه ماهه سوم در پورتال2

ارائه گزارش جمع بندی شش ماهه اطالعات زایمانی . 11-2-5-1

واحدهای تسهیالت
96/12/1 96/8/20(شش ماهه )گزارش جمع بندی شده 2

96/8/1596/8/20نسخه بازنگری شده2بازنگری آئین نامه واحدهای تسهیالت زایمانی. 12-2-5-1

گزارش راه اندازی حداقل یک مکان در شهرستان . 13-2-5-1

های مورد نیاز به عنوان محل اسکان موقت مادران
96/11/1 96/8/1 گزارش از دانشگاهها  طبق فورمت اعالم شده5

ارائه گزارش جمع آوری اطالعات مربوط به تامین  . 14-2-5-1

96محل اسکان در دانشگاهها در سال 
96/11/1596/12/15گزارش ساالنه5

گزارش غربالگری ناهنجاریهای کروموزومی و . 15-2-5-1

آنومالی های جنین در نیمه اول
96/9/15 96/8/1گزارش اجرای برنامه در چهارچوب فرم های ارسالی3

50

50 3

9

مراقبتهای ادغام یافته . 2-5-1

(خارج بیمارستانی)سالمت مادران 

اجرای نظام کشوری مرگ . 1-5-1

مادری

کاهش نسبت مرگ مادران به . 5-1

 در صدهزار تولد زنده15کمتر از 

افزایش امید به زندگی. 1
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گزارش غربالگری ناهنجاریهای کروموزومی و آنومالی . 16-2-5-1

های جنین در نیمه دوم سال
96/11/196/12/1گزارش اجرای برنامه در چهارچوب فرم های ارسالی3

جمع بندی گزارش دانشگاهها و ارائه گزارش . 17-2-5-1

غربالگری ناهنجاریهای جنین نیمه اول ودوم سال
96/12/1096/12/15گزارش4

نظارت بر انجام ثبت زایمان  خارج بیمارستانی در . 18-2-5-1

دانشگاه و ارائه گزارش نیمه اول
96/7/196/8/15 گزارش شش ماهه طبق فورمت اعالم شده3

96/2/1596/3/15برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه10تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بازرسی هدفمند. 1-1-6-1

96/2/1596/3/15گزارش برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند10برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند. 2-1-6-1

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش با اولویت درجه . 3-1-6-1

خطر کارگاه ها مطابق با برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند
50

و گزارشهای  (استخراج از سامانه) گزارش بازرسیهای انجام شده 

برنامه بازرسی هدفمند در سامانه جامع بازرسی
96/10/196/10/30

تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود، . 4-1-6-1

اخطاریه و معرفی به دادگاه جهت پیگیری های الزم
30

گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده، فرمهای اخطاریه، معرفی به 

نامه های ارجاع اعالم نواقص، فرمهای  - (استخراج از سامانه)دادگاه 

اخطاریه و معرفی به دادگاه به سطوح باالتر

96/11/196/11/30

96/2/1596/3/15برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه10تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی ارگونومی. 1-1-7-1

برگزاری کارگاههای آموزشی ارگونومی برای گروههای . 2-1-7-1

هدف برنامه
20

مجموعه مستندات برگزاری کارگاه از جمله مواد آموزشی، برنامه 

کارگاه، لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان، عکسهای کارگاه، 

....نتایج پیش آزمون و پس آزمون و 

96/8/196/8/30

شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و نظارت بر . 3-1-7-1

روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری 

واجد ریسک فاکتورهای ارگونومیکی

40

مستندات مربوط به ارزیابی ها و - بررسی رفع نقصهای اعالم شده

بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک 

مستندات مربوط به بررسی صحت و سقم - فاکتورهای ارگونومیکی

گزارش ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده و بازخورد داده شده

96/9/196/9/30

تکمیل بخش ارزیابی ارگونومی در سامانه جامع . 4-1-7-1

بازرسی مرکز سالمت محیط و کار
96/9/196/9/30گزارش احصایی از بخش ارزیابی ارگونومی در سامانه30

ارگونومی "تشکیل کمیته های  فنی تخصصی . 1-2-7-1

- تدوین برنامه ملی ارتقاء وضعیت ارگونومیکی مدارس - "مدارس

بستر سازی قانونی

1396/1/151396/1/30برنامه ملی تدوین شده30

بررسی پژوهشهای بعمل آمده در کشور  و گردآوری . 2-2-7-1

بانک اطالعاتی ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان ایرانی در سه 

تدوین الگوی استاندارد - مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

میز و صندلی و تجهیزات آموزشی ارگونومیکی برای دانش آموزان 

9697بازنگری استاندارد ملی - ایرانی

1396/7/11396/7/30 پارت یک و دو9697استاندارد بازنگری شده30

ارائه منابع و مطالب آموزشی ارگونومی به آموزش و . 3-2-7-1

پرورش جهت لحاظ نمودن مباحث ارگونومی در کتب درسی 

تهیه مدیای آموزشی و بهره برداری از پتانسیل - دانش آموزان

رسانه ملی برای آموزش همگانی

1396/12/11396/12/30مدیای آموزشی تدوین شده40

تشکیل جلسه مشترک با سازمان هواپیمایی کشوری . 1-3-7-1

(کارگروه مشترک تخصصی  )
1396/2/11396/2/31صورتجلسات نشست های مشترک25

طراحی و ارائه فرم و راهنمای ثبت ابعاد صندلی . 2-3-7-1

اندازه گیری های -آموزش فوکال پوینت های ارگونومی - هواپیما

ابعاد صندلی هواپیماها

1396/2/11396/2/31فرم های تکمیل شده25

- بررسی موارد عدم انطباق ارگونومیکی در هواپیما ها . 3-3-7-1

ارائه راهکارهای کنترلی و مداخالت مربوطه
1396/3/11396/3/31صورتجلسات موجود25

1396/11/151396/11/30گزارشات موجود25نظارت بر اجرا و نگهداری مداخالت مرتبط. 4-3-7-1

50

برنامه ریزی جهت بهبود . 1-7-1

وضعیت ارگونومی محیط های کار

برنامه ملی ارتقاء وضعیت . 2-7-1

ارگونومیکی مدارس

برنامه ملی ارتقاء وضعیت . 3-7-1

ارگونومی هواپیما

100

34

33

33

3

3

3

9

مراقبتهای ادغام یافته . 2-5-1

(خارج بیمارستانی)سالمت مادران 

برنامه ریزی جهت تقویت . 1-6-1

برنامه بازرسی هدفمند بهداشت 

حرفه ای از کارگاه ها

کاهش نسبت مرگ مادران به . 5-1

 در صدهزار تولد زنده15کمتر از 

افزایش میزان بازرسی . 6-1

بهداشت حرفه ای از کارگاههای 

تا % 10 به میزان 3 و 2،  1درجه 

پایان برنامه

کاهش مواجهه شاغلین با . 7-1

ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به 

سال پایه تا پایان برنامه% 20میزان 

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

96/2/1596/3/15برنامه عملیاتی تدوین شده عوامل شیمایی محیط کار20تدوین برنامه عملیاتی عوامل شیمیایی محیط کار. 1-1-8-1

برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل شیمیایی برای . 2-1-8-1

گروههای هدف برنامه بصورت آبشاری
96/8/196/8/30گزارش برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل شیمیایی20

نظارت و پیگیریهای الزم پیرامون حذف آزبست از . 3-1-8-1

محیط کار مطابق کنوانسیون روتردام
96/10/196/10/30گزارش ثبت چک لیست آزبست در سامانه10

نظارت و پیگیری جهت کاهش و حذف تدریجی جیوه . 4-1-8-1

در محیط کار
10

گزارشات اقدامات انجام شده و تکمیل چک لیست جیوه در سامانه 

جامع بازرسی
96/10/196/10/30

نظارت و پیگیریهای الزم جهت کاهش مواجهه . 5-1-8-1

سایر ..شاغلین با عوامل شیمیایی زیان آور نظیر سیلیس، سرب و 

مواد شیمیایی مخاطره آمیز

96/11/196/11/30گزارش اقدامات انجام شده20

تکمیل بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه . 6-1-8-1

جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار
96/11/196/11/30گزارش احصایی از بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه20

10تدوین برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی. 1-2-8-1

 بارگذاری برنامه  عملیاتی  مدیریت حوادث شیمیایی  و برچسب 

گذاری دانشگاه بر اساس برنامه عملیاتی ابالغ شده از مرکز سالمت 

محیط و کار

96/4/1596/4/30

شناسایی کارگاههای مشمول برنامه بر اساس برنامه . 2-2-8-1

(TPQجدول )عملیاتی 
30

گزارش آمار کارگاههای مشمول برنامه حوادث شمیایی که  بر 

 ارائه شده در برنامه عملیاتی شناسایی شدهTPQاساس جدول 
96/7/196/7/30

برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت حوادث . 3-2-8-1

شیمیایی و برچسب گذاری بصورت آبشاری
20

گزارش برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت حوادث شیمیایی و 

برچسب گذاری بصورت آبشاری
96/10/196/10/20

تکمیل چک لیست های قبل و بعد از حوادث در . 4-2-8-1

سامانه
20

چک لیست های تکمیل شده قبل و بعد از  وقوع حوادث شیمیایی 

در سامانه
96/7/196/8/30

20جمع آوری و تدوین شاخصهای اجرای برنامه. 5-2-8-1
گزارش شاخصهای اجرای برنامه بر اساس برنامه عملیاتی ابالغ شده 

از سوی مرکز سالمت محیط و کار
96/11/196/11/30

1396/11/151396/11/30قرارداد طراحی سامانه ایمنی شیمیایی30انعقاد قرارداد با شرکت مجری. 1-3-8-1

1396/11/151396/11/30سامانه ایمنی شیمیایی استقرار یافته30استقرار سامانه ایمنی شیمیایی. 2-3-8-1

هماهنگی با ارگانهای مربوطه در خصوص ورود . 3-3-8-1

اطالعات
1396/11/151396/11/30سامانه طراحی شده40

 )تدوین برنامه عملیاتی صدا و تهیه مواد آموزشی . 1-1-9-1

(.......کتاب، پوستر، پمفلت و 
96/2/196/3/1برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه20

آموزش به کارشناسان بهداشت حرفه ای در زمینه . 2-1-9-1

عامل زیان آور صدا در محیط کار
40

مجموعه مستندات برگزاری کارگاه از جمله مواد آموزشی، برنامه 

کارگاه، لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان، عکسهای کارگاه، 

....نتایج پیش آزمون و پس آزمون و 

96/8/196/8/30

96/10/196/10/30گزارش احصایی از بخش ارزیابی صدا در سامانه40ثبت گزارشات مربوط به سنجش صدا در سامانه. 3-1-9-1

استقرار دتکتورها با نظارت کارشناسان وزارت . 1-1-10-1

بهداشت و سازمان انرژی اتمی
96/03/0196/03/31صورتجلسات و گزارشات استقرار دتکتورها0.3

نظارت ادواری بر استقرار و نگهداری صحیح . 2-1-10-1

دتکتورها
1396/08/3096/09/30گزارشات  هر یک از نظارت های دوره ای انجام شده0.1

96/08/3096/09/30صورتجلسات و گزارشات جمع آوری دتکتورها0.1عملیات جمع آوری دتکتورها. 3-1-10-1

96/09/3096/10/30صورتجلسات و گزارشات انتقال دتکتورها0.1انتقال دتکتورها به سازمان انرژی اتمی. 4-1-10-1

96/10/3096/11/30گزارش نتایج آزمایشگاهی0.1عملیات آشکارسازی و خوانش. 5-1-10-1

96/10/3096/11/30مستندات مربوط به آنالیز نتایج0.1آنالیز نتایج حاصل از آشکارسازی و خوانش دتکتورها. 6-1-10-1

96/11/3096/12/15پالن تهیه شده توزیع انرژی در استان های اجرای پروژه0.1تهیه پالن توزیع انرژی تشعشعات. 7-1-10-1

کنترل عوامل شیمیایی . 1-8-1

محیط کار

مدیریت حوادث شیمیایی . 2-8-1

و برچسب گذاری

طراحی سایت مدیریت . 3-8-1

ایمنی شیمیایی

حفاظت در برابر تشعشعات . 10-1

رادون، مراکز )یونیزان و غیریونیزان 

پرتوپزشکی، پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی، ارتباطات الکترونیکی، 

به  (فرکانس های به شدت پایین

%70میزان 

3

33

33

100

20

34

3

3

9

برنامه مقابله با صدا در . 1-9-1

محیط کار

برنامه بهداشت مواجهه با . 1-10-1

گاز رادیواکتیو رادون

حذف و یا کاهش آالینده . 8-1

از  % 7های شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

کاهش نسبت شاغلین در . 9-1

مواجهه با صدای مخاطره آمیز 

سال پایه تا % 5محیط کار به میزان 

پایان برنامه

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

 Action Levelتدوین گزارش نهایی با تعیین . 8-1-10-1

های مواجهه با گاز رادون در مناطق دزیمتری شده
96/12/0196/12/15گزارش موجود0.1

96/03/1596/04/15مستندات انجام پیگیری و راه اندازی وب سایت مربوطه0.3پیگیری تحت وب شدن شبکه و دسترسی عمومی. 1-2-10-1

96/05/3196/06/31دریافت متون آموزشی0.3تدوین متون آموزش عمومی و تخصصی. 2-2-10-1

96/07/3096/08/30مکاتبات با سازمان های ذیربط0.2پیگیری ایجاد الزامات قانونی اعمال دستورالعملها. 3-2-10-1

متداول سازی استفاده عمومی از شبکه آنالین . 4-2-10-1

سنجش شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی
96/09/3096/10/30مستندات اطالع رسانی عمومی0.2

خریداری دستگاههای سنجش میدان های . 1-3-10-1

 دانشگاه13الکتریکی و مغناطیسی در 
96/03/3196/04/31مستندات پیگیری خرید تجهیزات0.3

96/04/3196/05/31گزارش انجام آموزش0.15آموزش کاربری دستگاهها به کارشناسان مربوطه. 2-3-10-1

دستورالعمل تهیه و تدوین نقشه مقادیر انرژی . 3-3-10-1

ELFمیدان های الکتریکی و مغناطیسی 
96/05/3196/06/31دستورالعمل تهیه شده0.1

96/05/3196/06/31مکاتبات مربوط به ابالغ0.1ابالغ دستورالعمل به دانشگاههای علوم پزشکی. 4-3-10-1

نظارت مستمر بر اجرای طرح در کلیه دانشگاههای . 5-3-10-1

علوم پزشکی
96/09/3096/10/30گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده0.1

تجمیع و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از اجرای . 6-3-10-1

طرح در کل کشور
96/10/3096/11/30گزارش آنالیز اطالعات0.1

تعیین مناطق پرخطر به منظور اعمال مداخالت . 7-3-10-1

قانونی
96/11/3096/12/15مناطق تعیین شده0.15

خریداری دستگاههای سنجش میدان های . 1-4-10-1

 دانشگاه13الکتریکی و مغناطیسی در 
96/03/3196/04/31مستندات پیگیری خرید تجهیزات0.3

96/04/3196/05/31گزارش انجام آموزش0.15آموزش کاربری دستگاهها به کارشناسان مربوطه. 2-4-10-1

دستورالعمل تهیه و تدوین نقشه مقادیر انرژی . 3-4-10-1

میدان های الکتریکی و مغناطیسی رادیوفرکانس ها
96/05/3196/06/31دستورالعمل تهیه شده0.1

96/05/3196/06/31مکاتبات مربوط به ابالغ0.1ابالغ دستورالعمل به دانشگاههای علوم پزشکی. 4-4-10-1

نظارت مستمر بر اجرای طرح در کلیه دانشگاههای . 5-4-10-1

علوم پزشکی
96/09/3096/10/30گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده0.1

تجمیع و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از اجرای . 6-4-10-1

طرح در کل کشور
96/10/3096/11/30گزارش آنالیز اطالعات0.1

تعیین مناطق پرخطر به منظور اعمال مداخالت . 7-4-10-1

قانونی
96/11/3096/12/15مناطق تعیین شده0.15

تهیه دستگاههای دزیمتر مناسب با همکاری سازمان . 1-5-10-1

انرژی اتمی ایران
96/03/3196/04/31مستندات پیگیری خرید تجهیزات0.5

نظارت بر بازدید از کلیه مراکز پرتوپزشکی توسط . 2-5-10-1

معاونت های بهداشتی
96/08/3096/09/30گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده0.15

تجمیع و آنالیز اطالعات حاصل از بازدیدهای . 3-5-10-1

کشوری
96/09/3096/11/15گزارش آنالیز اطالعات0.15

96/011/1596/12/15مستندات موجود0.2تدوین مستندات وضعیت مراکز پرتوپزشکی. 4-5-10-1

به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت کشاورزی در . 1-1-11-1

راستای تفاهم نامه های مشترک با سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی

1396/1/151396/3/30برنامه عملیاتی به روز شده0.25

بهداشت مواجهه با . 5-10-1

پرتوهای مراکز پرتوپزشکی

20

20

حفاظت در برابر تشعشعات . 10-1

رادون، مراکز )یونیزان و غیریونیزان 

پرتوپزشکی، پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی، ارتباطات الکترونیکی، 

به  (فرکانس های به شدت پایین

%70میزان 

افزایش ارائه خدمات . 11-1

بهداشت حرفه ای به مشاغل خاص 

تا پایان برنامه% 80به  

3

20

14

20

20

3

9

ارائه خدمات بهداشت . 1-11-1

حرفه ای به کشاورزان

برنامه بهداشت مواجهه با . 1-10-1

گاز رادیواکتیو رادون

برنامه بهداشت مواجهه با . 2-10-1

پرتوهای فرابنفش خورشیدی

برنامه بهداشت مواجهه با . 3-10-1

فرکانس های به شدت  پایین 

Extremely low 

frequency (ELF)

بهداشت مواجهه با . 4-10-1

فرکانس های رادیویی و امواج 

مایکروویو

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

ارائه گزارش از افزایش آمار کارگاههای کشاورزی . 2-1-11-1

تحت پوشش
0.25

مقایسه - گزارش افزایش آمار کارگاههای کشاورزی تحت پوشش

امار دوسال
96/11/196/11/30

برگزاری کارگاههای آموزشی برای بازرسان بهداشت . 3-1-11-1

حرفه ای  و کشاورزان
96/11/196/11/30تصاویر کارگاه-محتوای آموزشی - گزارش کارگاه- مکاتبات0.25

ارائه گزارش از افزایش آمار بهسازی کارگاههای . 4-1-11-1

کشاورزی
0.25

تهیه گزارش  آمار مقایسه ای که - تصاویر قبل و بعد از بهسازی 

افزایش را نشان دهد
96/11/196/11/30

96/11/196/11/30برنامه عملیاتی به روز شده0.3ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه. 1-2-11-1

96/11/196/11/30لیست شرکت کنندگان- تصاویر کارگاه - گزارش کارگاه0.3برگزاری کارگاه کشوری. 2-2-11-1

96/11/196/11/30قرم گزارش دهی تکمیل شده در پرتال0.4نظارت بر تکمیل فرم های گزارش دهی. 3-2-11-1

برگزاری کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت . 1-3-11-1

حرفه ای با همکاری سازمان زندانها
96/11/196/11/30گزارش صورتجلسات0.3

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان زندانها و . 2-3-11-1

اعالم نواقص به منظور رفع
96/11/196/11/30گزارش و پسخوراند بازرسی0.3

برگزاری دوره های آموزشی و بازآموز ی مسئولین . 3-3-11-1

بهداشت حرفه ای و بهگر کار زندانها
95/9/195/12/15گزارش کارگاه0.4

ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه عملیاتی . 1-4-11-1

تشکیالت بهداشت حرفه
96/11/196/12/15برنامه عملیاتی به روز شده0.5

ارائه گزارش از برگزاری دوره های تربیت  و باز . 2-4-11-1

آموزی بهگر و بهداشتیار کار
96/11/596/12/15تصاویر کارگاه-محتوای آموزشی - گزارش کارگاه- مکاتبات0.5

ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه عملیاتی . 1-5-11-1

بهداشت حرفه ای بیمارستانها
96/11/196/12/15برنامه عملیاتی به روز شده0.2

توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای . 2-5-11-1

بیمارستانهای تحت پوشش از طریق برگزاری دوره های آموزشی
96/11/196/12/15تصاویر کارگاه-محتوای آموزشی - گزارش کارگاه- مکاتبات0.4

پایش بهداشت حرفه ای  کلیه  بیمارستانهای تحت . 3-5-11-1

(خارج از برنامه اعتبار بخشی)پوشش  حداقل یک بار در سال 
96/11/196/12/15گزارش و آمار بازدید های انجام شده0.4

به روز رسانی برنامه عملیاتی برنامه بهداشت پرتو . 1-6-11-1

کاران
96/11/996/12/15برنامه عملیاتی به روز شده0.2

شناسایی منابع عمده پرتوهای یونیزان و غیر . 2-6-11-1

یونیزان و پیش بینی و مقابله با حوادث پرتوی در صنایع
0.2

ارسال مستندات منابع شناسایی و دسته بندی شده حسب خواسته 

ستاد
96/11/1096/12/15

تدوین چک لیست ،دستورالعمل و الزامات قانونی . 3-6-11-1

مرتبط با شناسایی منابع عمده پرتوی
96/01/2096/03/31متون آموزشی تدوین شده0.2

برگزاری کارگاههای آموزشی بهداشت پرتو کاران . 4-6-11-1

برای بازرسان بهداشت حرفه ای  شبکه و صنایع
96/11/1196/12/15تصاویر کارگاه-محتوای آموزشی - گزارش کارگاه- مکاتبات0.2

ارائه گزارش از افزایش آمار کارگاههای تحت پوشش . 5-6-11-1

برنامه پرتو کاران
96/11/1296/12/15تهیه گزارش  آمار مقایسه ای که افزایش را نشان دهد0.2

ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه عملیاتی . 1-7-11-1

بهداشت قالیبافان
96/11/196/12/15برنامه عملیاتی به روز شده0.25

ارائه گزارش از افزایش آمار کارگاههای قالیبافی . 2-7-11-1

تحت پوشش
0.25

مقایسه امار - گزارش افزایش آمار کارگاههای قالیبافی تحت پوشش

دوسال
96/11/196/12/15

برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسان بهداشت . 3-7-11-1

حرفه ای  و قالیبافان
96/11/196/12/15تصاویر کارگاه-محتوای آموزشی - گزارش کارگاه- مکاتبات0.25

ارائه گزارش از توسعه آمار کارگاههای قالیبافی که . 4-7-11-1

عوامل زیان آور در آن کنترل شده
96/11/196/12/15 تهیه گزارش  آمار مقایسه ای که افزایش را نشان دهد0.25

بهداشت قالیبافان. 7-11-1

افزایش ارائه خدمات . 11-1

بهداشت حرفه ای به مشاغل خاص 

تا پایان برنامه% 80به  

14

15

15

14

14

14

14

3

9

ارائه خدمات بهداشت . 1-11-1

حرفه ای به کشاورزان

ارائه خدمات بهداشت . 2-11-1

حرفه ای به معدنکاران

تفاهم نامه وزارت . 3-11-1

بهداشت و سازمان زندانها

برنامه استقرار تشکیالت . 4-11-1

بهداشت حرفه ای و کمیته های 

حفاظت فنی و بهداشت کار

اعتبار بخشی بیمارستانها . 5-11-1

در بخش بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتو کاران. 6-11-1

افزایش امید به زندگی. 1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

تدوین دستورالعمل مداخالت ارتقای ایمنی حمل و . 1-1-12-1

نقل سالمت محور
96/7/196/8/30دستورالعمل نهایی-  صورتجلسات 0.15

پیگیری تدوین و تصویب الیحه غرامت بیماری های . 2-1-12-1

شغلی
96/10/196/12/25صورتجلسات مربوطه0.2

اجرای تغییرات مرتبط با نظام گزارش دهی و جمع . 3-1-12-1

آوری داده ها و پایش آنها
96/10/196/12/25گزارش های مربوطه0.15

96/7/196/8/30برنامه عملیاتی تدوین شده0.2برنامه عملیاتی نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمت. 4-1-12-1

96/8/3096/11/1گزارش های مربوطه0.1اجرای برنامه پایلوت برنامه عملیاتی نظارت. 5-1-12-1

96/11/196/12/15گزارشات دانشگاهی0.2اجرای کشوری برنامه نظارت. 6-1-12-1

96/11/196/12/15تعداد پروانه صادره20صدور پروانه فعالیت دفاتر ممیزی بهداشتی. 1-1-13-1

96/11/196/12/15لیست انتخاب دانشگاه های پایلوت20ابالغ به دانشگاه های متقاضی جهت اجرای برنامه. 2-1-13-1

96/11/196/12/15صفحه اعالنات20اجرای برنامه در دانشگاه های متقاضی. 3-1-13-1

96/11/196/12/15صورتجلسه  کمیته20بازنگری و تهیه الزامات دفاتر ممیزی بهداشتی. 4-1-13-1

انتخاب متقاضیان و اعالم جهت تکمیل مدارک  و . 5-1-13-1

انتخاب محل و تامین تجهیزات
96/11/196/12/15تعداد پروانه های صادره20

96/11/196/12/15ثبت پروند ها در سامانه جامع بازرسی30ساماندهی پرونده های بازرسی. 1-2-13-1

96/11/196/12/15لیست  و آمار تجهیزات خریدار ی شده70تجهیز بازرسین به تجهیزات پرتابل بازرسی و خودرو. 2-2-13-1

کنترل و نظارت مراکز عرضه مواد غذایی در ساعات . 1-3-13-1

غیر اداری و تعطیل  در ششماه اول سال
96/7/115/7/96گزارش و آمار بازدید های انجام شده50

کنترل و نظارت مراکز عرضه مواد غذایی در ساعات . 2-3-13-1

غیر اداری و تعطیل  در ششماه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش و آمار بازدید های انجام شده50

1396/11/11396/11/15ارسال مستندات برگزاری کارگاه آموزشی0.2(تئوری و عملی)اجرای برنامه های آموزشی. 1-4-13-1

برنامه ریزی و اقدامات الزم جهت هماهنگی های . 2-4-13-1

درون بخشی و برون بخشی
1396/11/11396/11/15ارسال گزارش اقدامات انجام شده0.1

ایجاد کمپین آموزش و اطالع رسانی عمومی سامانه . 3-4-13-1

190بهداشت 
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.1

تکمیل و اصالح بخش های موجود سامانه بهداشت . 4-4-13-1

 و راهبری جهت کل کشور190
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.1

1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.1به روز رسانی اطالعات سامانه ای دانشگاهها. 5-4-13-1

تقویت و بکارگیری نیروی انسانی سامانه بهداشت . 6-4-13-1

190
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.2

1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.2رسیدگی به شکایات مردمی. 7-4-13-1

رتبه بندی مراکز عرضه . 5-13-1

JPRMمواد غذایی در قالب برنامه 

20

96/11/196/12/15گزارش روند اجرای برنامه100اجرای برنامه رتبه بندی  مراکز عرضه مواد غذایی. 1-5-13-1

96/11/196/12/15گزارش توزیع تجهیزات0.5تهیه تجهیزات جهت خرید کیت های تشخیصی. 1-1-14-1

96/11/196/12/15گزارش سنجش0.5اجرا و سنجش برنامه. 2-1-14-1

کنترل و نظارت کیفیت نان ،نمک و روغن  در . 1-1-15-1

ششماه اول سال
96/7/196/7/15گزارش عملکرد20

کنترل و نظارت کیفیت نان ،نمک و روغن  در . 2-1-15-1

ششماه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش عملکرد20

20

20

3

100

100

100

20

20

3

3

3

9

اجرای برنامه کاهش . 1-14-1

میزان عوامل خطر زا  شاخص 

افالتوکسین در برنج ،گندم ، پسته 

نظارت و کنترل کیفی . 1-15-1

موادغذایی

برنامه سالمت شاغلین. 1-12-1

برنامه ایجاد دفاتر . 1-13-1

خدمات سالمت و ممیزی بهداشتی

بازرسی کنترل و نظارت  . 2-13-1

مکان های عمومی و مراکز توزیع، 

نگهداری و فروش مواد غذایی

اجرای طرح تشدید مراکز . 3-13-1

عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی

بروزرسانی و بهبود . 4-13-1

190کارایی سامانه بهداشت 

افزایش درصد شاغلین . 12-1

تا % 55دارای پرونده پزشکی به 

پایان برنامه

ارتقاء سیستم نظارت . 13-1

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز توزیع، 

نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

کاهش میزان عوامل خطرزا . 14-1

آفالتوکسین، سموم، آفات )شاخص 

نباتی و آالینده های فلزی 

نظارت و کنترل کیفی . 15-1

موادغذایی و استقرار نظام 

مراقبتهای محیطی در محصوالت 

سال پایه% 10کشاورزی و لبنی 

افزایش امید به زندگی. 1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

کنترل و نظارت کیفی مواد غذایی و محصوالت . 3-1-15-1

لبنی  در ششماه اول سال
96/7/196/7/15گزارش عملکرد20

کنترل و نظارت کیفی مواد غذایی و محصوالت . 4-1-15-1

لبنی  در ششماه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش عملکرد20

نمونه برداری هدفمند مواد غذایی در شش ماه اول . 5-1-15-1

سال
96/7/196/7/15گزارش عملکرد10

نمونه برداری هدفمند مواد غذایی در شش ماه دوم  . 6-1-15-1

سال
96/11/196/12/15گزارش عملکرد10

توانمندسازی بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای و . 1-1-16-1

طب کار
15

بررسی گزارش کارگاه ها، کمیته ها، مستندات دوره های آموزشی، 

نتایج پایش و نظارت دانشگاه ها
96/11/196/12/15

ارائه گزارش از توسعه و نگهداشت نسخه آنالین و . 2-1-16-1

آفالین اندرویدی سامانه
96/11/196/12/15بررسی مستندات توسعه نسخه های اجرایی برنامه اندرویدی سامانه15

ارائه گزارش از توسعه و نگهداشت اپلیکیشن تحت . 3-1-16-1

وب مشاهده مردمی درجه بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی
15

بررسی مستندات توسعه اپلیکیشن اجرایی اطالع رسانی رتبه بندی 

بهداشتی گروه رستوران ها
96/11/196/12/15

استقرار نسخه های آنالین و آفالین اندرویدی و . 4-1-16-1

اپلیکیشن تحت وب مشاهده مردمی درجه بهداشتی
15

بررسی داده های انتقال داده شده از نسخه های آنالین و آفالین 

اندرویدی
96/11/196/12/15

بازنگری ، تهیه و تکمیل مواد آموزشی مورد نیاز . 5-1-16-1

کاربران سامانه
96/11/196/12/15ارائه مواد آموزشی تدوین شده25

تامین سخت افزار مورد نیاز بازرسان در سطوح . 6-1-16-1

اجرایی
96/11/196/12/15بررسی تعداد سخت افزار تحویلی به بازرسان15

25برنامه  شیر مدرسه ایران. 2-16-1
96/11/196/12/15گزارش و آمار بازرسی  و نمونه برداری100کنترل و نظارت شیر مدرسه. 1-2-16-1

بازنگری و ابالغ و اجرای شاخص ها در راستای  . 1-3-16-1

13آیین نامه اجرایی  اصالح ماده 
96/11/196/12/15تهیه گزارش با شاخصهای جدید10

96/11/196/12/15گزارش فرمها10تدوین ،تهیه و اصالح  فرم های آماری. 2-3-16-1

بارگذاری فرم ها در سامانه جامع بازرسی در راستای . 3-3-16-1

13 آیین نامه اجرایی  اصالح ماده 
96/11/196/12/15بررسی سامانه20

اصالح و اجرای  پرونده خانوار بخش بهداشت محیط . 4-3-16-1

در سامانه سیب
96/11/196/12/15مکاتبات انجام شده برای  بازنگری پرونده خانوار در سامانه سیب20

96/11/196/12/15گزارش عملکرد20گزارش عملکرد ی دانشگاه ها. 5-3-16-1

تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل اجرایی . 1-4-16-1

ضوابط شرکت های کنترل آفات و گندزدایی در اماکن عمومی و 

خانگی

96/11/196/12/15ابالغ ضوابط0.2

96/11/196/12/15برگزاری کارگاه  استانی0.1توانمندسازی کارشناسان مرتبط با برنامه. 2-4-16-1

کتاب،  )تدوین برنامه عملیاتی و تهیه مواد آموزشی . 3-4-16-1

(.......پوستر، پمفلت و 
0.3

تهیه کتاب ، پوستر، پمفلت -برنامه عملیاتی و برگزاری جلسات مرتبط

...و 
96/11/196/12/15

بستر سازی مناسب جهت افزایش تعداد شرکت های . 4-4-16-1

خدماتی مبارزه با آفات  و گندزدایی
0.2

رسانه های مرتبط با / جراید محلی/ اطالع رسانی از طریق سایت

اعطای -برگزاری جلسات کمیسیون -دانشگاه  برگزاری جلسات مرتبط 

معرفی به دادگاه شرکت های فاقد پروانه  فعالیت- پروانه فعالیت

96/11/196/12/15

0.2پایش و نظارت. 5-4-16-1
تکمیل چک لیست بازرسی شرکت ها و چک لیست پایش از ستاد 

شهرستان
96/11/196/12/15

ارائه گزارش از ممنوعیت استعمال دخانیات در شش . 1-1-17-1

ماهه اول سال
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط10

25

3

برنامه کنترل ناقلین  و . 4-16-1

ارتقای مشارکت های مردمی

3

3

25

100

25

25

9

نظارت و کنترل کیفی . 1-15-1

موادغذایی

توسعه و استقرار سامانه . 1-16-1

جامع مدیریت بازرسی مرکز 

سالمت محیط و کار

ساماندهی شاخصهای . 3-16-1

مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن 

عمومی

ممنوعیت استعمال . 1-17-1

دخانیات در اماکن عمومی و مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی و 

ساماندهی عرضه محصوالت دخانی 

در مراکز مجاز

نظارت و کنترل کیفی . 15-1

موادغذایی و استقرار نظام 

مراقبتهای محیطی در محصوالت 

سال پایه% 10کشاورزی و لبنی 

ارتقاء شاخصهای منتسب به . 16-1

عوامل محیطی موثر بر سالمت در 

محیط های جامعه، خانواده، 

 % 10آموزشی و جمعی به میزان 

سال پایه تا پایان برنامه

 درصدی مصرف 15کاهش  .17-1

دخانیات در تمام گروههای سنی 

مختلف نسبت به سال پایه تا پایان 

برنامه

افزایش امید به زندگی. 1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

ارائه گزارش از ممنوعیت استعمال دخانیات در شش . 2-1-17-1

ماهه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط10

ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی . 3-1-17-1

در شش ماهه اول سال
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط10

ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی . 4-1-17-1

در شش ماهه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط10

نصب تابلو های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال . 5-1-17-1

دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع شش ماهه داول
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط10

نصب تابلو های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال . 6-1-17-1

دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع شش ماهه دوم
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط10

ارائه گزارش از ممنوعیت فروش محصوالت دخانی . 7-1-17-1

قاچاق شش ماهه اول سال
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

ارائه گزارش از ممنوعیت فروش محصوالت دخانی . 8-1-17-1

قاچاق شش ماهه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

 سال در 18ارائه گزارش از ممنوعیت فروش به زیر . 9-1-17-1

شش ماهه اول
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

 سال در 18ارائه گزارش ازممنوعیت فروش به زیر . 10-1-17-1

شش ماهه دوم
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

ارائه گزارش از ممنوعیت فروش سیگار به شکل . 11-1-17-1

نخی در شش ماهه اول
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

ارائه گزارش از ممنوعیت فروش سیگار به شکل . 12-1-17-1

نخی در شش ماهه دوم
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی . 13-1-17-1

و ممنوعیت نمایش قفسه های فروش در شش ماهه اول
96/7/196/7/30گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی . 14-1-17-1

و ممنوعیت نمایش قفسه های فروش در شش ماهه دوم
96/11/196/12/15گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط5

بازرسی از کارخانجات و کارگاههای تولید مواد . 1-2-17-1

دخانی
96/7/196/7/30مستندات بازرسی20

بازرسی از کارخانجات و کارگاههای تولید مواد . 2-2-17-1

دخانی
96/11/196/12/15مستندات بازرسی20

نمونه گیری و آنالیز فیزیکی شیمیایی محصوالت . 3-2-17-1

دخانی تولید شده
96/11/196/12/15نتایج مربوطه10

96/11/196/12/15خرید تجهیزات و تخصیص اعتبارات10راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات. 4-2-17-1

96/11/196/12/15مستندات برگزاری و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش10برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات. 5-2-17-1

برگزاری کمپین و کارگاههای آموزشی کنترل . 6-2-17-1

دخانیات
96/7/196/7/30مستندات برگزاری و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش15

برگزاری کمپین و کارگاههای آموزشی کنترل . 7-2-17-1

دخانیات
96/11/196/12/15مستندات برگزاری کمپین15

تهیه مواد و بسته های آموزشی و اطالع رسانی . 1-3-17-1

جهت ارتقا آگاهی عمومی
96/11/196/12/15کتابچه، دستورالعمل ها، بسته ها و راهنماهای آموزشی50

3

ساماندهی کارخانجات و . 2-17-1

کارگاههای تولید محصوالت دخانی

اطالع رسانی در خصوص . 3-17-1

مضرات مصرف دخانیات

25

25

25

9

ممنوعیت استعمال . 1-17-1

دخانیات در اماکن عمومی و مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی و 

ساماندهی عرضه محصوالت دخانی 

در مراکز مجاز

 درصدی مصرف 15کاهش  .17-1

دخانیات در تمام گروههای سنی 

مختلف نسبت به سال پایه تا پایان 

برنامه

افزایش امید به زندگی. 1
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50ساده سازی بسته بندی محصوالت دخانی. 2-3-17-1
دستورالعمل ساده سازی بسته بندی مواد دخانی و گزارش عملکرد 

دستگاههای ذی ربط
96/11/196/12/15

ارائه گزارش از گسترش خدمات مشاوره ای و ترک . 1-4-17-1

دخانیات در سطوح مختلف شبکه شش ماهه اول سال
96/7/196/7/30مستندات و مکاتبات با بخشهای مرتبط20

ارائه گزارش از گسترش خدمات مشاوره ای و ترک . 2-4-17-1

دخانیات در سطوح مختلف شبکه شش ماهه دوم سال
96/11/196/12/15مستندات و مکاتبات با بخشهای مرتبط20

اجرای کارگاههای آموزشی برای سطوح مختلف . 3-4-17-1

شبکه
96/7/196/7/30گزارش کارگاه، تصاویر کارگاه، لیست اسامی شرکت کنندگان20

اجرای کارگاههای آموزشی برای سطوح مختلف . 4-4-17-1

شبکه
96/11/196/12/15گزارش کارگاه، تصاویر کارگاه، لیست اسامی شرکت کنندگان20

96/11/196/12/15کتابچه، دستورالعمل ها، بسته ها و راهنماهای آموزشی20تهیه مواد آموزشی راهنما و بسته های خدمت. 5-4-17-1

برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص ساماندهی . 1-1-18-1

مدیریت فاضالب بیمارستانی
0.1

مستندات -لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی

صدور -مربوط به پیش آزمون و پس آزمون میزان امتیاز کسب شده 

گواهی آموزشی صادر شده

96/11/196/11/15

تدوین مجموعه آموزشی در خصوص ساماندهی . 2-1-18-1

مدیریت فاضالب بیمارستانی
96/11/196/11/15تعدادمجموعه آموزشی تدوین شده و بررسی محتوای آن0.1

پیگیری تخصیص اعتبار مدیریت فاضالب . 3-1-18-1

بیمارستانی
96/11/196/11/15مستندات مربوطه0.1

96/11/196/11/15مستندات مربوطه0.1توزیع اعتبارات مدیریت فاضالب بیمارستانی. 4-1-18-1

پیگیری عملکرد دانشگاهها در خصوص ساماندهی . 5-1-18-1

مدیریت فاضالب بیمارستانی
96/11/196/11/15مستندات مربوطه0.1

 )پایش و نظارت مدیریت فاضالب بیمارستانی . 6-1-18-1

(گزارش شش ماهه اول 
96/7/196/7/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.2

 )پایش و نظارت مدیریت فاضالب بیمارستانی . 7-1-18-1

(گزارش شش ماهه دوم
96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.2

96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.1پایش و نظارت مدیریت فاضالب بیمارستانی. 8-1-18-1

برگزاری کارگاه آموزشی  در خصوص ساماندهی . 1-1-19-1

مدیریت پسماندهای پزشکی
0.2

مستندات -لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی

صدور -مربوط به پیش آزمون و پس آزمون میزان امتیاز کسب شده 

گواهی آموزشی صادر شده

96/11/196/11/15

تدوین مجموعه آموزشی  در خصوص ساماندهی . 2-1-19-1

مدیریت پسماندهای پزشکی
96/11/196/11/15تعدادمجموعه آموزشی تدوین شده و بررسی محتوای آن0.1

پیگیری تخصیص اعتبار در خصوص ساماندهی . 3-1-19-1

مدیریت پسماند پزشکی
96/11/196/11/15مستندات مربوطه0.05

96/11/196/11/15مستندات مربوطه0.05توزیع اعتبارات مدیریت پسماندبیمارستانی. 4-1-19-1

پیگیری عملکرد دانشگاهها در خصوص ساماندهی . 5-1-19-1

مدیریت پسماند پزشکی
96/11/196/11/15مستندات مربوطه0.05

پایش و نظارت  مدیریت پسماندهای پزشکی . 6-1-19-1

(گزارش شش ماهه اول)
96/7/196/7/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05

پایش و نظارت  مدیریت پسماندهای پزشکی . 7-1-19-1

(گزارش شش ماهه دوم)
96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05

96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05پایش و نظارت  مدیریت پسماندهای پزشکی. 8-1-19-1

پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای شیمیایی و . 9-1-19-1

گزارش  )دارویی بیمارستانها توسط دانشگاههای علوم پزشکی

(شش ماهه اول 

96/7/196/7/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.1

ساماندهی مدیریت . 1-18-1

بهداشت فاضالب بیمارستانی و 

پایش و نظارت بر مدیریت فاضالب 

بیمارستانی

100

3

3

3

اطالع رسانی در خصوص . 3-17-1

مضرات مصرف دخانیات

ارتقاء وضعیت دفع فاضالب . 18-1

تا پایان برنامه% 50بیمارستانها تا 

ارتقاء وضعیت بی خطر . 19-1

% 90سازی پسماند بیمارستانی به 

تا پایان برنامه

25

25

100

9

ساماندهی مدیریت . 1-19-1

پسماندهای پزشکی  و پایش و 

نظارت بر مدیریت پسماند پزشکی

ادغام خدمات پیشگیری . 4-17-1

و ترک دخانیات در نظام شبکه

 درصدی مصرف 15کاهش  .17-1

دخانیات در تمام گروههای سنی 

مختلف نسبت به سال پایه تا پایان 

برنامه

افزایش امید به زندگی. 1
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پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای شیمیایی و . 10-1-19-1

گزارش  )دارویی بیمارستانها توسط دانشگاههای علوم پزشکی

(شش ماهه دوم

96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.1

پایش و نظارت  بر مدیریت پسماندهای شیمیایی . 11-1-19-1

و دارویی بیمارستانها توسط ستاد مرکزی
96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05

پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای مراکز . 12-1-19-1

از ) و ارتقاء وضعیت موجود به میزان ده درصد بهداشتی درمانی

قبیل مطب ها ،امایشگاهها ،مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها و 

گزارش شش ماهه ) توسط دانشگاههای علوم پزشکی (امثالهم 

(اول 

96/7/196/7/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05

پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای مراکز . 13-1-19-1

از ) و ارتقاء وضعیت موجود به میزان ده درصد بهداشتی درمانی

قبیل مطب ها ،امایشگاهها ،مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها و 

گزارش شش ماهه ) توسط دانشگاههای علوم پزشکی (امثالهم 

(دوم

96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05

پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای مراکز . 14-1-19-1

از ) و ارتقاء وضعیت موجود به میزان ده درصد بهداشتی درمانی

قبیل مطب ها ،امایشگاهها ،مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها و 

توسط ستاد مرکزی (امثالهم 

96/11/196/11/15گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند0.05

تهیه و تدوین پروتکل های آموزشی و پیشگیرانه و . 1-1-20-1

خود مراقبتی در شرایط وقوع آلودگی هوا
96/11/196/12/15گایدالین و مدیای اموزشی0.3

  در نظام ثبت و ITارائه گزارش از توسعه خدمات . 2-1-20-1

گزارش دهی اطالعات کیفیت هوا
96/11/196/12/15ارتقاء دسترسی به سامانه0.3

96/11/196/12/15صورتجلسات استانی0.4ارائه گزارش از جلب مشارکت بین بخشی. 3-1-20-1

96/11/196/12/15گایدالین های اموزشی، صورتجلسات0.5آموزش و اطالع رسانی. 1-1-21-1

96/11/196/12/15تفاهم نامه ها، صورتجلسات0.5جلب مشارکت بین بخشی. 2-1-21-1

96/11/196/12/15ارسال آمار و گزارش0.5تهیه گزارشات بیماریها و موارد مرگ و میر. 1-2-21-1

  در نظام ثبت و ITارائه گزارش از توسعه خدمات . 2-2-21-1

گزارش دهی اطالعات  بیماری ها
96/11/196/12/15ارتقاء دسترسی به سامانه0.5

پایش میکروبی و کلر آزاد با قی مانده آب آشامیدنی . 1-1-22-1

در شش ماهه اول
0.1

-شهری و روستایی-گزارش  پوشش میکروبی و کلر آزاد باقیمانده

پوشش اعتباری
96/7/196/7/30

پایش میکروبی و کلر آزاد با قی مانده آب آشامیدنی . 2-1-22-1

در شش ماهه دوم
0.1

-شهری و روستایی-گزارش  پوشش میکروبی و کلر آزاد باقیمانده

پوشش اعتباری
96/12/196/12/15

معدنی سمی، غیر سمی،  )پایش مواد شیمیایی. 3-1-22-1

آب آشامیدنی در شش ماهه اول(سموم و مواد آلی
0.1

-گزارش پوشش مواد معدنی غیر سمی، سمی، مواد آلی و سموم

پوشش اعتباری-روستایی-شهری
96/7/196/7/30

معدنی سمی، غیر سمی،  )پایش مواد شیمیایی. 4-1-22-1

آب آشامیدنی در شش ماهه دوم(سموم و مواد آلی
0.1

-گزارش پوشش مواد معدنی غیر سمی، سمی، مواد آلی و سموم

پوشش اعتباری-روستایی-شهری
96/12/196/12/15

96/12/196/12/15پوشش اعتباری-گزارش مراحل پیشرفت برنامه0.15توسعه برنامه ایمنی آب آشامیدنی. 5-1-22-1

شناسایی و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب . 6-1-22-1

در شش ماهه اول
96/7/196/7/30پوشش اعتباری-گزارش موارد ثبت و کنترل طغیان بیماری0.15

شناسایی و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب . 7-1-22-1

در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15پوشش اعتباری-گزارش موارد ثبت و کنترل طغیان بیماری0.15

ارائه گزارش از ارتقاء آزمایشگاه های بهداشت آب و . 8-1-22-1

فاضالب
96/12/196/12/15(مدیریت کیفیت)گزارش تجهیز و استانداردسازی0.15

96/7/196/7/30پوشش اعتباری-گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها0.2پایش کیفیت آب استخرهای شنا در شش ماهه اول. 1-1-23-1

100

3

3

100

50

ارتقاء وضعیت بی خطر . 19-1

% 90سازی پسماند بیمارستانی به 

تا پایان برنامه

ارتقاء کیفیت هوا در . 20-1

 هزار نفر 300شهرهای باالی 

جمعیت برای آالینده های ویژه هوا 

با تاکید بر آالینده های سرطانزا

بهره مندی از انرژِیهای پاک . 21-1

و حامل های انرژِی با آالیندگی 

کمتر در روستاها، نقاط عشایری و 

از % 5کمتر برخوردار به اندازه 

خانوارهای مشمول تا پایان برنامه

افزایش نظارت بر بهداشت . 22-1

نسبت % 25آب آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

100

50

100

4

4

4

9

نظارت بر آلودگی هوا  در . 1-21-1

خانوارهای روستایی

ارائه خدمات مرتبط با . 2-21-1

تعیین بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

بهداشت آب آشامیدنی. 1-22-1

بهداشت  آب استخرهای . 1-23-1

شنا و شناگاه های طبیعی

ساماندهی مدیریت . 1-19-1

پسماندهای پزشکی  و پایش و 

نظارت بر مدیریت پسماند پزشکی

نظارت بر  کیفیت هوا در . 1-20-1

شهر ها

افزایش نظارت بر بهداشت . 23-1

 درصد 5/2آب استخر و به میزان 

نسبت به سال پایه

افزایش امید به زندگی. 1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

96/12/196/12/15پوشش اعتباری-گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها0.3پایش کیفیت آب استخرهای شنا در شش ماهه دوم. 2-1-23-1

پایش کیفیت آب  شناگاه های طبیعی و توسعه . 3-1-23-1

برنامه ایمنی شناگاه در شش ماهه اول
0.2

گزارش پیشرفت -گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها

پوشش اعتباری-مراحل برنامه ایمنی آب 
96/7/196/7/30

پایش کیفیت آب  شناگاه های طبیعی و توسعه . 4-1-23-1

برنامه ایمنی شناگاه در شش ماهه دوم
0.3

گزارش پیشرفت -گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها

پوشش اعتباری-مراحل برنامه ایمنی آب 
96/12/196/12/15

بازرسی و پایش  آب مورد استفاده برای آبیاری . 1-1-24-1

مزارع کشاورزی و توسعه برنامه ایمنی فاضالب در شش ماهه اول
96/7/196/7/30پوشش اعتباری-گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها0.5

بازرسی و پایش  آب مورد استفاده برای آبیاری . 2-1-24-1

مزارع کشاورزی و توسعه برنامه ایمنی فاضالب در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15پوشش اعتباری-گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها0.5

تدوین و اجرای برنامه پایش ، نظارت و ارزشیابی . 1-1-25-1

عملکرد بهداشت حرفه ای
0.3

جدول گانت ساماندهی تیم - برنامه عملیاتی پایش بهداشت حرفه ای 

گزارش - دانشکده / های اعزامی به معاونت های بهداشتی دانشگاه 

کارگاه مشورتی برگزار شده  جهت اعضاء شورای مرکزی پایش 

چک لیست های  نهایی شده پایش واحد بهداشت -بهداشت حرفه ای 

وجدول گانت  (معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت، کارگاه ها )حرفه ای 

(نهایی شده در کارگاه مشورتی شورای پایش و نظارت 

1396/12/11396/12/15

تدوین و اجرای برنامه پایش ، نظارت و ارزشیابی . 2-1-25-1

عملکرد بهداشت حرفه ای
0.3

برنامه عملیاتی پایش بهداشت حرفه ای  مراکز بهداشت  تابعه و  

برنامه زمانبندی تیمها، تدوین چک - ستندات تشکیل تیم، اعزام تیمها

معاونت بهداشتی، مرکز  )لیست های پایش واحد بهداشت حرفه ای 

وجدول گانت ساماندهی تیم های اعزامی به مراکز  (بهداشت، کارگاه ها

گزارش کارگاه - دانشکده / بهداشت تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه 

مشورتی  برگزار شده  جهت اعضاء شورا ی استانی پایش - آموزشی 

چک لیست های  نهایی شده پایش واحد بهداشت -بهداشت حرفه ای 

وجدول گانت نهایی شده  (مراکز بهداشت، تابعه و کارگاه ها )حرفه ای 

در کارگاه مشورتی شورای استانی پایش و نظارت

1396/11/11396/11/30

جمع بندی گزارشات تیم های پایش ، نظارت و . 3-1-25-1

ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای و رتبه بندی دانشگاهها و 

انجام اقدامات اصالحی

0.4

اقدامات اصالحی که باید / تعهدات  )گزارش نهایی  تیم ها ی اعزامی 

، گزارش رتبه بندی مراکز (انجام گیرد، اقدامات اصالحی انجام گرفته 

بهداشت تابعه  بازخوراند گزارش  تیمهای اعزامی

1396/12/11396/12/15

 دستورالعمل و شیوه نامه 8ارائه گزارش از تدوین . 1-2-25-1

قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای
0.5

وجود دستورالعمل و شیوه نامه تدوین و استقرار الزامات قوانین و 

مقررات بهداشت حرفه ای
1396/12/11396/12/15

1396/12/11396/12/15تعداد مواد قانونی مورد بازنگری در فصل چهارم قانون کار0.5بازنگری فصل چهارم قانون کار. 2-2-25-1

تدوین برنامه عملیاتی بازرسی بهداشت حرفه ای . 1-3-25-1

در ساعات اداری و )براساس اولویتهای بازرسی بهداشت حرفه ای 

/ تشدید بازرسیها در کارگاه های دارای شغل . (غیر اداری 

.مشاغل سخت و زیان آور 

0.25

 )دستورالعمل و شیوه نامه اولویت بندی بازرسی بهداشت حرفه ای 

  برنامه جامع بازرسی بهداشت 96برنامه عملیاتی سال - (طرح تشدید 

- (طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای)حرفه ای براساس الویت ها 

سالیانه ثبت نتایج اجرای برنامه جامع بازرسی بهداشت /  ماهه 6فرم 

فرم محاسبه متوسط  -  (طرح تشدید )حرفه ای براساس الویت ها 

سرانه بازدید از کارگاه در پرتال ، گزارش آمار بازدید بازرسان در 

سامانه جامع بازرسی،  آمار تعداد و دفعات بازدید از کارگاه های به 

تفکیک الویت ها ،  گزارش دوره های آموزشی توجیهی برگزار شده

1396/12/11396/12/15

استقرار الزامات قوانین و . 2-25-1

مقررات بهداشت حرفه ای

تشدید بازرسی های . 3-25-1

بهداشت حرفه ای

4

100

20

20

20

100 4

4

9

بهداشت  آب استخرهای . 1-23-1

شنا و شناگاه های طبیعی

بهداشت فاضالب. 1-24-1

پایش، ارزشیابی و نظارت . 1-25-1

بر عملکرد بهداشت حرفه ای

افزایش نظارت بر بهداشت . 23-1

 درصد 5/2آب استخر و به میزان 

نسبت به سال پایه

کاهش سطح زیر کشت . 24-1

مزارع کشاورزی که با فاضالب خام 

 درصد 50آبیاری می شود به میزان 

نسبت به سال پایه

افزایش میزان پوشش . 25-1

بازرسی بهداشت حرفه ای ازکارگاه

افزایش امید به زندگی. 1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

گزارش تکرار بازدیدها و نتایج حاصل از تشدید . 2-3-25-1

بازرسی از کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور
0.15

فرم گزارش عملکرد بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه های دارای 

/ تک واحدی)فرم بازدید کارگاهی -مشاغل سخت و زیان آور / شغل

-  فرم تکمیل شده اعالم نواقص در سامانه - در سامانه  (چند واحدی

فرمهای - فرمهای تکمیل شده اخطاریه و معرفی به دادگاه در سامانه 

 بهداشت حرفه ای2 و 1-111آماری 

1396/12/11396/12/20

اضافه کار، خودرو، کیت  )تامین امکانات پشتیبانی . 3-3-25-1

جهت بازرسان بهداشت حرفه  (بازرسی بهداشت حرفه ای و تبلت

ای هنگام انجام بازرسی از کارگاه ها

0.3

- برنامه زمانبندی درخواست خودرو واحد بهداشت حرفه ای 

مستندات تامین خودرو مطابق - مستندات اعالم درخواست خودرو 

گزارش تخصیص -برنامه درخواست خودرو و اجرای برنامه زمانبندی 

 ماهه طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان 3اعتبارات 

- بازرسان بهداشت حرفه ای منطقه  ........  حق الزحمه، اضافه کار ، 

 ماهه جهت کرایه خودرو 3جذب اعتبارات / مستندات تخصیص 

/ گزارش تخصیص- واحدهای بهداشت حرفه ای حوزه تحت پوشش

تعداد / جذب اعتبارات جهت تامین کیت بازرسی بهداشت حرفه ای 

کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای تهیه شده  جداول، صورتجلسات 

و فرم های مشخصات فنی مورد نیاز دستگاه ها، لوازم و مواد مصرفی 

محاسبات  -        (دانشگاه ها )آزمایشگاه سیار بهداشت حرفه ای 

کشوری درخواست نیاز خودرو جهت انجام بازرسی های بهداشت حرفه 

 ماهه طرح تشدید بازرسی تحت 3مستندات تخصیص اعتبارات - ای 

مستندات تخصیص اعتبارات ........    - عنوان حق الزحمه، اضافه کار ، 

مستندات -  ماهه جهت کرایه خودرو واحد بهداشت حرفه ای  3

/ تخصیص اعتبارات جهت تامین کیت بازرسی بهداشت حرفه ای 

نامه تخصیص - تعداد کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای تهیه شده 

وجود دستگاه و وسایل مورد نیاز کیت  بازرسی -  ماهه3اعتبارات 

وجود  برنامه زمانبندی در توزیع کیت بازرسی - بهداشت حرفه ای 

1396/12/11396/12/20

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه برنامه . 4-3-25-1

عملیاتی بازرسی بهداشت حرفه ای بر اساس اولویتها و آموزش 

عملی و تئوری کار با کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای

0.15

گزارش دوره آموزشی، لیست حاضرین ، مستندات دوره، عنوان و 

سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه 

ای

1396/11/11396/11/30

ثبت اطالعات فنی و تخصصی بهداشت حرفه ای و . 5-3-25-1

تنظیم مستندات در رسیدگی به پرونده های مرجوعی از مراجع 

قانونی و قضایی با استفاده از کیت بازرسی بهداشت حرفه ای و 

ثبت اطالعات ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار در فرم های 

مربوطه

0.15

صورتجلسات و فرمهای تکمیل شده اندازه گیریهای عوامل زیان آور 

فرمهای بازدید، اعالم - گزارش نتایج اندازه گیریها - مرتبط با شکایات 

نواقص و اخطاریه ها

1396/11/11396/11/30

 120 ساعتی و 50برگزاری دوره های آموزشی . 1-4-25-1

ساعتی بازرسان بهداشت حرفه ای در بدو خدمت و حین خدمت 

و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه قوانین و مقررات بهداشت 

حرفه ای

0.55
گزارش دوره های آموزشی برگزار شده بدو استخدام برگزار شده و 

(تئوری / عملی )حین استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای 
1396/11/11396/11/30

تشکیل  جلسات  هیات مرکزی انتصاب و استخدام . 2-4-25-1

- بازرسان بهداشت حرفه ای در ستاد مرکز سالمت محیط و کار

تشکیل  جلسات  کمیته های استانی انتصاب و استخدام بازرسان 

دانشکده / بهداشت حرفه ای در معاونت های بهداشتی دانشگاه

های علوم پزشکی

0.2

ابالغیه های به روز شده اعضای کمیته استانی انتصاب و استخدام 

ابالغیه های به روز شده  - (دانشگاه ها )بازرسان بهداشت حرفه ای 

اعضای کمیته هیات مرکزی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت 

(ستاد)حرفه ای 

1396/11/11396/12/10

تشدید بازرسی های . 3-25-1

بهداشت حرفه ای

4

20

20

9

توانمندسازی سیستم . 4-25-1

بازرسی بهداشت حرفه ای

افزایش میزان پوشش . 25-1

بازرسی بهداشت حرفه ای ازکارگاه

افزایش امید به زندگی. 1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

تایید صالحیت علمی و فنی بازرسان در هیات . 3-4-25-1

مرکزی  و کمیته استانی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت 

حرفه ای

0.2

فهرست متقاضیان بررسی شده در کمیته استانی استخدام و انتصاب 

بازرسان بهداشت حرفه ای به تفکیک تائید و عدم تائید صالحیت فنی 

فهرست متقاضیان بررسی شده در هیات  - (دانشگاه ها)و علمی آنان 

مرکزی استخدام و انتصاب بازرسان بهداشت حرفه ای به تفکیک تائید 

و عدم تائید صالحیت فنی و علمی آنان

1396/11/11396/12/10

1396/11/11396/12/10مکاتبات و مصوبه هیات دولت و معاونت راهبردی0.05برقراری فوق العاده شغل. 4-4-25-1

تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و . 1-5-25-1

سالمت کار و برگزاری همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی 

ایمنی و سالمت کار

0.7

صورتجلسات شورای هماهنگی روز جهانی و گزارشات مرتبط با  

گزارش اقدامات -  برگزاری مراسم روز جهانی ایمنی و سالمت کار 

صورت گرفته جهت بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سالمت کار

1396/6/11396/6/31

تدوین مجموعه های آموزشی و اطالع رسانی در روز . 2-5-25-1

جهانی ایمنی و سالمت کار
0.3

پمفلت جهت روز جهانی ایمنی و سالمت / کلیپ/ استند/ فایل پوستر

گزارش تخصیص اعتبارات جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز - کار 

جهانی ایمنی و سالمت کار

1396/5/151396/6/1

ایجاد ابر اطالعاتی بین . 1-26-1

وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی

25
 های سه دستگاه ITپیگیری تشکیل جلسات با . 1-1-26-1

وزارتین  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش )

(پزشکی 

1396/12/11396/12/10وزارت صنعت/ صورتجلسات معاونت راهبردی 1

تدوین برنامه های عملیاتی تشخیص و تعیین . 1-2-26-1

رفع سختی و زیان آوری - مشاغل سخت و زیان آور گروه الف 

مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه ب

0.2

برنامه عملیاتی اجرای دستورالعمل شناسایی و تشخیص مشاغل سخت 

/ و زیان آور گروه الف در کارگاه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه

دانشکده ها

1396/11/11396/12/10

0.25اجرای برنامه های مشاغل سخت و زیان آور. 2-2-26-1

 فرم گزارش دهی پرونده های مطروحه در کمیته های بدوی و تجدید 

گزارش دوره های - نظر دارای مستندات اندازه گیری عوامل زیان آور 

گزارش جمع بندی تیمهای پایش و - توجیهی برگزار شده / آموزشی

- ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با تشخیص و تعیین مشاغل گروه الف 

فهرست مشاغل انطباق یافته سخت و زیان آور احصاء شده گروه ب در 

توجیهی برگزار شده- گزارش دوره های آموزشی- منطقه 

1396/11/11396/11/30

پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل سخت و زیان . 3-2-26-1

آور و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز
0.4

مستندات مربوط به برنامه عملیاتی ساماندهی و بازرسی های بهداشت 

فرم - مشاغل گروه الف / حرفه ای منطقه در کارگاه های دارای شغل

گزارش گیری و شاخص محاسبه شده کارگاه هایی که به رفع سخت و 

مستندات مربوط به برنامه عملیاتی و شیوه نامه تمرکز - زیان آوری 

مشاغل / بازرسی های بهداشت حرفه ای بر کارگاه های دارای شغل

گزارشات اقدامات اصالحی در فرایندها - گروه الف اقدام نموده اند 

گزارش فرایندهای - تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب 

اصالح شده در تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب

1396/11/11396/12/10

توجیهی طرح تشدید - برگزاری دوره  آموزشی. 4-2-26-1

مشاغل گروه الف/ بازرسی از کارگاه های دارای شغل
0.1

توجیهی برگزار شده  در طرح تشدید بازرسی - گزارش دوره  آموزشی

مشاغل گروه الف/ از کارگاه های دارای شغل
1396/11/11396/11/30

شرکت در کمیته های بدوی و تجدید نظر تشخیص . 5-2-26-1

و تعیین مشاغل سخت و زیان آور استانی و شورای عالی حفاظت 

فنی

0.05

گزارش شرکت در جلسات هیئت دولت، تشکلهای کارفرمایی برای 

برقراری تسهیالت بانکی و تشویقی های بیمه ای و مالی ار کارفرمایان 

در جهت رفع سختی و زیان آوری مشاغل

1396/11/11396/12/10

تدوین برنامه عملیاتی سالمت، ایمنی و بهداشت . 1-3-26-1

عوامل اجرایی پسماندها و اجرای برنامه
0.3

برنامه عملیاتی برنامه سالمت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه  معاونت بهداشتی دانشگاه 

کتاب سیمای  سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی - دانشکده / 

گزارش سیمای  سالمت، ایمنی و بهداشت - پسماندها ی کشور 

دانشکده/ عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 

1396/11/11396/12/10
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توانمندسازی سیستم . 4-25-1

بازرسی بهداشت حرفه ای

آموزش و اطالع رسانی . 5-25-1

تعهدات بین المللی

برنامه مشاغل سخت و . 2-26-1

زیان آور

برنامه ریزی جهت ارتقای . 3-26-1

سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل 

اجرایی پسماندها

افزایش میزان پوشش . 25-1

بازرسی بهداشت حرفه ای ازکارگاه

توسعه محیطهای کار سالم . 26-1

و تسریع آن با برقراری تسهیالت 

بیمه ای از طریق اجرای کامل 

برنامه مشاغل سخت وزیان آور و در 

پیوست سالمت

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

ثبت اطالعات  مرتبط با برنامه سالمت ایمنی و . 2-3-26-1

بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و گزارش دهی آن
0.2

فایل آمار و شاخص های محاسبه  شده سالمت، ایمنی و بهداشت 

دانشکده/ عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 
1396/11/11396/11/20

تعیین گروه های آسیب پذیر  عوامل اجرایی . 3-3-26-1

 3پسماندها و انجام اقدامات اصالحی برای دسترسی به حداقل 

خدمت مطابق با دستورالعمل آن با مشارکت ارگانهای ذیربط

0.25

جدول اعالم مشخصه های گروه های آسیب پذیر عوامل اجرایی 

گزارش - دانشکده / پسماندها در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 

اقدامات انجام شده در تامین  سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها ی  گروه های آسیب پذیر شاغلین پسماندها

1396/11/11396/11/30

پایش و ارزشیابی برنامه سالمت، ایمنی و بهداشت . 4-3-26-1

عوامل اجرایی پسماندها و انجام اقدامات اصالحی الزم
0.15

مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در واحد بهداشت حرفه ای معاونت 

بهداشتی، فرم های و چک لیست های پایش برنامه، گزارش جمع 

بندی پایش برنامه، تصویر پازخورد پایش برنامه برای هر یک از مراکز 

بهداشت شهرستان های تابعه

1396/11/11396/11/30

برگزاری دوره های آموزشی بازرسان بهداشت حرفه . 5-3-26-1

ای در زمینه سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
0.1

تصویر مستندات برگزاری دوره از جمله اسامی شرکت کنندگان، 

ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، برگزاری دورها، مستندات 

تشکیل کمیته های آموزشی، تقویم آموزشی، گزارشات برگزاری و 

ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس 

آزمون شرکت کنندگان در این دوره ها

1396/12/11396/12/20

تدوین آیین نامه پیوست سالمت کار  در طرح های . 1-4-26-1

توسعه ای بزرگ
1396/11/11396/11/30آیین  نامه پیوست سالمت کار در طرحهای بزرگ توسعه ای0.2

1396/11/11396/11/30صورتجلسات کمیته سالمت کار و متن مصوبات0.2تشکیل کمیته سالمت کاردر پیوست سالمت. 2-4-26-1

0.2اصالح آیین نامه مشاورین در پیوست سالمت. 3-4-26-1
متن اصالحیه آییننامه تشخیص صالحیت مشاوران  فنی  پیوست 

سالمت
1396/11/11396/11/30

اجرای آیین نامه و الگوهای راهبری در طرح های . 4-4-26-1

توسعه ای در دست اقدام
0.2

مجموعه  پیوست سالمت کار در هریک از کارگاههای مشمول پیوست 

سالمت
1396/11/11396/11/30

پایش ، ارزشیابی وکنترل وبازنگری فرایندها ی . 5-4-26-1

برنامه پیوست سالمت کار
0.2

گزارشات پایش ، ارزشیابی وکنترل وبازنگری فرایندها ی برنامه 

پیوست سالمت کار
1396/11/11396/11/30

تشکیل کمیته شرکت های خصوصی بهداشت حرفه . 1-1-27-1

ای و صدور و لغو و کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از طریق 

3، 2، 1شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای سطح 

0.15

ابالغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فهرست درخواست های 

صدور مجوز شرکت ها و درخواست های تائید و رد شده و مجوز های 

لیست متقاضیان تاسیس  یا ارتقاء سطح - لغو شده توسط کمیته 

 ارائه دهنده خدمات بهداشت 3 و2، 1شرکت های خصوصی سطح 

مجوز )حرفه ای، گزارش بررسی درخواست های واصله به تفکیک سطح 

(لغو  شده، ارتقاء سطح و درخواست های رد شده/ های صادره

1396/11/11396/11/30

تشکیل کمیته آموزش شرکتها و برگزاری دوره های . 2-1-27-1

آموزشی و بازآموزی مسئولین فنی شرکتها و برگزاری آزمون های 

تعیین صالحیت علمی و فنی مسئولین فنی شرکتهای ارائه 

دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

0.3

ابالغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فراخوان برگزاری آزمون، 

- فرم مشخصات داوطلبان، شرکت کنندگان، غایبین و نمرات آزمون 

تصویر دعوتنامه های اعضای کمیته، صورتجلسات و مصوبات کمیته 

آموزش، فرم های نیاز سنجی کمیته، فهرست نیازهای آموزشی تعیین 

صویر مستندات برگزاری دوره از جمله اسامی شرکت کنندگان، - شده

ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، برگزاری دورها، مستندات 

تشکیل کمیته های آموزشی، تقویم آموزشی، گزارشات برگزاری و 

ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس 

آزمون شرکت کنندگان در این دوره ها

1396/11/11396/11/30

25

4

25
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انطباق طرح های بزرگ . 4-26-1

توسعه در گروه طرح های مشمول 

پیوست سالمت با استانداردهای 

محیط کار سالم

برنامه نظام جامع ارائه . 1-27-1

خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای 

از طریق شرکت های خصوصی 

بهداشت حرفه ای

برنامه ریزی جهت ارتقای . 3-26-1

سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل 

اجرایی پسماندها

توسعه محیطهای کار سالم . 26-1

و تسریع آن با برقراری تسهیالت 

بیمه ای از طریق اجرای کامل 

برنامه مشاغل سخت وزیان آور و در 

پیوست سالمت

افزایش دسترسی . 27-1

کارفرمایان به خدمات بهداشت 

حرفه ای   از طریق  شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه ای

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

تشکیل کارگروه تدوین الزامات کالیبراسیون و صدور . 3-1-27-1

تائید صالحیت کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده در ارائه 

خدمات تخصصی شرکت ها

0.5

-تصویر صورتجلسات کارگروه، فرم های ثبت و گزارش دهی نهایی شده

تصویر صورتجلسات و فهرست اعضای کارگروه ، تصویر استانداردهای 

بین المللی مورد نیاز در زمینه کالیبراسیون تجهیزات فنی بهداشت 

تصویر فایل الکترونیکی کتب یا استاندارد های تدوین یا -حرفه ای

تصویر صورتجلسات و فهرست اعضای کارگروه ، تصویر -ترجمه شده

استانداردهای بین المللی مورد نیاز در زمینه کالیبراسیون تجهیزات 

-فنی بهداشت حرفه ای

1396/11/11396/11/30

جمع بندی گزارشات عملکرد و ارزشیابی خدمات . 4-1-27-1

تخصصی شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای
1396/11/11396/11/30تصویر شاخص ها و گزارش فعالیت شرکت ها0.05

تشکیل کارگروه تدوین چک لیست های نظارت بر . 1-1-28-1

شرکت های  خصوصی
0.2

تصویر صورتجلسات برگزاری جلسات کارگروه، چک لیست نهای 

نظارت برشرکت ها،
1396/3/11396/3/31

تدوین برنامه عملیاتی نظارت بر شرکت های . 2-1-28-1

خصوصی بهداشت حرفه ای و اجرای آن
0.1

مستندات دعوت از کارشناسان خبره و باتجربه بهداشت حرفه ای، 

فهرست اسامی اعضای تیم نظارت به تفکیک دانشگاهها
1396/2/11396/3/31

برگزاری نشستهای تخصصی استانی، منطقه ای  و . 3-1-28-1

کشوری تیم های نظارتی
0.2

- تصویر دعوتنامه های تیم نظارت، اسامی اعضای تیم نظارت

مستندات دعوت از کارشناسان خبره و باتجربه بهداشت حرفه ای، 

نامه اعزام - فهرست اسامی اعضای تیم نظارت به تفکیک دانشگاهها 

تیم ها، گزارشات هر یک از تیم ها ، برنامه زمانبندی اعزام تیم ها

1396/11/11396/12/10

انجام اقدامات اصالحی برای توسعه کمی و کیفی . 4-1-28-1

خدمات تخصصصی ارائه شده از طریق شرکتهای خدماتی 

بهداشت حرفه ای

0.5

تصویر صورتجلسات کمیته، فرم خالصه نتایج عملکرد فعالیت شش 

ماهه شرکت ها، چک لیست تکمیل شده پایش کمیته صدور مجوز و 

تصویر - فرم های پایش شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای 

گزارش جمع بندی ارزیابی عملکرد به تفکیک عملکرد کمیته های 

صدور مجوز و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای، مستندات 

رتبه بندی کیفیت خدمات شرکت های خصوصی، مستندات رتبه 

تصویر صورتجلسات کمیته، فرم - بندی کمیته های صدور مجوز  

خالصه نتایج عملکرد فعالیت شش ماهه شرکت ها، چک لیست 

تکمیل شده پایش کمیته صدور مجوز و فرم های پایش شرکت های 

صویر گزارش جمع بندی ارزیابی - خصوصی بهداشت حرفه ای 

عملکرد به تفکیک عملکرد کمیته های صدور مجوز و شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه ای، مستندات رتبه بندی کیفیت خدمات 

شرکت های خصوصی، مستندات رتبه بندی کمیته های صدور مجوز

1396/10/11396/10/30

ارزیابی تجهیزات مورد نیاز در توسعه آزمایشگاه . 1-1-29-1

های بهداشت حرفه ای و تامین و تحویل دستگاه ها
0.5

- وجود جداول اعضای کمیته فنی و مستندات جلسات تشکیل شده 

مستندات مربوط به تامین فضای فیزیکی، پالن فضای فیزیکی 

آزمایشگاه، تصویر قرار داد یا ابالغیه نیروهای جذب شده برای 

وجود مستندات تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها، - آزمایشگاه 

مستندات تجهیزات خریداری شده برای آزمایشگاه، مستندات دریافت 

تجهیزات آزمایشگاهی

1396/11/11396/12/10

پایش و ارزشیابی برنامه توسعه آزمایشگاه های . 2-1-29-1

بهداشت حرفه ای
0.1

و جود چک لیست های پایش ازمایشگاه، وجود جداول زمانبندی 

پایش آزمایشگاهها،وجود گزارشات پایش آزمایشگاه
1396/11/11396/11/30

 QCتشکیل کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه . 3-1-29-1

خدمات بهداشت حرفه ای
0.05

 خدمات بهداشت QCوجود صورتجلسات کارگروه تدوین شیوه نامه 

 خدمات بهداشت حرفه ایQCحرفه ای، وجود شیوه نامه 
1396/12/11396/12/15

تدوین برنامه عملیاتی ارزیابی دوره ای کیفیت . 4-1-29-1

خدمات بهداشت حرفه ای شرکت ها ، تهیه نمونه های مجهول و 

ارسال به شرکتها و اجرای برنامه

0.1

برنامه زمانبندی ارزیابی دوره ای کیفیت آزمایشگاههای بهداشت حرفه 

ای ، نتایج ارزیابی کیفی انجام شده و برنامه ارزشیابی آتی، وجود 

برنامه ارزیابی کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای، وجود مستندات مراکز 

ذی صالح تهیه نمونه های مچهول، وجود ضوابط ارسال و دریافت 

نتایج نمونه های مچهول

1396/11/11396/11/30
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اعتباربخشی خدمات . 29-1

بهداشت حرفه ای ارائه شده به 

کارگاه ها و واحدهای شغلی از 

طریق  آزمایشگاههای بهداشت 

حرفه ای منطقه ای و استانی

برنامه نظام جامع ارائه . 1-27-1

خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای 

از طریق شرکت های خصوصی 

بهداشت حرفه ای

افزایش کمی و کیفی . 1-28-1

ارایه خدمات  بهداشت حرفه ای 

توسط بخش خصوصی

برنامه ریزی جهت توسعه . 1-29-1

 آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای 

جهت کنترل کیفیت خدمات ارائه 

(QC)شده از طریق شرکت ها 

افزایش دسترسی . 27-1

کارفرمایان به خدمات بهداشت 

حرفه ای   از طریق  شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه ای

توسعه ارائه خدمات . 28-1

بهداشت حرفه ای از طریق بخش 

تا پایان برنامه% 20خصوصی به 

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

پایش و ارزشیابی عملکرد آزمایشگاه های بهداشت . 5-1-29-1

حرفه ای
0.05

مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در واحد بهداشت حرفه ای ، فرم 

ها و چک لیست های پایش برنامه، گزارش جمع بندی پایش برنامه، 

برنامه زمانبندی، دعوتنامه ها، اسامی - تصویر پازخورد پایش برنامه 

اعضای تیم نظارت، مستندات اعزام تیمها

1396/11/11396/11/30

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ایجاد آزمایشگاه . 6-1-29-1

رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای
0.1

وجود برنامه عملیاتی ایجاد آزمایشگاه رفرانس مرکزی بهداشت حرفه 

وجود جداول اعضای کمیته فنی و مستندات جلسات تشکیل - ای 

شده

1396/11/11396/12/10

تامین فضای فیزیکی و نیروی انسانی مورد نیاز . 7-1-29-1

آزمایشگاه رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای
0.05

مستندات مربوط به تامین فضای فیزیکی، پالن فضای فیزیکی 

آزمایشگاه، تصویر قرار داد یا ابالغیه نیروهای جذب شده برای 

آزمایشگاه

1396/11/11396/12/10

تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه . 8-1-29-1

رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای
0.1

وجود مستندات تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها، مستندات تجهیزات 

خریداری شده برای آزمایشگاه، مستندات دریافت تجهیزات 

آزمایشگاهی

1396/11/11396/12/10

تشکیل کمیته فنی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و . 1-2-29-1

برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای

0.7

وجود برنامه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت 

مستندات پیش آزمون ها و پس - حرفه ای معاونت های بهداشتی 

 (تئوری و عملی)آزمون ها و گزارش ارزشیابی دوره های آموزشی 

کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

1396/11/11396/12/10

بررسی صالحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه ای . 2-2-29-1

(برنامه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای  )
0.3

گزارش آزمونهای تعیین صالحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه ای 

آزمایشگاه ها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
1396/11/11396/12/10

بازنگری برنامه کشوری نظام سطح بندی و سامان . 1-1-30-1

دهی خدمات مادر و نوزاد
96/7/196/7/15بسته بازنگری شده35

 همایش کشوری نظام سطح 6برگزاری حداقل . 2-1-30-1

بندی و سامان دهی خدمات مادر و نوزاد ط
96/12/196/12/15گزارش45

انجام مطالعات اولیه برای تدوین الیحه قانونی برنامه . 3-1-30-1

سطح بندی خدمات مادر و نوزاد
96/7/196/7/15فایل مطالعات20

ترجمه ویراست هفتم درسنامه احیای نوزاد سال . 1-2-30-1

2016
96/8/196/9/1فایل15

چاپ و نشر ویراست هفتم درسنامه احیای نوزاد . 2-2-30-1

2016سال 
96/10/196/10/30جدول توزیع10

برگزاری کارگاه های آموزشی کشوری احیای نوزاد . 3-2-30-1

در بیمارستان
96/11/196/11/30گزارش20

تشکیل کمیته های تخصصی برای به روز رسانی . 4-2-30-1

بسته خدمتی احیای نوزادان در بیمارستان
96/7/196/7/15صورت جلسه10

نهایی سازی بسته آموزشی احیای نوزاد خارج . 5-2-30-1

(HBB)بیمارستانی
96/8/196/8/30فایل بسته10

چاپ و نشر بسته آموزشی احیای نوزاد خارج . 6-2-30-1

(HBB)بیمارستانی
96/9/196/9/30چدول توزیع10

 کارگاه آموزشی تربیت مربی 4برگزاری حداقل . 7-2-30-1

احیای نوزاد در خارج بیمارستان
96/10/196/10/30گزارش10

برگزاری کارگاه آموزشی احیای نوزاد خارج . 8-2-30-1

بیمارستانی در دانشگاه های منتخب
96/11/196/11/30گزارش15

به روز رسانی درسنامه مراقبت بحرانی نوزادان در . 1-3-30-1

معرض خطر
96/11/196/11/30فایل درسنامه50

برگزاری کارگاه های کشوری مراقبت بحرانی . 2-3-30-1

نوزادان در معرض خطر
96/12/196/12/15گزارش50

96/11/196/11/30پیش نویس درسنامه50تهیه و تدوین درسنامه انتقال نوزادان. 1-4-30-1 انتقال نوزاد. 4-30-1

50

50

9

9

9

9

4

4

9

اعتباربخشی خدمات . 29-1

بهداشت حرفه ای ارائه شده به 

کارگاه ها و واحدهای شغلی از 

طریق  آزمایشگاههای بهداشت 

حرفه ای منطقه ای و استانی

کاهش مرگ نوزادان به . 30-1

 در هزار تولد زنده7کمتر از 

احیای نوزاد. 2-30-1

مراقبت بحرانی از نوزادان . 3-30-1

در معرض خطر

برنامه ریزی جهت توسعه . 1-29-1

 آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای 

جهت کنترل کیفیت خدمات ارائه 

(QC)شده از طریق شرکت ها 

توانمندسازی کارشناسان . 2-29-1

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای در 

 خدمات بهداشت حرفه QCبرنامه 

ای

سطح بندی خدمات پری . 1-30-1

ناتال

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

تشکیل کمیته های تخصصی برای تدوین برنامه . 2-4-30-1

ملی انتقال نوزاد
96/11/196/11/30صورت جلسه30

همکاری در برگزاری همایش کشوری انتقال نوزاد . 3-4-30-1

در دانشگاه منتخب
96/6/196/6/30گزارش همایش20

تشکیل کمیته های تخصصی برای به روز رسانی . 1-5-30-1

بسته خدمتی نوزاد سالم بیمارستانی
96/7/196/7/15صورت جلسه30

96/10/196/11/30پیش نویس بسته20تهیه پیش نویس اولیه بسته خدمتی. 2-5-30-1

تهیه محتوای آموزشی مراقبت نوزاد سالم خارج . 3-5-30-1

 Helping Babyبیمارستانی برای دانشگاه های منتخب

Survive

96/8/196/8/30فایل محتوی10

دوره های  آموزشی توجیهی برای 5برگزاری  حداقل . 4-5-30-1

هسته آموزشی )توانمند سازی  والدین برای مراقبت از نوزاد 

(دانشگاه ها

96/9/196/9/30فایل گزارش20

برگزاری دوره اموزشی توانمند سازی والدین برای . 5-5-30-1

مراقبت از نوزاد
96/12/196/12/15گزارش20

96/5/196/5/30صورت جلسه20تشکیل کمیته تخصصی برنامه مراقبت تغذیه ای ویژه. 1-6-30-1

96/7/196/9/30فایل پروتکل20نهایی سازی پروتکل مراقبت تغذیه ای ویژه. 2-6-30-1

96/7/196/9/30فایل درسنامهPICC20تهیه درسنامه جاگذاری . 3-6-30-1

96/9/196/9/30صورت جلسهPICC20تشکیل کمیته تخصصی برنامه جاگذاری . 4-6-30-1

 تهیه محلول های CLEAN ROOMراه اندازی . 5-6-30-1

تغذیه ای وریدی در بیمارستانهای منتخب
96/6/196/6/30گزارش افتتاح20

کارگاه های تربیت مربی  مراقبت 3برگزاری حداقل . 1-7-30-1

تنفسی نوزادان
96/12/196/12/15برنامه کارگاه ها40

96/12/196/12/15گزارش60برگزاری کارگاه مراقبت تنفسی نوزاد. 2-7-30-1

تشکیل کمیته تخصصی برای تهیه راهنماهای . 1-8-30-1

بالینی مبتنی بر شواهد
96/7/196/7/30صورت جلسه30

نهایی سازی راهنماهای بالینی مراقبت تنفسی . 2-8-30-1

مبتنی بر شواهد
96/7/196/7/30فایل30

نهایی سازی راهنماهای بالینی مدیریت درد مبتنی . 3-8-30-1

بر شواهد
96/7/196/7/30فایل20

چاپ راهنماهای بالینی مراقبت تنفسی و مدیریت . 4-8-30-1

درد
96/11/196/12/15کتاب20

راه اندازی کلینیک های تخصصی پیگیری شیرخوار . 1-9-30-1

پرخطر
96/11/196/11/30گزارش40

تدوین گزارش اجرای آزمایشی مراقبت نوزادان . 2-9-30-1

 دانشگاه کشور3پرخطر در منزل در 
96/5/196/5/30فایل20

تشکیل کمیته تخصصی برای تهیه و تدوین بسته . 3-9-30-1

خدمتی مراقبت نوزادان پرخطر در منزل
96/7/196/7/30صورت جلسه40

مراقبت عفونت . 10-30-1

بیمارستانی نوزاد

تشکیل کمیته های تخصصی بازنگری بسته . 91-10-30-1

مراقبت عفونت بیمارستانی
96/7/196/7/30صورت جلسه100

تدوین دستور العمل نحوه نظارت بر ثبت و تکمیل . 1-11-30-1

اطالعات در سامانه ها
96/4/196/4/30فایل دستور العمل10

96/7/196/7/30گزارش20آنالیز و تحلیل داده های سامانه ثبت تولد. 2-11-30-1

مراقبت نوزاد سالم. 5-30-1

9

9

انتقال نوزاد. 4-30-1

9

9

10

9

9

مراقبت تنفسی. 7-30-1

مراقبت تغذیه ای ویژه. 6-30-1

4

9

کاهش مرگ نوزادان به . 30-1

 در هزار تولد زنده7کمتر از 

استانداردسازی مهارت . 8-30-1

های مراقبت از نوزاد

نظام مراقبت پیگیری . 9-30-1

شیرخواران پرخطر

نظام مراقبت ثبت تولد . 11-30-1

مرگ و بستری نوزاد

افزایش امید به زندگی. 1
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جهرم

حوزه بهداشت

96/7/196/7/30گزارش20آنالیز و تحلیل داده های سامانه مراقبت تخصصی. 3-11-30-1

96/6/196/7/30صورت جلسه10تشکیل کمیته فناوری اطالعات نوزادان. 4-11-30-1

96/6/196/6/30کتابچه20تدوین و اجرای نظام مراقبت مرگ نوزادی. 5-11-30-1

تدوین و چاپ راهنمای تکمیل نظام مراقبت . 6-11-30-1

تخصصی نوزادان
96/6/196/6/30کتابچه20

گزارش بررسی وضعیت موجود در گروه هدف آسیب . 1-1-1-2

 سال29 تا 18پذیر 
96/7/196/7/30مستندات بررسی50

تدوین بسته خدمت گروههای جوان در معرض خطر . 2-1-1-2

آسیب
96/8/196/12/1مراحل تدوین و بسته خدمتی تدوین شده50

برنامه نظام مراقبت . 1-2-2

سالمت جوانان

50
96/12/196/12/15بسته100تدوین بسته مداخالت و انتخاب دانشگاه های مجری. 1-1-2-2

96/1/1596/12/15گزارشات کمیته25برگزاری کمیته ماهانه ارتقا سالمت جوانان. 1-2-2-2

برگزاری کارگاه های ارتباطات اجتماعی و کمپین . 2-2-2-2

های سفیران سالمت به صورت ماهانه
96/2/196/12/15گزارش کارگاهها و کمپین ها25

96/4/196/7/1گزارشات هفته25برگزاری هفته سالمت جوان. 3-2-2-2

برگزاری مسابقه عکاسی با رویکرد ترویج  شیوه . 4-2-2-2

زندگی سالم در جامعه
96/6/196/7/15گزارش اقدامات به عمل آمده25

 سال 29 تا 18ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان . 1-1-3-2

مبتنی بر بسته خدمت در شش ماهه اول
96/6/196/7/15گزارشات دوره ای50

 سال 29 تا 18ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان . 2-1-3-2

مبتنی بر بسته خدمت در شش ماهه دوم
96/11/196/12/15گزارشات دوره ای50

96/09/0196/9/30گزارش آموزش های ارایه شده2آموزش گروه های هدف برنامه تاالسمی. 1-1-4-2

شبکه )آموزش آبشاری پرسنل مجری برنامه تاالسمی . 2-1-4-2

(بهداشتی و آزمایشگاهی
96/03/0196/3/31گزارش آموزش های ارایه شده2

گزارش ارایه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، . 3-1-4-2

مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک تاالسمی
96/10/0196/10/30گزارش آمار شاخص های برنامه25

تکمیل طرح بررسی تعیین وضعیت زوجین مشکوک . 4-1-4-2

تحت مراقبت تاالسمی
96/06/0196/6/31گزارش پیشرفت اجرا5

بازآموزی دستورالعمل برنامه تاالسمی برای گروه های . 5-1-4-2

تخصصی همکار برنامه
96/05/0196/5/31گزارش برگزاری کارگاه2

 سال گذشته و 5بررسی علل بروز بتاالسمی در . 6-1-4-2

تشکیل کمیته بررسی علل )مدیریت مستمر پیشگیری از بروز 

(بروز

96/04/0196/4/31گزارش کمیته بررسی علل بروز و راهکارهای متخذه5

96/07/0196/07/30گزارش داده های تشخیص ژنتیک2تکمیل داده های تشخیص ژنتیک بیماری تاالسمی. 7-1-4-2

نظارت بر ارایه خدمت مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج . 8-1-4-2

(استراتژی اول برنامه ژنتیک اجتماعی)تا زمان بارداری 
96/10/0196/10/30آمار مشاوره ژنتیک5

آموزش آبشاری دستورالعمل ژنتیک اجتماعی به . 9-1-4-2

پرنسل مجری برنامه با تکیه بر استراتژی غربالگری زمان ازدواج و 

پیش از بارداری

96/02/0196/6/31گزارش آموزش2

نظارت بر ارایه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، . 10-1-4-2

PKUمراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک 
96/09/0196/09/30آمار شاخص های برنامه30

96/06/0196/06/30گزارش جلسات هماهنگیPKU2همکاری در مدیریت بیمارستانی بیماری . 11-1-4-2

10

4

9

کاهش مرگ نوزادان به . 30-1

 در هزار تولد زنده7کمتر از 

نظام مراقبت ثبت تولد . 11-30-1

مرگ و بستری نوزاد

افزایش امید به زندگی. 1

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

 تا 18ارتقاء سالمت جوانان . 91-2

بی ) سال در معرض آسیب 29

سرپرست، بد سرپرست ، خیابانی و 

(غیره

اصالح شیوه زندگی و . 51-1-2

رفتارهای پرخطر در جوانان

کاهش بروز بیماری های . 4-2

ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های 

مادرزادی اولویت دار  به میزان 

 سال پایه10%

پیشگیری و کنترل بیماری . 51-4-2

های ژنتیک هدف دوران نوزادی و 

کودکی در قالب ژنتیک اجتماعی 

در همه دانشگاه های ع پ

100

 تا 18ارتقای آگاهی جوانان . 2-2

 سال در خصوص رفتارهای 29

سالم و پیشگیری از رفتارهای 

% 10پرخطر در جوانان به میزان 

نسبت به سال پایه

5

نهادینه سازی سبک . 2-2-2

زندگی سالم در جوانان

50

افزایش پوشش مراقبت های . 3-2

به میزان  ( سال18-29)جوانان 

 سال پایه تا پایان برنامه10%

مراقبت از سالمت . 51-3-2

 سال29 تا 18جوانان

100

34
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جهرم

حوزه بهداشت

همکاری در نظارت بر حسن انجام فعالیت های تیم . 12-1-4-2

 در بیمارستان منتخبPKUبالینی 
96/07/0196/07/30گزارش بازدید و جلسات هماهنگی با بیمارستان منتخب2

 PKUبرگزاری کارگاه بازآموزی دستورالعمل برنامه . 13-1-4-2

برای متخصین منتخب برنامه و سایر اعضا تیم بالینی
96/07/0196/07/30گزارش برگزاری کارگاه2

تکمیل پوشش تشکیل پرونده ژنتیک برای خانواده . 14-1-4-2

PKUبیماران موجود 
PKU96/05/0196/05/30گزارش درصد پوشش پرونده مشاوره ژنتیک خانواده بیماران 5

پیگیری ارایه گزارش موارد غیبت از درمان . 15-1-4-2

 سال12 برای بیماران زیر PKUبیمارستان منتخب 
96/03/0196/03/30گزارش موارد غیبت از درمان و اقدامات بهبود فرایند2

 از سال شروع اجرای برنامه PKUبررسی علل بروز  . 16-1-4-2

و مدیریت مستمر پیشگیری از بروز
96/06/0196/06/30گزارش کمیته بررسی علل بروز و راهکارهای متخذه5

 به PKUآموزش آبشاری دستورالعمل برنامه . 17-1-4-2

شبکه بهداشتی، آزمایشگاهی و تیم بالینی )پرسنل مجری برنامه 

(بیمارستان منتخب

96/03/0196/03/30گزارش آموزش های ارایه شده2

برگزاری کارگاه بازآموزی دستورالعمل برنامه سیکل . 1-2-4-2

سل
96/06/0196/06/30گزارش آموزش های ارایه شده1

فراهم آوری الزامات ابالغ شده آزمایشگاهی غربالگری . 2-2-4-2

سیکل سل
96/08/0196/08/30گزارش تامین الزامات2

آموزش آبشاری پرسنل مجری برنامه سیکل سل . 3-2-4-2

(آزمایشگاهی و شبکه بهداشت و درمان)
96/07/0196/07/30گزارش آموزش های ارائه شده1

96/07/0196/07/30گزارش سازماندهی تیم بالینی و تعیین بیمارستان منتخب2انتخاب بیمارستان منتخب سیکل سل. 4-2-4-2

نظارت بر ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، . 5-2-4-2

مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک سیکل سل
96/11/0196/11/30آمار شاخص های برنامه5

برگزاری کارگاه آموزش دستورالعمل و استاندارد های . 6-2-4-2

برنامه پیشگیری از بیماری های متابولیک ارثی برای متخصصین 

همکار برنامه

96/03/0196/03/30گزارش برگزاری کارگاه1

آموزش آبشاری پرسنل مجری برنامه بیماری های . 7-2-4-2

(شبکه بهداشت و بیمارستان منتخب)متابولیک ارثی  
96/04/0196/04/30گزارش آموزش های ارائه شده1

تامین الزامات ابالغ شده آزمایشگاهی بیوشیمی و . 8-2-4-2

ژنتیک بیماری های متابولیک ارثی
96/04/0196/04/30گزارش تامین الزامات2

 جهت PKUتکمیل الزامات بیمارستان منتخب . 9-2-4-2

گسترش به بیماری های متابولیک ارثی
96/04/0196/04/30گزارش تکمیل الزامات2

اجرای غربالگری بیماری های متابولیک ارثی بر . 10-2-4-2

اساس دستورالعمل
96/10/0196/10/30آمار شاخص های برنامه10

مشارکت در پایش استقرار استانداردها در آزمایشگاه . 11-2-4-2

های بیوشیمی  عضو شبکه آزمایشگاهی برنامه بیماری های 

متابولیک ارثی

96/08/0196/08/30گزارش جلسات هماهنگی و نتایج مربوطه2

ارائه گزارش استانداردسازی مرکز  منتخب تشخیص . 12-2-4-2

ژنتیک بیماری های متابولیک ارثی
96/09/0196/09/30 مربوطهEQAگزارش 2

برگزاری کارگاه آموزش دستورالعمل و استاندارد . 13-2-4-2

های برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های کروموزومی و سندرم 

رادیولوژیست ها، )داون برای متخصصین همکار برنامه 

(پرناتولوژیست ها، زنان

96/05/0196/05/30گزارش برگزاری کارگاه1

مشارکت در پایش استقرار استانداردها در آزمایشگاه . 14-2-4-2

های بیوشیمی عضو شبکه آزمایشگاهی برنامه سندرم داون
96/03/0196/03/30گزارش جلسات هماهنگی و نتایج مربوطه2

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

کاهش بروز بیماری های . 4-2

ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های 

مادرزادی اولویت دار  به میزان 

 سال پایه10%

پیشگیری و کنترل بیماری . 51-4-2

های ژنتیک هدف دوران نوزادی و 

کودکی در قالب ژنتیک اجتماعی 

در همه دانشگاه های ع پ

34

پیشگیری و کنترل بیماری . 2-4-2

های ژنتیک هدف دوران نوزادی و 

کودکی در قالب ژنتیک اجتماعی 

در همه دانشگاه های ع پ

33
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جهرم

حوزه بهداشت

همکاری در ارزیابی کیفی مراکز پیراپزشکی همکار . 15-2-4-2

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های کروموزومی و سندرم داون
96/03/0196/03/30گزارش نتایج ارزیابی2

آموزش آبشاری پرسنل برنامه در خصوص بیماری . 16-2-4-2

های کروموزومی و سندرم داون
96/02/0196/02/30گزارش آموزش های ارائه شده1

ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت . 17-2-4-2

ژنتیک و تشخیص ژنتیک بیماری های کروموزومی و سندرم داون
96/09/0196/10/15آمار شاخص های برنامه10

آموزش آبشاری پرسنل برنامه  در خصوص . 18-2-4-2

دستورالعمل برنامه پیشگیری از ناهنجاری های مادرزادی و نقص 

لوله عصبی

96/03/0196/03/30گزارش آموزش های ارائه شده1

دختران مقطع دبیرستان، )آموزش گروه هدف . 19-2-4-2

در خصوص ناهنجاری های  (زوجین زمان ازدواج  و زنان باردار

مادرزادی و نقص لوله عصبی

96/09/0196/09/30گزارش آموزش های ارائه شده1

انتخاب بیمارستان منتخب ناهنجاری های . 20-2-4-2

مادرزادی و نقص لوله عصبی
96/06/0196/06/30گزارش سازماندهی تیم بالینی و تعیین بیمارستان منتخب2

ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت . 21-2-4-2

ژنتیک و تشخیص ژنتیک ناهنجاری های مادرزادی و نقص لوله 

عصبی

96/10/0196/10/30آمار شاخص های برنامه6

هماهنگی جهت انجام بهینه و استاندارد غنی سازی . 22-2-4-2

آرد با اسید فولیک
96/05/0196/05/30گزارش جلسات هماهنگی و نتایج مربوطه1

96/06/0196/06/30گزارش جلسات هماهنگی و نتایج مربوطه1هماهنگی جهت تامین بهینه مکمل اسید فولیک. 23-2-4-2

برگزاری کارگاه های بازآموزی دستورالعمل برنامه . 24-2-4-2

پیشگیری از هموفیلی
96/08/0196/08/30گزارش برگزاری کارگاه1

آموزش آبشاری پرسنل برنامه  در خصوص . 25-2-4-2

دستورالعمل برنامه هموفیلی
96/03/0196/03/30گزارش آموزش های ارائه شده1

شناسایی موارد در معرض خطر، تشکیل پرونده ، . 26-2-4-2

مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک  هموفیلی
96/09/0196/10/15آمار شاخص های برنامه6

مشارکت در راه اندازی تست های کمی غربالگری . 27-2-4-2

G6PD
96/06/0196/06/30گزارش ساماندهی راه اندازی تست2

 جهت G6PDکارگاه آموزش دستورالعمل برنامه . 28-2-4-2

متخصصین منتخب برنامه
96/11/0196/11/30گزارش برگزاری کارگاه1

96/05/0196/05/30گزارش آموزش های ارائه شده1(خانواده بیماران) G6PDآموزش گروه هدف برنامه . 29-2-4-2

 پرسنل مجری G6PDآموزش آبشاری دستورالعمل . 30-2-4-2

(شبکه بهداشتی درمانی و آزمایشگاهی)برنامه 
96/03/0196/03/30گزارش آموزش های ارائه شده1

96/04/0196/04/30گزارش تامین الزاماتG6PD2تامین الزامات آزمایشگاهی . 31-2-4-2

96/10/0196/10/30آمار شاخص های برنامهG6PD5ارائه خدمات غربالگری و مشاوره ژنتیک . 32-2-4-2

برگزاری کارگاه آموزش متخصصین منتخب همکار . 33-2-4-2

برنامه نقص ایمنی
96/08/0196/08/30گزارش برگزاری کارگاه1

شناسایی و مشاوره ژنتیک موارد در معرض خطر . 34-2-4-2

نقص ایمنی
96/11/0196/11/30آمار شاخص های برنامه5

96/03/0196/03/30گزارش سازماندهی تیم بالینی و تعیین بیمارستان منتخب2انتخاب بیمارستان منتخب نقص ایمنی. 35-2-4-2

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

کاهش بروز بیماری های . 4-2

ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های 

مادرزادی اولویت دار  به میزان 

 سال پایه10%

5

پیشگیری و کنترل بیماری . 2-4-2

های ژنتیک هدف دوران نوزادی و 

کودکی در قالب ژنتیک اجتماعی 

در همه دانشگاه های ع پ

33

 29 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

آموزش آبشاری دستورالعمل نقص ایمنی به پرسنل . 36-2-4-2

مجری برنامه
96/04/0196/04/30گزارش آموزش های ارائه شده1

برگزاری کارگاه آموزش متخصصین منتخب همکار . 37-2-4-2

برنامه پیشگیری از بیماری های ارثی گوش
96/07/0196/07/30گزارش برگزاری کارگاه1

غربالگری موارد ارثی ناشنوایی و کم شنوایی با . 38-2-4-2

بر اساس بسته های خدمت  )همکاری برنامه کشوری گوش   

گروه های سنی، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

(ژنتیک موارد مورد نیاز 

96/10/0196/10/30آمار شاخص های برنامه5

برگزاری جلسات کمیته کشوری برنامه پیشگیری و . 39-2-4-2

کنترل بیماری های ارثی گوش
96/06/0196/06/30گزارش جلسات کمیته2

شناسایی موارد بیماری های ارثی چشم با همکاری . 40-2-4-2

بر اساس بسته خدمات گروه های سنی، تشکیل )برنامه چشم 

پرونده ژنتیک و مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

(RPژنتیک  برای خانواده های دارای بیماری های ارثی چشم 

96/11/0196/11/30آمار شاخص های برنامه1

بررسی خانواده مبتالیان بیماری های ارثی چشم . 41-2-4-2

(RP)
96/10/0196/10/30گزارش نتایج بررسی3

فامیلی سرطان برست و / غربالگری موارد ارثی . 42-2-4-2

در بستر بسته خدمت  )کولون با همکاری برنامه کشوری سرطان 

گروه های سنی و مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

(ژنتیک طبق دستورالعمل برنامه ژنتیک اجتماعی

96/08/0196/08/30آمار شاخص های برنامه40

غربالگری موارد فامیلی بیماری های عرق کرونر . 43-2-4-2

در بستر بسته خدمت )زودرس با همکاری برنامه کشوری ایراپن 

گروه های سنی و مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

(ژنتیک این موارد طبق دستورالعمل برنامه ژنتیک اجتماعی

96/09/0196/09/30آمار شاخص های برنامه40

آموزش آبشاری دستورالعمل ژنتیک اجتماعی به . 44-2-4-2

پرسنل مجری برنامه
96/03/0196/03/30گزارش آموزش های ارائه شده20

96/09/0196/09/30گزارش آمار مشاوران ژنتیک آموزش دیده20آموزش مشاوران ژنتیک شبکه کشوری. 1-3-4-2

اجرای آموزش های ژنتیک اجتماعی کشوری و . 2-3-4-2

منطقه ای
96/10/0196/10/30گزارش برگزاری نشست ها5

آموزش دانش آموزان در ) DNAاجرای جشنواره . 3-3-4-2

(خصوص سواد کاربردی ژنتیک
96/11/0196/11/30گزارش پیشرفت طراحی و اجرای جشنواره5

گزارش از انجام بررسی های کاربردی ارتقا برنامه . 4-3-4-2

ژنتیک اجتماعی
96/11/0196/11/30گزارش بررسی های انجام شده10

گزارش از انجام گزارش توسعه راهبردی تشخیص . 5-3-4-2

((ره) بیمارستان امام خمینی NGSمرکز )ژنتیک نوین در کشور 
96/10/0196/10/30گزارش جلسات هماهنگی و سازماندهی20

گزارش استقرار تضمین کیفیت در آزمایشگاه های . 6-3-4-2

شبکه کشوری تشخیص ژنتیک
96/06/0196/06/30گزارش جلسات آموزشی و آمار آزمایشگاه ها10

آزمایشگاه های  (EQA)انجام ارزیابی بیرونی کیفیت . 7-3-4-2

تشخیص ژنتیک برای بیماری هموفیلی، سندرم داون، ناهنجاری 

مادرزادی، نقص ایمنی، دیستروفی عضالنی

96/08/0196/08/30آمار آزمایشگاه های بررسی شده10

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

کاهش بروز بیماری های . 4-2

ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های 

مادرزادی اولویت دار  به میزان 

 سال پایه10%

5

پیشگیری و کنترل بیماری . 2-4-2

های ژنتیک هدف دوران نوزادی و 

کودکی در قالب ژنتیک اجتماعی 

در همه دانشگاه های ع پ

33

تکمیل زیرساخت های . 3-4-2

برنامه ژنتیک اجتماعی

33
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جهرم

حوزه بهداشت

مشارکت در تکمیل شناسنامه های خدمات ژنتیک و . 8-3-4-2

به کارگیری آن ها در روند انجام بررسی های ژنتیک
10

گزارش / مستندات شناسنامه بیماری های ژنتیک جهت توجیه بیمه

جلسات کارشناسی
96/03/0196/03/30

 PGDارایه گزارش تدوین استاندارد و راه اندازی . 9-3-4-2

بیماری های ارثی گوش و چشم
96/10/0196/10/30مستند استانداردهای تدوین شده10

تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی مربوط به سال تحصیلی . 1-1-5-2

97-96
1396/04/151396/06/15برنامه عملیاتی و نامه ابالغ آن0.1

1396/04/151396/06/15نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید0.1(نوبت اول)توزیع و تحویل وارنیش فلوراید. 2-1-5-2

1396/10/151396/12/15نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید0.1(نوبت دوم)توزیع و تحویل وارنیش فلوراید. 3-1-5-2

انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطالعات  در . 4-1-5-2

(دو ماهه-گزارش اول )برنامه نرم افزاری مربوطه
0.05

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/07/151396/09/30

انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطالعات  در . 5-1-5-2

(دوماهه-گزارش دوم)برنامه نرم افزاری مربوطه
0.05

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/09/151396/11/30

نوبت دوم سال )ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی. 6-1-5-2

(95-96تحصیلی 
0.1

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/01/151396/03/15

نوبت اول سال )ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی. 1-1-6-2

(96-97تحصیلی 
0.1

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/07/151396/09/15

گزارش سه ماه )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلنت . 2-1-6-2

(اول
0.1

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/01/151396/03/31

گزارش سه ماه )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلنت. 3-1-6-2

(دوم
0.1

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/04/011396/06/31

گزارش سه ماه )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلنت. 4-1-6-2

(سوم
0.1

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/07/011396/09/30

گزارش سه ماه )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلنت. 5-1-6-2

(چهارم
0.1

گزارش گرفته شده از برنامه نرم افزار سالمت د هان و دندان و یا 

/ سامانه سیب به همراه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

دانشکده

1396/10/011396/12/15

96/5/196/5/30گزارش روز جهانی برگزار شده طبق فرمت ارسال شده5برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی فشارخون. 1-1-7-2

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت باالی . 2-1-7-2

مراقب سالمت شش ماهه اول / سال تحت پوشش توسط بهورز30

96

45

گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی ششماهه اول سال 

1396/8/11396/8/30 طبق فرمت ابالغ شده در پورتال یا سامانه سیب1396

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت باالی . 3-1-7-2

مراقب سالمت  شش ماهه / سال تحت پوشش توسط بهورز30

96دوم 

50

 طبق 1396گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی سال 

1396/12/11396/12/15فرمت ابالغ شده در پورتال یا سامانه سیب

96/8/196/8/30گزارش فعالیت های مرتبط با روز جهانی قلب طبق فرمت ارسالی5برگزاری روز جهانی قلب. 1-1-8-2

100 5

5

برنامه کشوری ارتقای . 1-6-2

سالمت دهان و دندان دانش اموزان 

ابتدایی

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

کاهش بروز بیماری های . 4-2

ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های 

مادرزادی اولویت دار  به میزان 

 سال پایه10%

5

 12افزایش درصد کودکان . 6-2

ساله فاقد پوسیدگی دندان

100

100

کاهش شیوع فشارخون باال . 7-2

 سال و باالتر به میزان 30در افراد 

 تا پایان برنامه ششم12.5%

تکمیل زیرساخت های . 3-4-2

برنامه ژنتیک اجتماعی

33

 DMFTارتقای شاخص . 5-2

 ساله12کودکان 

برنامه کشوری ارتقای . 51-5-2

سالمت دهان و دندان دانش اموزان 

ابتدایی

پیشگیری و کنترل بیماری . 1-7-2

فشار خون باال

100

کاهش شیوع کلسترول خون . 8-2

 سال و باالتر به 30باال در افراد 

تا پایان برنامه ششم% 10میزان 

پیشگیری و کنترل اختالل . 51-8-2

چربی های خون
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

اطالع رسانی و برگزاری برنامه های آموزشی همگانی . 2-1-8-2

فشارخون باال و اختالل -در خصوص خطرسنجی سکته های قلبی

چربی های خون مطابق با کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده و 

سایر متون آموزشی اداره قلب و عروق

25
گزارش برنامه های آموزشی برگزار شده و تعداد افراد آموزش دیده  

1396طبق فرمت ارسالی طی سال 
1396/11/11396/11/30

بازآموزی پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی . 3-1-8-2

عروقی و اختالل چربی های خون-مجری برنامه های قلبی
96/10/196/10/29گزارش برنامه ریزی و دوره های آموزشی برگزار شده10

شناسایی و مراقبت فعال  افراد مبتال به اختالل چربی . 4-1-8-2

96های خون در قالب بسته خدمتی سطح یک در شش ماهه اول 
25

 مراقبت های انجام شده  طبق 1396گزارش ششماهه اول سال 

فرمت ارسالی
96/8/196/8/29

شناسایی و مراقبت فعال  افراد مبتال به اختالل چربی . 5-1-8-2

96های خون در قالب بسته خدمتی سطح یک شش ماهه دوم 
96/12/196/12/15گزارش ساالنه  مراقبت های انجام شده  طبق فرمت ارسالی30

تدوین و انتشار راهنمای بیماری های قلبی عروقی . 6-1-8-2

ویژه پزشکان خانواده و مراقبین سالمت
96/6/196/6/31کتاب چاپ شده5

تدوین برنامه فعالیت بدنی در محیط های کاری . 1-1-9-2

کارمندان
96/4/196/4/31برنامه تدوین شده10

تدوین و انتشار راهنمای فعالیت بدنی ویژه عموم . 2-1-9-2

مردم و بیماران
96/3/196/3/30کتاب چاپ شده20

96/10/196/10/30گزارش کارگاه های برگزار شده20برگزاری کارگاه کشوری برنامه فعالیت بدنی. 3-1-9-2

اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب بسته خدمتی . 4-1-9-2

سطح یک و شناسایی افراد کم تحرک در مناطق روستایی و 

شهری

96/12/196/12/15کزارش نتایج ارزیابی اولیه  طبق فرمت ارسالی50

شناسایی و مراقبت افراد  در معرض خطر دیابت . 1-1-10-2

در قالب بسته خدمات مراقبت افراد در  (افراد پره دیابتیک)

سنین مختلف

96/12/196/12/15ارسال گزارش آمار افراد پره دیابتیک طبق فرمت ارسالی20

شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس . 2-1-10-2

دستورالعمل
50

فرم تجمیع ساالنه  (5فرم )گزارش عملکرد ساالنه از خانه بهداشت 

ثبت در پورتال
96/12/196/12/15

96/12/196/12/15گزارش برگزاری دوره های آموزشی حضوری و  آنالین20بازآموزی پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی. 3-1-10-2

اطالع رسانی و برگزاری برنامه های آموزشی . 4-1-10-2

همگانی در خصوص بیماری دیابت مطابق با کتاب راهنمای 

ابالغ شده از )خودمراقبتی خانواده و سایر متون آموزشی دیابت

(سوی اداره غدد

10
گزارش برنامه های آموزشی برگزار شده و تعداد افراد آموزش دیده  

1396طبق فرمت ارسالی طی سال 
1396/11/11396/11/30

به روز رسانی متون آموزشی و دستورالعمل ها و . 1-1-11-2

آنالیز اطالعات برنامه
96/10/196/11/30تهیه محتوا آموزش و دستورالعمل ها5

برگزاری دوره آموزشی برای ارایه دهندگان خدمت . 2-1-11-2

(پزشکان، کارشناسان دانشگاه و شهرستان های مجری برنامه)
96/10/1596/12/15گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10

انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران . 3-1-11-2

شناسایی شده
96/6/196/12/15(پورتال)گزارش ساالنه عملکرد طبق فرم های برنامه 50

96/6/196/11/30گزارش پایش ستادی اجرای برنامه/به روز رسانی چک لیست پایش10بازدید و ارزیابی های میدانی از مناطق مجری برنامه. 4-1-11-2

96/4/196/6/30گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10طراحی و برگزاری کمپین اطاع رسانی تیرویید. 5-1-11-2

5

5

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

100

پیشگیری از افزایش شیوع . 10-2

 سال و باالتر تا 30دیابت در افراد 

پایان برنامه

برنامه پیشگیری و کنترل . 51-10-2

دیابت

100

کاهش شیوع فعالیت بدنی . 9-2

 سال و باالتر به 30ناکافی در افراد 

تا پایان برنامه % 10میزان حداقل 

ششم

کاهش شیوع کلسترول خون . 8-2

 سال و باالتر به 30باال در افراد 

تا پایان برنامه ششم% 10میزان 

پیشگیری و کنترل اختالل . 51-8-2

چربی های خون

تدوین و اجرای برنامه . 1-9-2

توسعه فعالیت بدنی

100

کاهش نسبی بار ناشی از . 11-2

عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر 

تا پایان برنامه% 5به میزان 

غربالگری بیماری کم . 1-11-2

کاری تیروئید نوزادان

20
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جهرم

حوزه بهداشت

5آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه. 6-1-11-2
گزارش جمع بندی آمار ساالنه /  آنالیز اطالعات جمع آوری شده 

مراکز
96/8/3096/10/30

برگزاری نشست ساالنه کارشناسان برنامه . 7-1-11-2

هایپوتیروییدی
96/10/1596/11/15گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10

گزارش انجام خدمات غربالگری به موقع اختالالت . 1-2-11-2

و ارجاع  (بدو تولد تا شش ماهگی)شنوایی نوزادان و شیرخواران 

به موقع به سطح باال برای کشف زود هنگام کم شنوایی های 

دائمی درایران

25
گزارش ساالنه غربالگری و مراقبت های انجام شده  طبق فرمت 

ارسالی
96/12/196/12/15

برگزاری کارگاه های توجیهی ، آموزشی برای . 2-2-11-2

کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
96/6/196/6/31گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی25

برگزاری روز جهانی پیشگیری و کنترل از کم . 3-2-11-2

شنوایی و ناشنوایی
20

گزارش برگزاری مراسم، کارگاه، جلسات و همایش ها و انتشارات 

مطابق فرمت ارسالی
96/10/196/10/30

تدوین ابزار سنجش و بررسی سواد سالمت گوش و . 4-2-11-2

شنوایی مردم در کشور با استفاده برنامه های آموزشی و طراحی 

برنامه مداخله

96/9/196/9/30گزارش نهائی طرح15

سالم "اجرای طرح پایلوت چند مرکزی بارویکرد . 5-2-11-2

 4دربرنامه تعیین انواع میزان دسی بل های خطرزا در  "بشنویم

استان کشور

96/11/196/11/30گزارش نتایج طرح5

تشکیل و اجرای کارگاه های پیشگیری ازکم شنوایی . 6-2-11-2

 استان کشور4ناشی از اصوات آسیب زا در 
96/9/196/9/30گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی5

تدوین و اجرای بررسی مقایسه ای غربالگری کم . 7-2-11-2

شنوایی کودکان با استفاده از دو روش تست نجوا و ادیومتری 

تون خالص

96/11/196/11/30گزارش بررسی5

25کنترل تراخم. 1-3-11-2
صورت جلسات و مکاتبات در رابطه با تدوین پرونده درخواست 

گواهی ریشه کنی، کنترل تراخم در نوار مرزی شرقی
96/5/196/6/31

اجرای تفاهم نامه )توسعه همکاری های بین بخشی . 2-3-11-2

(غربالگری آمبلیوپی
10

گزارش پایش و - بارگذاری دستورالعمل اجرایی- عقد تفاهم نامه 

ارزشیابی برنامه
96/7/196/7/30

حمایت طلبی و ارتقاء آگاهی ارائه کنندگان خدمات . 3-3-11-2

سالمت چشم و توسعه پرستاری چشم
20

گزارش بزرگداشت مناسبت -انتشار خبرنامه مجازی سالمت چشم

گزارش برگزاری / تهیه فرم-97تدوین فرآوری روزنگار - های بینایی

بسته / (تهیه محتوا )انتشار دو شماره فصلنامه پرستار چشم / دوره 

خودمراقبتی

96/11/196/11/30

پژوهش های کاربردی و تقاضا محور در حوزه . 4-3-11-2

پیشگیری از نابینایی
20

رجیستری آب مروارید، پیمایش نابینایی اطفال، سامانه )گزارش 

(ثبت آسیب های چهارشنبه سوری
96/12/196/12/15

فرآوری ماژول های دیجیتالی آموزش مداوم برای . 5-3-11-2

در  (خانواده)بهورز، کارشناس سالمت خانواده و پزشک عمومی 

راستای مراقبت های اولیه چشم

96/12/196/12/15گزارش تهیه ماژول های مجازی آموزشی10

تحلیل موقعیت بازتوانی کم بینایی و نابینایی در . 6-3-11-2

کشور
96/12/196/12/15گزارش پیشرفت و اجرا5

5(گروه های آسیب پذیر )بازتوانی نابینایان . 7-3-11-2
/ گزارش رسیدگی به وضعیت زنان و کودکان نابینای روستایی

گزارش توسعه بوستان حواس/ صورتجلسات و مکاتبات مرتبط
96/11/196/12/15

96/10/196/10/30گزارش پایش- گزارش طراحی و راه اندازی سامانه 5طراحی سامانه کنترل آب سیاه و پایش اجرای آن. 8-3-11-2

96/4/196/4/31گزارش نهایی انسجام داده ها20انسجام داده های پیمایش عوامل خطر بیماری ها. 1-4-11-2

5

پیمایش عوامل خطر . 4-11-2

بیماری های غیرواگیر

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

برنامه سالمت گوش و . 2-11-2

پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی

20

برنامه سالمت چشم و . 3-11-2

پیشگیری از نابینایی

20

20

کاهش نسبی بار ناشی از . 11-2

عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر 

تا پایان برنامه% 5به میزان 

غربالگری بیماری کم . 1-11-2

کاری تیروئید نوزادان

20
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جهرم

حوزه بهداشت

96/6/196/6/31ارائه نتایج ارزشیابی ایراپن20ارزشیابی ایراپن با استفاده از داده های پیمایش. 2-4-11-2

96/8/196/8/30گزارش نهایی نتایج پیمایش30انتشار گزارش نهایی پیمایش عوامل خطر بیماری ها. 3-4-11-2

تحویل داده های پیمایش به ذینفعان جهت استفاده . 4-4-11-2

در پایان نامه ها و پروژه ها
96/10/196/12/15ارائه گزارش نتایج به دانشگاه ها30

139520به روز رسانی پانل غیرواگیر سال . 1-5-11-2
بارگذاری فایل اکسل پانل، تصویر از پانل نصب شده بر دیوار، 

تکمیل فرم گزارش شاخص های نامطلوب تر از میزان کشوری
96/3/196/3/31

96/2/196/11/30بارگذاری ماهانه صورتجلسات طبق چک لیست پایش دانشگاهی20گزارش ماهیانه برگزاری جلسات مدیریتی غیرواگیر. 2-5-11-2

توسط )پایش برنامه های غیرواگیر . 3-5-11-2

(کارشناس مسوول غیرواگیر/مدیرگروه
96/6/196/11/30بارگذاری چک لیست تکمیل شده پایش شهرستان ها30

توسط ستاد )پایش دانشگاهی برنامه های غیرواگیر . 4-5-11-2

به صورت ماهیانه (غیرواگیر وزارت
96/4/196/11/30بارگذاری چک لیست تکمیل شده پایش دانشگاه ها30

اجرای برنامه های آموزش همگانی از طریق رسانه . 1-1-12-2

در   (صداوسیما، مطبوعات، سایت های آموزشی)های جمعی 

COPDزمینه شناخت بیماری های آسم و 

96/7/196/12/15گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10

96/2/1596/3/30گزارش برگزاری10برگزاری روز جهانی آسم. 2-1-12-2

برگزاری کالس های آموزشی برای گروههای خاص . 3-1-12-2

مربیان بهداشت، دانش آموزان، کارگران و کارفرمایان ، رانندگان )

در زمینه یشگیری و کنترل بیماری های آسم و  (...حمل و نقل 

COPD

96/10/1596/12/15 گزارش برگزاری دوره10

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت . 4-1-12-2

بیماری آسم در  دانشگاههای  پایلوت و پایش و نظارت بر اجرای 

برنامه

96/6/196/12/15تهیه گزارش پایش/ تشکیل جلسات هماهنگی/ تهیه برنامه عملیاتی 30

تدوین دستورالعمل کشوری برنامه تشخیص، درمان . 5-1-12-2

 و تهیه متون آموزشی مربوطهCOPDو مراقبت بیماری 
96/2/1596/3/15بارگذاری دستورالعمل کشوری10

برای COPDبرگزاری کارگاه های آموزشی . 6-1-12-2

کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی پایلوت
96/4/1596/7/15گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت . 7-1-12-2

 در  دانشگاههای  پایلوت و پایش و نظارت بر COPDبیماری 

اجرای برنامه

96/7/1596/12/15تهیه گزارش پایش/ تشکیل جلسات هماهنگی/ تهیه برنامه عملیاتی 20

تهیه دستورالعمل و اجرای آزمایشی  بسته سالمت . 1-1-13-2

شناسایی ، درمان و مراقبت بیماری پوکی استخوان )استخوان 

(سال 50درافراد باالی 

25
تعداد افراد شناسایی شده مطابق فرم گزارش / دستورالعمل نهایی

دهی
96/10/196/12/1

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بیماری کمردرد . 2-1-13-2

غیر اختصاصی ویژه پزشکان
96/11/196/12/15گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی25

تعیین استاندارد و سایز کوله پشتی سالم در گروه . 3-1-13-2

های سنی دانش آموزی
96/6/196/6/31دستورالعمل نهایی20

تهیه و توزیع  بسته  اطالع رسانی با محوریت روز . 4-1-13-2

ویژه عموم )جهانی پیشگیری از  بیماریها ی استخوانی مفصلی  

(مردم 

96/9/196/10/1گزارش برگزاری روز جهانی/ تهیه محتوا آموزش 30

96/11/196/12/15 گزارش برگزاری دوره30اجرای پویش ملی مبارزه با سرطان. 1-1-14-2

طراحی بسته خود مراقبتی برای پیشگیری و . 2-1-14-2

تشخیص زودهنگام سرطان
1396/7/196/9/30 تهیه بسته خود مراقبتی10

کاهش شیوع پوکی . 13-2

استخوان، کمردرد و آرتروز در 

سال % 10جمعیت حداقل به میزان 

پایه تا پایان برنامه ششم

5

5

پیمایش عوامل خطر . 4-11-2

بیماری های غیرواگیر

برنامه پیشگیری و کنترل . 1-13-2

پوکی استخوان، کمردرد و آرتروز

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

20

برنامه مدیریت بیماری . 5-11-2

های غیرواگیر

20

کاهش نسبی بار ناشی از . 12-2

عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر 

تا پایان برنامه% 5به میزان 

برنامه پیشگیری و کنترل . 51-12-2

بیماری های انسدادی مزمن 

( COPDآسم و )تنفسی 

100

کاهش نسبی بار ناشی از . 11-2

عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر 

تا پایان برنامه% 5به میزان 

100

کاهش میزان بروز سرطان . 14-2

کولورکتال، )بر حسب نوع سرطان

به میزان  (پستان و سرویکس

تا پایان  ( نفر100000در )  12.5%

برنامه ششم

برنامه پیشگیری از . 51-14-2

سرطان

20
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حوزه بهداشت

اجرای برنامه های آموزشی خود مراقبتی برای . 3-1-14-2

پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان
1396/11/196/12/15ارایه گزارش20

تدوین سند چارچوب همکاری های بین بخشی . 4-1-14-2

برای کنترل عوامل خطر سرطان
1396/11/196/12/15 سند تهیه شده20

تدوین سند استانی چارچوب همکاری های بین . 5-1-14-2

بخشی برای کنترل عوامل خطر سرطان
20

 گزارشات و صورتجلسات هماهنگی بین دانشگاه های تحت پوشش 

استان، سند تهیه شده
1396/11/195/12/15

بازبینی و به روز رسانی برنامه تشخیص زودهنگام . 1-2-14-2

سرطان پستان در سطح شبکه
96/10/196/12/15گزارش توسعه و پایش بر اجرای برنامه توسط ستاد وزارت5

اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه تشخیص زودهنگام . 2-2-14-2

سرطان پستان در شبکه
25

گزارش نظارت بر اجرای برنامه توسط / صورتجلسات هماهنگی

دانشگاه، گزارش پایش و ارزشیابی برنامه
96/7/1596/12/15

بازبینی و به روز رسانی برنامه تشخیص زودهنگام . 3-2-14-2

سرطان سرویکس در سطح یک و برنامه ایراپن
96/10/196/12/15گزارش توسعه و پایش بر اجرای برنامه توسط ستاد وزارت5

اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه تشخیص زودهنگام . 4-2-14-2

سرطان سرویکس در شبکه
25

گزارش نظارت بر اجرای برنامه توسط / صورتجلسات هماهنگی

دانشگاه، گزارش پایش و ارزشیابی برنامه
96/7/1596/12/15

بازبینی و به روز رسانی برنامه تشخیص زودهنگام . 5-2-14-2

سرطان کولورکتال در سطح یک و برنامه ایراپن
96/10/196/12/15 گزارش توسعه و پایش بر اجرای برنامه توسط ستاد وزارت5

اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه تشخیص زودهنگام . 6-2-14-2

سرطان کولورکتال در شبکه
35

گزارش نظارت بر اجرای برنامه توسط / صورتجلسات هماهنگی

دانشگاه، گزارش پایش و ارزشیابی برنامه
96/7/1596/12/15

10تدوین  و بازبینی برنامه ملی ثبت سرطان. 1-3-14-2
دستورالعمل ثبت سرطان، سامانه یکپارچه مدیریت )گزارش توسعه 

و پایش برنامه ملی ثبت سرطان (اطالعات سرطان
96/7/196/9/30

تداوم اجرا و ارزشیابی ثبت سرطان پاتولوژی و . 2-3-14-2

غیرپاتولوژی
50

تهیه گزارش پایش و ارزیابی برنامه /  تشکیل جلسات هماهنگی 

پشتیبانی سامانه یکپارچه مدیریت /برگزاری دوره های آموزشی/

سرطان و غیره

96/4/196/12/15

تحلیل، تدوین و انتشار گزارشات کشوری ثبت . 3-3-14-2

 به بعد90سرطان از سال 
96/10/196/12/15تهیه گزارش/ جلسات هماهنگی40

برنامه بررسی علل بروز . 4-14-2

سرطان با استفاده از اطالعات 

Stepsو زمین شناسی 

20

تحلیل آماری بین عوامل خطر مرتبط با سرطان و . 1-4-14-2

زمین شناسی با بروز سرطان در نواحی مختلف
96/7/1596/12/15گزارش یافته های آماری100

96/6/1596/9/15سند طراحی مداخالت30طراحی مداخالت مبتنی بر اولویت های منطقه ای. 1-5-14-2

اجرا و نظارت بر مداخالت مبتنی بر اولویت های . 2-5-14-2

منطقه ای
96/10/196/12/15مستندات اجرا و ارزشیابی70

96/11/1596/12/15گزارش کارگاه50 دانشگاه پایلوت6کارگاه آموزشی برای . 1-1-15-2

96/11/1596/12/15گزارش ارزیابی عوامل خطر حوادث ترافیکی50ارزیابی عوامل خطر حوادث ترافیکی. 2-1-15-2

9596/11/1596/12/15گزارش کشوری ثبت حوادث سال 9525تدوین گزارش سالیانه ثبت حوادث سال . 1-1-16-2

پیشگیری از حوادث برای / برگزاری کارگاه . 2-1-16-2

کارشناسان ستاد دانشگاهها و ستاد شهرستانها
96/11/1596/12/15گزارش کارگاه25

ویژه )تدوین متن آموزشی راهنمای مراقبت حوادث . 3-1-16-2

(تیم سالمت
96/11/1596/12/15متن آموزشی20

تدوین دستورالعمل کشوری ادغام پیشگیری از . 4-1-16-2

حوادث در نظام مراقبتهای اولیه سالمت
96/11/1596/12/15دستورالعمل کشوری30

9696/12/196/12/15فایل خروجی آمار ثبت شده سال 9650ثبت  آمار غرق شدگی  سال . 1-2-16-2

9596/11/1596/12/15گزارش کشوری ثبت غرق شدگی سال 9550تدوین گزارش کشوری سالیانه غرق شدگی سال . 2-2-16-2

9696/12/196/12/15فایل خروجی آمار ثبت شده سال 9650ثبت  آمار گزش جانوران زهری سال . 1-3-16-2

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

کاهش میزان بروز سرطان . 14-2

کولورکتال، )بر حسب نوع سرطان

به میزان  (پستان و سرویکس

تا پایان  ( نفر100000در )  12.5%

برنامه ششم

برنامه پیشگیری از . 51-14-2

سرطان

20

برنامه تشخیص . 2-14-2

زودهنگام و مراقبت سرطانهای شایع

20

20برنامه ملی ثبت سرطان. 3-14-2

برنامه مداخالت  مبتنی . 5-14-2

بر اولویت های منطقه ای سرطان

20

کاهش بار ناشی از حوادث . 15-2

سال % 5ترافیکی حداقل به میزان 

اجرای پروژه مشترک با . 51-15-2

وزارت راه و شهرسازی

100

کاهش نسبی بار ناشی از . 16-2

عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر 

تا پایان برنامه% 5به میزان 

برنامه ادغام پیشگیری از . 51-16-2

حوادث در نظام مراقبتهای اولیه 

سالمت

20

برنامه پیشگیری از غرق . 2-16-2

شدگی در استانهای

شمال کشور

20

برنامه پیشگیری از گزش . 3-16-2

جانوران زهری

20
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9596/11/1596/12/15گزارش کشوری ثبت گزش جانوران زهری سال 9550تدوین گزارش کشوری سالیانه  سال . 2-3-16-2

9596/2/196/2/30فایل خروجی آمار ثبت شده سال 9550ثبت آمار حوادث چهارشنبه سوری سال . 1-4-16-2

9596/11/1596/12/15گزارش کشوری ثبت حوادث چهارشنبه سوری سال 9550تدوین گزارش کشوری سالیانه  سال . 2-4-16-2

9696/11/1596/12/15فایل خروجی آمار ثبت شده سال 9650ثبت آمار مسمومیت با سرب سال . 1-5-16-2

9596/11/1596/12/15گزارش کشوری ثبت مسمومیت با سرب سال 9550تدوین گزارش کشوری سالیانه  سال . 2-5-16-2

96/10/196/10/30مکاتبات و صورتجلسات برگزار شده با اعضای کمیته علمی25گزارش تهیه چک لیست ارزیابی ایمنی منزل. 1-1-17-2

96/6/196/6/30مکاتبات و صورتجلسات برگزار شده با اعضای کمیته علمی25گزارش تدوین فهرست شاخصهای سقوط. 2-1-17-2

برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران گروه، پزشکان . 1-2-17-2

کارشناسان سالمندان, 
25

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیسات شرکت کنندگان
96/4/196/8/1

برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران ستاد . 2-2-17-2

دانشکده های تک شهرستان ارائه /در دانشگاه )شهرستان ها 

(دهندگان خدمت 

25
در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیسات شرکت کنندگان
96/6/1596/11/15

گزارش ماهانه تشکیل جلسه هماهنگی با آموزش . 3-2-17-2

سالمت برای تولید رسانه اصالح سبک زندگی سالمندان
10

صورتجلسات هماهنگی با دفتر ارتقای آموزش سالمت و نیازسنجی 

و آزمون میدانی برای تولید رسانه مورد نظر
96/1/1596/8/15

گزارش انجام پایش ماهانه از  شهرستان های تحت . 4-2-17-2

دانشکده های تک شهرستان پایش از /در دانشگاه)پوشش دانشگاه

(مراکز تحت پوشش

96/1/1596/12/15گزارش پایش15

 ماهه اول از نحوه ارائه برنامه شیوه 6ارایه گزارش . 5-2-17-2

زندگی سالم
96/7/196/7/30گزارش پایش10

10تدوین روز شمار هفته جهانی سالمند. 6-2-17-2
صورتجلسات هماهنگی برون سازمانی و دورن سازمانی  در خصوص 

هفته جهانی سالمند
96/6/1596/7/15

96/8/196/9/15گزارش فعالیت های هفته جهانی15برگزاری هفته جهانی سالمند. 7-2-17-2

برگزاری جلسات هماهنگی برگزاری روز جهانی . 8-2-17-2

سالمند
10

صورتجلسات هماهنگی برون سازمانی و دورن سازمانی  در خصوص 

هفته جهانی سالمند
96/6/196/7/15

 ماهه دوم از نحوه ارائه برنامه شیوه 6ارایه گزارش . 9-2-17-2

زندگی سالم
96/12/196/12/25گزارش پایش10

تدوین برنامه عملیاتی کشوری پیشگیری از سوانح و . 1-1-18-2

(C4Dمتدولوژی )حوادث در  مدارس بر اساس نتایج پایلوت 
96/04/0196/06/30...مکاتبات، صورتجلسات، برنامه عملیاتی تدوین شده، 30

برگزاری کارگاه آموز شی برنامه عملیاتی و  . 2-1-18-2

 برای دانشگاه هاC4Dمتدولوژی 
10

مکاتبات با دانشگاه ها، برنامه کارگاه، گزارش برگزاری کارگاه، لیست 

...اسامی شرکت کنندگان، 
96/07/0196/08/30

اجرای برنامه  پیشگیری از سوانح و حوادث در . 3-1-18-2

مدارس در  دانشگاه های منتخب
96/09/0196/12/15مکاتبات، گزارش دانشگاهها40

نظارت، پایش و ارزیابی پیشگیری از سوانح و . 4-1-18-2

حوادث در مدارس در دانشگاههای منتخب
20

برنامه زمان بندی و گزارش بازدیدهای ستادی و دانشگاهی، پس 

...خوراندها، 
96/10/3096/12/15

96/01/2096/02/15...مکاتبات، صورتجلسات، برنامه عملیاتی تدوین شده، 20تدوین برنامه عملیاتی تمرینات کششی در مدارس. 1-1-19-2

ابالغ و ارسال برنامه عملیاتی و دستورالعمل اجرایی  . 2-1-19-2

تمرینات کششی به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی و شهرستان ها

96/2/1596/03/31...مکاتبات، ابالغیه و 10

برگزاری دوره های آموزشی تمرینات کششی برای . 3-1-19-2

پزشکان، کارشناسان دانشگاه  و  )ارائه دهندگان خدمت

(شهرستان ها

20
مکاتبات با دانشگاه ها، برنامه برگزاری دوره، گزارش برگزاری دوره، 

...لیست اسامی شرکت کنندگان، 
96/04/0196/06/15

تمرینات کششی )ارایه گزارش آذر ماه اجرای برنامه . 4-1-19-2

(در کالس
96/09/30 96/09/1 مکاتبات، گزارش اجرای برنامه،15

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

کاهش نسبی بار ناشی از . 16-2

عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر 

تا پایان برنامه% 5به میزان 

5

برنامه پیشگیری از گزش . 3-16-2

جانوران زهری

20

برنامه پیشگیری از . 4-16-2

حوادث چهارشنبه سوری

20

برنامه پیشگیری از . 5-16-2

مسمومیت با سرب

20

غربالگری سالمندان از . 41-17-2

نظر عوامل خطر سقوط

50

 برنامه شیوه زندگی سالم . 2-17-2

در سالمندی

50

کاهش بار ناشی از حوادث و . 18-2

 سال 18 تا 0سوانح در سنین 

سال پایه تا % 5حداقل به میزان 

پایان برنامه ششم

پیشگیری از حوادث و . 41-18-2

 سال18 تا 5سوانح در سنین 

100

کاهش درصد بیماریهای . 17-2

شایع واگیر و غیر واگیر در 

سال پایه% 5سالمندان به میزان 

استقرار برنامه تمرینات . 41-19-2

کششی در کالس

50 ارتقاء فعالیت فیزیکی در . 19-2

نوجوانان و دانش آموزان به میزان 

تا پایان برنامه ششم% 5حداقل 
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جهرم

حوزه بهداشت

تمرینات )ارایه گزارش اسفند ماه اجرای برنامه . 5-1-19-2

(کششی در کالس
96/12/0196/12/30  مکاتبات، گزارش اجرای برنامه،15

گزارش ماهانه نظارت، پایش و ارزیابی برنامه . 6-1-19-2

تمرینات کششی در کالس
20

، برنامه زمان بندی و گزارش (دو بار در سال)گزارش دانشگاهها

...بازدیدهای ستادی و دانشگاهی، پس خوراندها، 
96/7/196/12/15

گزارش انجام مقدمات برنامه پیشگیری از کم . 1-2-19-2

تحرکی دانش آموزان در دانشگاههای منتخب شش ماهه اول سال
96/06/196/06/31گزارش اجرای برنامه،30

گزارش انجام مقدمات برنامه پیشگیری از کم . 2-2-19-2

تحرکی دانش آموزان در دانشگاههای منتخب شش ماهه دوم 

سال

96/12/196/12/15گزارش اجرای برنامه،30

گزارش نظارت، پایش و ارزیابی پیشگیری از کم . 3-2-19-2

تحرکی دانش آموزان در دانشگاههای منتخب شش ماهه اول سال
20

، برنامه زمان بندی و گزارش (دو بار در سال)گزارش دانشگاهها

...بازدیدهای ستادی و دانشگاهی، پس خوراندها، 
96/06/196/06/31

گزارش نظارت، پایش و ارزیابی پیشگیری از کم . 4-2-19-2

تحرکی دانش آموزان در دانشگاههای منتخب شش ماهه دوم 

سال

20
، برنامه زمان بندی و گزارش (دو بار در سال)گزارش دانشگاهها

...بازدیدهای ستادی و دانشگاهی، پس خوراندها، 
96/12/196/12/15

گزارش تدوین برنامه مداخله ای براساس نتایج . 1-1-20-2

5بدست آمده از بررسی کاسپین فاز 
96/2/1596/6/31، برنامه مداخله ای تدوین شده5گزارش نتایج کاسپین 20

اجرای برنامه مداخله ای بر اساس نتایج کاسپین فاز . 2-1-20-2

 هر دانشگاه5
96/7/196/12/15...صورتجلسات، مکاتبات، گزارش اجرای برنامه، 25

96/02/0196/06/30 فاز کاسپین5گزارش نتایج 20 فاز کاسپین5ارایه گزارش ماهانه تحلیل نتایج . 3-1-20-2

گزارش ماهانه تدوین برنامه مداخله ای بر اساس . 4-1-20-2

 فاز کاسپین5تحلیل نتایج  
96/07/0196/12/15گزارش برنامه تدوین شده20

نظارت، پایش و ارزیابی برنامه مداخله ای تعیین . 5-1-20-2

5شده بر اساس نتایج کاسپین 
15

گزارش سامانه، برنامه زمان بندی و گزارش بازدیدهای ستادی و 

...دانشگاهی، پس خوراندها، 
96/05/0196/12/15

96/7/196/7/30فایل درسنامه50نهایی سازی درسنامه پیشگیری و درمان آسفیکسی. 1-1-21-2

96/9/196/9/30جدول توزیع کتاب50چاپ و نشر درسنامه پیشگیری و درمان آسفیکسی. 2-1-21-2

برگزاری دوره آموزشی پیشرفته مراقبت و درمان . 1-1-1-3

HIV/AIDSویژه پزشکان  
1396/11/011396/12/01برنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان5

برگزاری و پایش  همایشها و کمپین های آموزش و . 2-1-1-3

اطالع رسانی ایدز و بیماری های آمیزشی
1396/09/011396/11/01لیست شرکت کنندگان+ نشست ساالنه / همایش/ برنامه کنگره5

برگزاری و پایش  جلسات کمیته های نظارت بر . 3-1-1-3

(سه ماهه اول و دوم)اجرای برنامه استراتژیک کنترل ایدز 
1396/06/151396/07/15صورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان3

برگزاری و پایش  جلسات کمیته های نظارت بر . 4-1-1-3

(سه ماهه سوم و چهارم )اجرای برنامه استراتژیک کنترل ایدز 
1396/11/151396/12/15صورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان3

پایش اجرای کارگاه های مشاوره ایدز و مراقبت و . 5-1-1-3

درمان بیماری های آمیزشی
1396/09/011396/11/30برنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان5

1396/4/11396/12/15(موارد مثبت جدید -تعداد تست انجام شده)گزارش بیماریابی10گزارش ارزیابی بیماریابی و شناسایی موارد جدید. 6-1-1-3

گزارش ارزیابی اجرای برنامه های پیشگیری از انتقال . 7-1-1-3

(PMTCT)ایدز و بیماریهای آمیزشی از مادر به نوزاد 
1396/4/11396/12/15گزارش پایش و ارزشیابی10

کاهش میزان صدمات . 21-2

 در 10زایمانی نوزاد به کمتر از 

هزار تولد زنده

کاهش  عوامل خطر و بار . 2

بیماریهای غیر واگیر

9

استقرار برنامه تمرینات . 41-19-2

کششی در کالس

50

پیشگیری از کم تحرکی . 2-19-2

دانش آموزان با استفاده از راهنمای 

بهداشت عمومی

50

کاهش عوامل مخاطره آمیز . 20-2

% 5سالمت در نوجوانان به میزان 

نسبت به سال پایه

طراحی و اجرای . 41-20-2

مداخالت حاصله از پیشگیری از 

رفتارها و عوامل مخاطره آمیز

100

ارتقاء فعالیت فیزیکی در . 19-2

نوجوانان و دانش آموزان به میزان 

تا پایان برنامه ششم% 5حداقل 

پیشگیری و درمان . 41-21-2

آسفیکسی

100

کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

کنترل بیماری ایدز به . 91-3

طوریکه میزان شیوع آن در 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد باقی بماند

ایدز و / کنترل اچ ای وی . 51-1-3

عفونتهای آمیزشی

100
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جهرم

حوزه بهداشت

گزارش ارزیابی ارائه خدمت در مراکز خدمات ویژه . 8-1-1-3

 دانشگاه علوم پزشکی24زنان آسیب پذیر در 
5

گزارش پایش - گزارش اطالعات فعالیت های مرکز بصورت فصلی 

فعالیتها
1396/4/11396/12/15

  قطب معین 12گزارش ارزیابی ارائه خدمت در  . 9-1-1-3

آزمایشگاهی جهت تشخیص و درمان ایدز و بیماری های آمیزشی
1396/4/11396/12/15گزارش پایش مشترک آزمایشگاه رفرانس و بیماری ها از فعالیت ها5

گزارش ارزیابی ارائه خدمات مراقبت و درمان . 10-1-1-3

مبتالیان و افراد متاثر در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری 

دانشگاههای علوم پزشکی

40
گزارش ثبت شده در نرم افزار مدیریت داده های مراکز مشاوره 

بیماریهای رفتاری
1396/4/11396/12/15

گزارش ارزیابی و پایش مراکز ویژه نوجوانان و . 11-1-1-3

 دانشگاه منتخب4جوانان در معرض آسیب در 
1396/4/11396/12/15گزارش پایش و ارزشیابی فعالیت ها بر اساس چک لیست3

تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون . 12-1-1-3

آموزشی
1396/11/151396/12/15کتاب و متون آموزشی چاپ شده3

1396/11/151396/12/15گزارش نهایی طرح ، مکاتبات مربوطه-  پروپوزال 3طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی. 13-1-1-3

نشست / همایش سل / برگزاری کنگره سراسری . 1-1-2-3

ساالنه
1396/07/011396/08/01لیست شرکت کنندگان+ نشست ساالنه / همایش/ برنامه کنگره6

مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های . 2-1-2-3

غیر حضوری/ آموزشی استانی و شهرستانی حضوری 
1396/11/151396/12/15دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 6

گزارش برگزاری کارگاه های تشخیص آزمایشگاههای . 3-1-2-3

استانی و شهرستانی
1396/11/151396/12/15لیست شرکت کنندگان+ برنامه کارگاه 4

مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های . 4-1-2-3

 استان جهت مراقبت در زندان 14مدیریت سل در دانشگاههای  

غیر حضوری/ حضوری 

1396/11/151396/12/15دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 4

گزارش برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی . 5-1-2-3

رابطین سالمت
1396/11/151396/12/15 دستورالعمل اجرایی رابطین سالمت3گزارش فرم شماره 4

پایش و نظارت بر راه اندازی و نگهداری بخش بستری . 6-1-2-3

مراکز ارجاع منطقه ای سل  بیماران مسلول مقاوم در دانشگاه 

کرمانشاه، شیراز، مشهد، زابل، شهید بهشتی و تبریز

15
گزارش فصلی پیشرفت کار  یا اعالم رسمی تاریخ راه اندازی

گزارش فصلی عملکرد اجرایی و ریالی بخش بستری
1396/04/011396/12/15

پایش و نظارت بر راه اندازی آزمایشگاههای . 7-1-2-3

میکروسکوپی، کشت و آنتی بیوگرام سل مورد نیاز دانشگاه شهید 

بهشتی ، رفسنجان و گیالن

1396/04/011396/12/15گزارش پیشرفت کار  یا اعالم رسمی تاریخ راه اندازی8

انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی خدمات تشخیصی در . 8-1-2-3

آزمایشگاههای میکروسکوپی و کشت و آنتی بیوگرام  سل
8

تعداد نمونه تحت آزمایش : گزارش فصلی حجم فعالیت آزمایشگاه

12مانند فرم 
1396/4/11396/12/15

انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی بیماریابی و تشخیص . 9-1-2-3

سل در موارد مشکوک به سل
15

گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی شده 

گزارش فصلی تعداد موارد مشکوک به سل ریوی ارزیابی شده 

(استخراج شده از نرم افزار آنالین سل)

1396/4/11396/12/15

کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

کنترل بیماری ایدز به . 91-3

طوریکه میزان شیوع آن در 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد باقی بماند

ایدز و / کنترل اچ ای وی . 51-1-3

عفونتهای آمیزشی

100

 درصدی در میزان 20کاهش. 2-3

بروز سل نسبت به سال پایه

بیماریابی و درمان سل . 51-2-3

فعال و نهفته

100
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جهرم

حوزه بهداشت

 DOTSاجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت . 10-1-2-3

 روز180بیماران مسلول برای افراد دارای اندیکاسیون به مدت 
18

:تا قبل از استقرار بخش سل در نرم افزار سیب (الف

 درصد 80لیست بیماران مسلول دارای اندیکاسیون که حداقل در 

روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند از 

روی کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه بهداشت قابل استخراج 

البته مشروط به آنکه نظارت و راست آزمایی داده ها . می باشد

توصیه ). بیماران انجام شده باشد% 10توسط سطح باالتر در حداقل 

 (این است که شاخص برحسب فراوانی مطلق و نسبی باشد

:پس از استقرار و عملیاتی شدن بخش سل در نرم افزار سیب (ب

استخراج این داده ها بعالوه سایر فعالیتهای تدوین شده در بسته 

خدمتی مراقبت و درمان بیماران در نرم افزار سیب دیده خواهد شد

1396/06/151396/12/15

 DOTSاجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت . 11-1-2-3

 630بیماران مسلول مبتال به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل 

روز

8

 درصد روزهای درمان را 90لیست بیماران مقاوم به دارو که حداقل 

البته مشروط به آنکه . تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند

نظارت و راست آزمایی داده ها توسط سطح باالتر انجام شده باشد، 

بانضمام کپی کارت درمانی که در آن ناظر بر درمان، وضعیت 

دریافت درمان روزانه را ثبت کرده است

1396/06/151396/12/15

تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون . 12-1-2-3

آموزشی
1396/11/151396/12/15متون آموزشی چاپ شده/ کتاب 4

پایش و نظارت بر برگزاری کارگاههای بازآموزی در . 1-1-3-3

دانشگاههای دارای موارد بومی
1396/11/151396/12/15دعوت نامه+ برنامه کارگاه 40

1396/4/11396/12/15گزارش صفر/ گزارش تعداد بیماران شناسایی شده 60پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماری جذام. 2-1-3-3

لیست شرکت کنندگان+ نشست ساالنه / همایش/ برنامه کنگره5برگزاری روز جهانی  ماالریا. 1-1-4-3
1 / 02 / 

1396

31 / 02 / 

1396


غیر حضوری / پایش برگزاری کارگاههای حضوری . 2-1-4-3

آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و درمانی  و 

پزشکان

1396/4/11396/12/15دعوتنامه شهرستانها/ لیست حضور و غیاب / دعوتنامه اساتید 5

پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص . 3-1-4-3

(ششماهه اول سال)میکروسکوپی ماالریا 
دعوتنامه شهرستانها/ لیست حضور و غیاب / دعوتنامه اساتید 2.5

01 / 07 

/1396

30 / 07 /  

1396


پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص . 4-1-4-3

(ششماهه دوم سال)میکروسکوپی ماالریا 
دعوتنامه شهرستانها/ لیست حضور و غیاب / دعوتنامه اساتید 2.5

01 / 11 / 

1396

30 / 11 / 

1396


پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و . 5-1-4-3

(ششماهه اول سال)شهرستانی عملیات کنترل ناقلین ماالریا 
دعوتنامه شهرستانها/ لیست حضور و غیاب / دعوتنامه اساتید 2.5

01 /07 / 

1396

30 / 07/ 

1396


پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و . 6-1-4-3

(ششماهه دوم سال)شهرستانی عملیات کنترل ناقلین ماالریا 
دعوتنامه شهرستانها/ لیست حضور و غیاب / دعوتنامه اساتید 2.5

01 / 12 / 

1396

29 / 12 

/1396


سم پاشی و الرو )پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین . 7-1-4-3

راند اول- و حشره شناسی  (مه پاشی / کشی
فرم گزارش دهی  انجام عملیات سمپاشی ، الروکشی ، مه پاشی10

01 /07 / 

1396

30 / 07/ 

1396


کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

9

 درصدی در میزان 20کاهش. 2-3

بروز سل نسبت به سال پایه

بیماریابی و درمان سل . 51-2-3

فعال و نهفته

100

حفظ شیوع جذام به میزان . 3-3

 نفر 10000کمتر از یک مورد در 

جمعیت

100کنترل بیماری جذام. 51-3-3

حذف انتقال محلی ماالریا . 4-3

(فالسیپارم)

100برنامه حذف ماالریا. 51-4-3
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جهرم

حوزه بهداشت

سم پاشی و الرو )پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین . 8-1-4-3

راند دوم- و حشره شناسی  (مه پاشی / کشی
فرم گزارش دهی  انجام عملیات سمپاشی ، الروکشی ، مه پاشی10

01 / 12 / 

1396
15/ 12 /1396

تامین و توزیع ملزومات عملیات کنترل ناقلین ماالریا . 9-1-4-3

لوازم - لوازم ایمنی - حشره کش  )و پیشگیری از اپیدمی ها 

(... جیره غذایی و - یدکی پمپ 

نامه توزیع اقالم/ نامه درخواست خرید 5
01 / 09 

/1396
30/ 9 / 1396

/ کمپین )پایش و اجرای برنامه های آموزش مردمی. 10-1-4-3

در دانشگاههای دارای پتانسیل انتقال محلی  (چهره به چهره

ماالریا

عکس از جلسات همراه با تاریخ/ صورتجلسه آموزش 5
01 / 09 / 

1396
30/ 9 / 1396

/ بیماریابی اکتیو)پایش اقدامات تشخیص بیماری . 1-1-5-3

(پاسیو
1-104فرم 10

01 / 11 / 

1396

30 / 11 / 

1396


بازبینی )اجرای پروژه تضمین کیفیت تشخیص ماالریا . 2-1-5-3

ششماهه اول (اعتبارگذاری آزمایشگاه/ الم
فرم گزارش بازدید5

01 / 07 / 

1396

30/ 07 / 

1396


بازبینی )اجرای پروژه تضمین کیفیت تشخیص ماالریا . 3-1-5-3

ششماهه دوم (اعتبارگذاری آزمایشگاه/ الم
فرم گزارش بازدید5

01 / 11 / 

1396

30 / 11 / 

1396


چک لیست/  گزارش بازدید 4پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا ششماه اول. 4-1-5-3
01 / 06 / 

1396

31 / 06 / 

1396


چک لیست/  گزارش بازدید 4پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا ششماه دوم. 5-1-5-3
01 / 12 / 

1396

15 / 12 / 

1396


پایش وضعیت موجودی و مصرفی لوازم تشخیص . 6-1-5-3

و داروهای ضد ماالریا (کیت / الم / اسالید  )ماالریا 
فرم گزارش دهی از ادبار دانشگاه4

01 / 10 / 

1396

30 / 10 / 

1396


پایش ادواری پروژه مقاومت دارویی به داروهای ضد . 7-1-5-3

ماالریا در دانشگاههای دارای انتقال محلی ماالریا
 آزمایشگاه16فرم شماره 5

01 / 11 / 

1396

30 / 11 

1396


پایش تشکیل کمیته های هماهنگی بین بخشی و . 8-1-5-3

درون بخشی حذف ماالریا
صورتجلسات کمیته های برگزار شده3

01 / 07 / 

1396

30 / 07 / 

1396


نامه تخصیص بودجه5کمک به تحقیقات کاربردی. 9-1-5-3
01 / 11 / 

1396

30 / 11 / 

1396


96/6/196/6/30مکاتبات مربوطه مجموعه فایل های کتاب20تدوین کتاب جامع بروسلوز. 1-1-6-3

96/6/196/6/30برنامه کارگاه ، لیست شرکت کننده ها20 کارگاه آموزشی منطقه ایی4پایش و برگزاری . 2-1-6-3

96/4/196/12/15گزارش پیشرفت، مکاتبات اداری20اجرای شبکه آزمایشگاهی تب مالت. 3-1-6-3

96/4/196/12/15چک لیست پایش، ثبت در سامانه پورتال40پایش و نظارت نظام مراقبت بیماری تب مالت. 4-1-6-3

96/01/0596/06/01پیش نویس کتاب و صورت جلسات بازبینی20تدوین و بازنگری دستورالعمل کشوری کنترل  سالک. 1-1-7-3

برگزاری کارگاه های آموزشی کنترل سالک شامل . 2-1-7-3

 هفته2مبارزه با ناقلین و مخازن و درمان بیماران 
96/3/196/3/30برنامه کارگاه ، لیست شرکت کننده ها10

برگزاری کارگاه های آموزشی درمان موارد مبتال به . 3-1-7-3

سالک ویژه پزشکان
96/10/196/12/15برنامه کارگاه ، لیست شرکت کننده ها10

پایش برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از ابتال . 4-1-7-3

به سالک
96/11/196/12/20برنامه کارگاه ، لیست شرکت کننده ها20

96/4/196/10/1گزارش اقدامات20پایش اجرای مبارزه با جوندگان. 5-1-7-3

20پایش  و نظارت نظام مراقبت سالک. 6-1-7-3
گزارش / گزارش تعداد مرکز تجهیز شده و گزارش موارد تحت درمان

در سامانه و پورتال
96/4/196/12/15

96/07/1596/7/20لیست شرکت کنندگان+ برنامه همایش 15برگزاری همایش روز جهانی هاری. 1-1-8-3

96/6/196/06/30چاپ کتاب و متون20تدوین کتاب جامع کنترل حیوان گزیدگی و هاری. 2-1-8-3

کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

9

حذف انتقال محلی ماالریا . 4-3

(فالسیپارم)

100برنامه حذف ماالریا. 51-4-3

کاهش موارد بومی ماالریا . 5-3

 10000 در 1به کمتر از  (ویواکس)

نفر جمعیت در معرض خطر

100برنامه حذف ماالریا. 51-5-3

کاهش بروز تب مالت به . 6-3

 درصد نسبت به سال پایه15میزان 

کنترل و پیشگیری تب . 51-6-3

مالت

100

کاهش بروز سالک به میزان . 7-3

 درصد سال پایه15

100مراقبت سالک. 51-7-3

 درصدی موارد 50کاهش. 8-3

مبتال به هاری نسبت به سال پایه

100مراقبت هاری. 51-8-3
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جهرم

حوزه بهداشت

برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از حیوان . 3-1-8-3

گزیدگی و هاری
96/11/196/12/20برنامه کارگاه ، لیست شرکت کننده ها20

96/4/196/12/20گزارش نظارت/گزارش در سامانه و پورتال20پایش  و نظارت نظام مراقبت هاری. 4-1-8-3

96/6/196/06/30چاپ دستورالعمل30تدوین و چاپ دستورالعمل مراقبت بیماری سیاه زخم. 1-1-9-3

96/4/196/12/20گزارش نظارت/گزارش در سامانه و پورتال70پایش و نظارت نظام مراقبت بیماری سیاه زخم. 2-1-9-3

کاهش میزان کشندگی . 10-3

CCHF نسبت به % 50 به میزان

سال پایه

CCHF100مراقبت . 51-10-3

96/4/196/12/20گزارش نظارت/گزارش در سامانه و پورتالCCHF100پایش و نظارت نظام مراقبت بیماری. 1-1-10-3

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه . 1-1-11-3

اول
1396/5/196/7/30بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری15

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه . 2-1-11-3

دوم
1396/11/11396/12/15بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری15

1396/9/11396/9/30گزارش پایان طرح _ارائه پروپوزال 5اجرای مطالعه بررسی پوشش واکسیناسیون. 3-1-11-3

برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن سازی در دانشگاه . 4-1-11-3

ها
1396/2/11396/3/30لیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 12

پایش برنامه ایمن سازی و مراقبت بیماریهای قابل . 5-1-11-3

پیشگیری با واکسن
1396/10/11396/10/30چک لیست/ گزارش اقدامات7

 کارگاه آموزشی عوارض ایمن سازی برای 3برگزاری. 6-1-11-3

دانشگاه ها
1396/5/11396/6/31لیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 8

برگزاری کارگاههای آموزشی زنجیره سرما برای . 7-1-11-3

دانشگاه ها
1396/5/11396/5/31لیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 7

گزارش انجام نقشه برداری حرارتی سردخانه های . 8-1-11-3

واکسن دانشگاه
1396/10/11396/10/30ارسال گزارش و فایل مربوطه5

پیگیری ساخت فاز دوم زنجیره سرمای مرکزی در . 9-1-11-3

مجموعه انبارهای یاخچی آباد
1396/2/11396/4/30مکاتبات اداری و گزارش پیشرفت15

1396/04/11396/12/15گزارش در اتوماسیون اداری12پایش گزارش اجرای نظام مراقبت سرخک. 1-1-12-3

تدوین و چاپ راهنمای کشوری حذف سرخک و . 2-1-12-3

سرخجه
1396/8/11396/8/30کتاب چاپ شده4

1396/11/11396/11/30گزارش پایان طرح _ارائه پروپوزال 10طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی. 3-1-12-3

گزارش برگزاری کارگاه  مراقبت فلج شل حاد و . 1-1-13-3

ریشه کنی فلج اطفال حضوری و غیر حضوری با نظارت گروه 

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

1396/11/11396/11/30لیست شرکت کنندگان/ برنامه کارگاه ها 10

ارائه گزارش ماهیانه پایش اجرای نظام مراقبت فلج . 2-1-13-3

شل حاد با نظارت گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
1396/04/11396/12/10(مانند فرم گزارش ماهیانه  )گزارش  فرم های مربوطه 25

پایش و نظارت اجرای مرحله اول عملیات . 3-1-13-3

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  در دانشگاه های غیر گرمسیر  

با نظارت و برنامه ریزی گروه بیماری های قابل پیشگیری با 

واکسن

1396/2/11396/2/31گزارش عملیات10

پایش و نظارت اجرای مرحله دوم عملیات . 4-1-13-3

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  در دانشگاه های گرمسیر  با 

نظارت و برنامه ریزی گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

1396/10/11396/11/30گزارش عملیات15

1396/10/11396/10/30مکاتبات مربوطه/ پروپوزال ثبت شده 5اجرای تحقیقات کاربردی. 5-1-13-3

کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

9

 درصدی موارد 50کاهش. 8-3

مبتال به هاری نسبت به سال پایه

100مراقبت هاری. 51-8-3

موارد ابتال به % 100گزارش . 9-3

سیاه زخم

100مراقبت سیاه زخم. 51-9-3

پوشش واکسیناسیون در . 11-3

 درصد99همه واکسن ها تا 

کنترل بیماری های قابل . 51-11-3

پیشگیری با واکسن

100

کنترل بیماری های قابل . 3-12-51حذف سرخک. 12-3

(حذف سرخک)پیشگیری با واکسن 

100

کنترل بیماری های قابل . 3-13-51ریشه کنی فلج اطفال. 13-3

ریشه کنی )پیشگیری با واکسن 

(فلج اطفال

100
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جهرم
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تهیه ، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون . 6-1-13-3

آموزشی
1396/9/11396/9/30کتاب و متون آموزشی چاپ شده10

15برگزاری جلسات کمیته فنی. 7-1-13-3
صورتجلسه کمیته کشوری تاییدیه ریشه کنی فلج اطفال و سند 

کشوری و کمیته کشوری طبقه بندی فلج شل حاد
1396/9/11396/10/15

1396/11/11396/11/30گزارش  پایش10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت. 8-1-13-3

نظارت و پایش مراقبت بیماریهای نو پدید و باز . 1-1-14-3

انفلوانزای انسانی و انفلوانزای پرندگان ، کورنا ویروس،  )پدید 

(زیکا ، ایبوال و سایر رخداد های بیولوژیک بهداشتی 

30

(صورتجلسات ، گزارش نظارت و ماموریت ) ماهه اقدامات3گزارش 

ثبت موارد در سامانه الکترونیک

1396/4/151396/12/15

چاب و تکثیر و توزیع مواد و متون آموزشی و . 2-1-14-3

انفلوانزای  )عملیاتی در خصوص بیماریهای نو پدید و باز پدید 

انسانی و انفلوانزای پرندگان ، کورنا ویروس، زیکا ، ایبوال و سایر 

(رخداد های بیولوژیک بهداشتی 

1396/11/11396/12/15چاپ مواد و متون آموزشی15

برگزاری همایش،سمینار، کارگاهها و جلسات . 3-1-14-3

انفلوانزای  )آموزشی در خصوص بیماریهای نو پدید و باز پدید 

انسانی و انفلوانزای پرندگان ، کورنا ویروس، زیکا ، ایبوال و سایر 

(رخداد های بیولوژیک و بهداشتی 

1396/11/11396/12/15گزارش برگزاری/ برنامه همایش، کارگاه 15

تامین مواد و ملزومات آزمایشگاهی و پایش . 4-1-14-3

آزمایشگاههای مرجع و اقماری بیماریهای نوپدید و باز پدید
20

مکاتبات توزیع مواد و ملزومات به / مکاتبات اداری تخصیص اعتبار 

/آزمایشگاه 

گزارشات پایش

1396/11/11396/12/15

نظارت و پایش مراقبت طغیانهای ناشی از . 5-1-14-3

بیماریهای بیولوژیک با اهمیت بهداشتی و در بالیا
20

/گزارش اقدامات بعمل آمده

ثبت موارد در سامانه الکترونیک
1396/11/11396/12/15

اجرای و پایش برنامه مقررات بهداشتی بین . 1-2-14-3

(IHR)المللی
30

 ماهه اقدامات3گزارش 
1396/7/11396/12/15

نظارت و پایش پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی و . 2-2-14-3

توسعه پایگاهها
20

(گزارش ماموریت-مکاتبات-صورتجلسات) ماهه اقدامات3گزارش 
1396/7/11396/12/15

نظارت ، پایش  مراقبت سندرمیک رخدادهای . 3-2-14-3

بهداشتی با تاکید بر رخدادهای بیولوژیک
1396/1/11396/12/15ثبت موارد در سامانه الکترونیک30

عتبات -حج)نظارت ، پایش و آموزش مراقبت زائرین . 4-2-14-3

-مناسبات و اعیاد)و تجمعات انبوه انسانی (اماکن مقدسه-عالیات

(...و-کاروانهای راهیان نور

1396/11/11396/12/15ثبت موارد در سامانه الکترونیک- گزارش اقدامات بعمل آمده 20

نظارت و پایش در ارائه خدمات بهداشتی . 1-3-14-3

به اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در اردوگاههای  (PHC)اولیه

رسمی

50
 ماهه اقدامات3گزارش 

1396/7/11396/12/15

نظارت و پایش در ارائه خدمات بهداشتی . 2-3-14-3

غیرمجاز )به اتباع و مهاجرین خارجی غیر اردوگاهی (PHC)اولیه

)

40
 ماهه اقدامات3گزارش 

1396/7/11396/12/15

تربیت و آموزش نیروی فنی عملیاتی جهت ارائه . 3-3-14-3

(بهبخش)خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی
1396/11/11396/12/15گزارش نهایی در پایان هردوره10

پایش و نظارت بر نگهداری ، ارتقاء و توسعه مراکز . 1-1-15-3

مشاوره و مراقبت هپاتیت
1396/04/11396/12/15فرم گزارش بر اساس دستور العمل10

اجرای پایلوت  دیده وری مبتالیان به هپاتیت . 2-1-15-3

DIC&VCTویروسی در زنان خیابانی و معتادان در مراکز  
1396/12/11396/12/15گزارش اقدامات10

1396/05/011396/05/30لیست شرکت کنندگان/ عکس ، ، برنامه10برگزاری روز جهانی هپاتیت. 3-1-15-3

کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

9

کنترل بیماری های قابل . 3-13-51ریشه کنی فلج اطفال. 13-3

ریشه کنی )پیشگیری با واکسن 

(فلج اطفال

100

ارتقاء مراقبت بیماری های . 14-3

بازپدید و نوپدید از طریق مراقبت 

سندرومیک

مراقبت بیماریهای . 51-14-3

نوپدید و بازپدید

34

مراقبت بهداشتی بین . 2-14-3

المللی

33

مراقبت اتباع و مهاجرین . 3-14-3

خارجی

33

 درصدی در 25کاهش . 15-3

 15 و کاهش Bمیزان بروز هپاتیت 

 Cدرصدی در میزان بروز هپاتیت 

نسبت به سال پایه

مراقبت هپاتیتهای . 61-15-3

ویروسی

100
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 در B&Cاجرای پایلوت دیده وری هپاتیتهای . 4-1-15-3

جمعیت عمومی زندانها در دانشگاههای منتخب
1396/06/011396/08/30(جدول گانت، برنامه کارگاه)گزارش اقدامات ،10

1396/12/011396/12/20چاپ کتاب و متون5تهیه و تدوین و چاپ متون آموزشی. 5-1-15-3

1396/04/11396/12/15چک لیست/گزارشات 10نظارت و پایش نظام مراقبت از هپاتیتهای ویروسی. 6-1-15-3

پایش اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی در گروههای . 7-1-15-3

سنی
1396/04/11396/12/15گزارش آمار واکسیناسیون30

1396/11/151396/12/15گزارش اقدامات10اجرای پایلوت درمان هپاتیت سی در دو زندان. 8-1-15-3

پایش و برگزاری کارگاههای آموزشی ، جلسات . 9-1-15-3

کمیته فنی
1396/11/151396/12/15برنامه کارگاه ، صورتجلسات کمیته ها5

پایش برگزاری کارگاههای آموزشی استانی و . 1-1-16-3

/ برگزاری کارگاههای حضوری )شهرستانی برنامه مقابله با طغیانها

غیر حضوری آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان 

(بهداشتی و درمانی

96/3/1596/5/15لیست شرکت کنندگان/ برنامه کارگاه10

پایش اجرای مراقبت طغیان بیماریهای اسهالی، . 2-1-16-3

اسهال خونی تیفوئید
1396/04/196/12/15فرم پورتال/ گزارش اقدامات20

پایش اجرای نمونه برداری و تشخیص آزمایشگاهی . 3-1-16-3

بیماریهای مشمول مراقبت
1396/04/196/12/15فرم پورتال/ گزارش اقدامات20

تهیه ، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون . 4-1-16-3

آموزشی
1396/11/151396/12/15کتاب چاپ شده10

1396/04/196/12/15فرم پورتال/ گزارش اقدامات30پایش اجرای نظام مراقبت  وبا. 5-1-16-3

1396/04/196/12/15فرم پورتال/ گزارش اقدامات10پایش اجرای نظام مراقبت بوتولیسم. 6-1-16-3

اجرای برنامه مقاومت آنتی . 17-3

بر اساس  % 100بیوتیکی به صورت 

برنامه عملیاتی تدوین شده

100مقاومت آنتی بیوتیکی. 61-17-3

96/4/196/12/20صورتجلسات و مکاتبات مرتبط/ گزارش اقدامات100اجرای برنامه عملیاتی طراحی شده. 1-1-17-3

اجرای برنامه مراقبت عفونت . 18-3

بیمارستان % 80بیمارستانی در 

های کشور

مراقبت عفونتهای . 61-18-3

بیمارستانی

100

96/4/196/12/20فرم پورتال/ گزارش اقدامات100پایش اجرای نظام مراقبت عفونت بیمارستانی. 1-1-18-3

موارد ابتال % 100شناسایی . 19-3

به انواع گال و پدیکلوزیس

100مراقبت گال و پدیکلوزیس. 61-19-3
96/4/196/12/20فرم پورتال/ گزارش اقدامات100پایش اجرای نظام مراقبت گال و پدیکلوزیس. 1-1-19-3

تدوین شیوه اجرا و چک لیست برای ارزیابی اجرای . 1-1-1-4

دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت اول تواد
96/1/1696/2/15چک لیست ارزیابی دستورعمل ساعت اول ، شیوه اجرای ارزیابی2

ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت . 2-1-1-4

ماه اول6اول تولد  در 
3

گزارش نتایج ارزیابی اجرا ی دستورعمل ساعت اول در 

ماه اول6بیمارستانهای دانشگاه در 
1396/7/196/7/15

ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت . 3-1-1-4

ماه دوم6اول تولد  در 
2

گزارش مداخالت انجام شده برای ارتقاء اجرای شروع شیر مادر در 

ماه دوم6ساعت اول  
96/11/196/11/15

جمع بندی نتایج ارزیابی اجرای دستورعمل شروع . 4-1-1-4

شیرمادر در ساعت اول تولد و اعالم وضعیت موجود کشوری
3

تهیه گزارش کشوری جمع بندی نتایج ارزیابی وضعیت موجود 

شروع شیرمادر در ساعت اول
96/11/1696/12/15

تدوین نهایی، چاپ و توزیع دو بسته راهنمای پایش و . 5-1-1-4

راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک
96/2/196/2/30بسته راهنمای ارزیابی مجدد ، لیست توزیع- بسته راهنمای پایش  3

برگزاری دوره آموزشی مجموعه جدید ارزیابی مجدد . 6-1-1-4

بیمارستان دوستدار کودک  توسط دانشگاه
4

گزارش برگزاری دوره برای تیمهای ارزیابی بیمارستانها توسط 

دانشگاهها
1396/3/196/3/15

طغیان های % 100کنترل . 16-3

ناشی از بیماری های منتقله از آب 

و غذا

6

کاهش عوامل خطر و بار ناشی از . 3

بیماری های واگیر

9

 درصدی در 25کاهش . 15-3

 15 و کاهش Bمیزان بروز هپاتیت 

 Cدرصدی در میزان بروز هپاتیت 

نسبت به سال پایه

مراقبت هپاتیتهای . 61-15-3

ویروسی

100

مراقبت بیماری های . 1-16-3

منتقله از آب و غذا

100

رشد و تکامل همه جانبه .  4-91ارتقای شاخص توسعه کودکان. 4

(ECD)کودکان 

برنامه ترویج تغذیه با . 341-1-4

شیرمادر

50
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جهرم

حوزه بهداشت

اجرای پایش بیمارستانهای دوستدار کودک  دانشگاه . 7-1-1-4

ماه اول6بر اساس مجموعه های جدید در 
1396/6/196/6/15ماه اول6گزارش اجرای پایش در 3

اجرای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک  . 8-1-1-4

ماه اول6دانشگاه بر اساس مجموعه های جدید در 
1396/6/196/6/15ماه اول6گزارش  نتایج اجرای ارزیابی مجدد در 5

اجرای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک  . 9-1-1-4

ماه دوم6دانشگاه بر اساس مجموعه های جدید در 
5

-  ماه دوم 6گزارش اجرای پایش بیمارستانهای دوستدارکودک در 

گزارش نتایج اجرای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدارکودک در 

ماه دوم6

96/11/196/11/15

جمع بندی نتایج ارزیابی مجدد بیمارستانهای . 10-1-1-4

اعالم و هماهنگی با معاونت درمان در / دوستدار کودک کشور 

ماه اول6

3
- گزارش کشوری جمع بندی  نتایج ارزیابی مجددبیمارستانها 

ماه اول6مکاتبات با معاونت درمان در
1396/8/196/8/30

جمع بندی نتایج ارزیابی مجدد بیمارستانهای . 11-1-1-4

اعالم و هماهنگی با معاونت درمان در / دوستدار کودک کشور 

ماه دوم6

3
- گزارش کشوری جمع بندی  نتایج ارزیابی مجددبیمارستانها 

ماه دوم6مکاتبات با معاونت درمان در 
96/12/196/12/15

ارزیابی و اعطای لوح به بیمارستانهای داوطلب . 12-1-1-4

دوستدار کودک
4

 گزارش نتایج  بازدید ها و ارزیابی های بیمارستانها ی داوطلب  در 

( ماه حداقل یک بیمارستان2هر )طول سال 
96/11/1696/12/15

برگزاری  دوره های آموزشی  تکمیلی  مشاوره . 13-1-1-4

شیردهی برای  مشاورین و مربیان  منتخب دانشگاهها
8

گزارش برگزاری دوره ، مکاتبات، لیست شرکت کنندگان، برنامه 

دوره
1396/5/1696/6/15

139610/1696/11/15ترجمه  کتاب و دیگر منابع آموزشی و تهیه اسالید مشاوره شیردهی7تهیه بسته آموزشی مشاوره شیردهی ، و توزیع. 14-1-1-4

برگزاری بزرگداشت  کشوری هفته جهانی تغذیه با . 15-1-1-4

شیرمادر
8

صورتجلسات، کمیته هماهنگی، ،مکاتبات، ،تدوین اهداف و برنامه 

اجرایی و ارسال به دانشگاهها، برنامه همایش کشوری ،فعالیتهای 

رسانه ای، مواد آموزشی،

96/4/196/6/15

7برگزاری هفته جهانی تغذیه با شیرمادر در دانشگاهها. 16-1-1-4

گزارش  دانشگاهی فعالیتهای برگزاری مراسم بزرگداشت هفته 

جهانی ، برنامه سمینار، فعالیتهای رسانه ای،  و مواد آموزشی، 

ارسال به ستاد جهت جمع بندی کشوری

96/7/196/7/15

آموزش داوطلبان سالمت محالت برای ترویج تغذیه . 17-1-1-4

با شیرمادر و پایش عملکرد آنان
1396/10/196/10/15 گزارش  اجرا ی آموزش و پایش عملکرد داوطلبان سالمت محالت3

جمع بندی گزارشات اقدامات آموزشی ، غربالگری و . 18-1-1-4

رفع مشکالت شیردهی با همکاری داوطلبان سالمت محالت
2

گزارش کشوری جمع بندی وضعیت موجود آموزش و عملکرد 

داوطلبان سالمت در زمینه تغذیه با شیر مادر
1396/11/196/11/15

5اجرای تغذیه شیرخواران محروم از شیرمادر. 19-1-1-4

تهیه فرم و گزارش  جمع بندی برآورد کشوری شیرمصنوعی مورد 

نیاز ساالنه دانشگاهها و اعالم جهت تامین، گزارش لیستهای توزیع  

ماه اول و دوم  ،مکاتبات  با سازمان غذا دارو وهماهنگی 6فصلی در 

ها

1396/11/1696/12/15

تدوین، تهیه  و  چاپ و توزیع منابع آموزشی تغذیه . 20-1-1-4

با شیرمادر
10

اعم از پوستر، فیلم اموزشی، پمفلت، )مستندات تهیه منابع آموزشی  

(.... فولدر، کتابچه های راهنما 
96/11/1696/12/15

تدوین برنامه عملیاتی راهبردی ترویج تغذیه با شیر . 21-1-1-4

و ابالغ ( C4D)مادر با تکیه بر ارتباطات 
5

مکاتبات ابالغ به دانشگاهها  / برنامه عملیاتی راهبردی ارتباطات 

جهت اجرا
96/6/196/6/30

اجرای برنامه عملیاتی راهبردی ترویج تغذیه با شیر . 22-1-1-4

( C4D)مادر با تکیه بر ارتباطات 
5

گزارش اجرا و پایش فعالیتها ی دانشگاهی  در برنامه عملیاتی 

راهبردی ارتباطات  برای تغذیه با شیرمادر ،
96/11/196/11/15

تهیه شیوه نامه اجرای برنامه رشد و تکامل همه جانبه . 1-2-1-4

دوران ابتدای کودکی در شهرستان منتخب
10

ابالغ شیوه نامه اجرای برنامه رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای 

کودکی در شهرستان منتخب  به دانشگاه
96/2/196/2/31

تهیه محتوای آموزشی برای برنامه رشد و تکامل همه . 2-2-1-4

جانبه دوران ابتدای کودکی
20

اعم از پوستر، فیلم اموزشی، )مستندات تهیه محتوای آموزشی  

(.... پمفلت، فولدر، کتابچه های راهنما 
96/11/196/11/30

رشد و تکامل همه جانبه .  4-91ارتقای شاخص توسعه کودکان. 4

(ECD)کودکان 

برنامه ترویج تغذیه با . 341-1-4

شیرمادر

50

رشد و تکامل همه جانبه . 2-1-4

کودکان

50
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جهرم

حوزه بهداشت

اجرای  برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان شش . 3-2-1-4

- لرستان- ماهه اول در یک شهرستان از دانشگاههای  اردبیل

بیرجند- قزوین- هرمزگان- کردستان

10

گزارش اجرای  برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان شش ماهه 

- کردستان- لرستان- اول در یک شهرستان از دانشگاههای  اردبیل

بیرجند- قزوین- هرمزگان

یک گزارش از اقدامات انجام شده به عالوه تصویر نامه مربوط به  )

این گزارش با امضای معاون محترم بهداشت به مدیر کل محترم 

(سالمت خانواده 

96/7/196/7/15

اجرای  برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان شش . 4-2-1-4

- لرستان- ماهه دوم در یک شهرستان از دانشگاههای  اردبیل

بیرجند- قزوین- هرمزگان- کردستان

10

گزارش اجرای  برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان شش ماهه 

- کردستان- لرستان- دوم در یک شهرستان از دانشگاههای  اردبیل

بیرجند- قزوین- هرمزگان

یک گزارش از اقدامات انجام شده به عالوه تصویر نامه مربوط به  )

این گزارش با امضای معاون محترم بهداشت به مدیر کل محترم 

(سالمت خانواده 

1396/12/196/12/15

 در دانشگاهای ECDمدیریت و پایش اجرای پایلوت . 5-2-1-4

مجری شش ماهه اول
96/7/196/7/15صورتجلسات کمیته های کشوری- مکاتبات15

 در دانشگاهای ECDمدیریت و پایش اجرای پایلوت . 6-2-1-4

مجری شش ماهه دوم
1396/12/196/12/15صورتجلسات کمیته های کشوری- مکاتبات15

تحلیل و تدوین برنامه مداخله بر اساس شاخص های . 7-2-1-4

رشد کودکان شهرستانهای مجری برنامه جدید سالمت کودکان
10

استاندار - آموزش - شاخصهای تن سنجی بر اساس بوکلت جدید

سازی تجهیزات
96/11/196/11/15

10بزرگداشت هفته ملی کودک. 8-2-1-4
شامل برنامه )گزارش فعالیتهای اجرا شده در هفته ملی کودک 

(سمینار،فعالیتهای رسانه ای، مواد آموزشی، همکاریهای برون بخشی
1396/9/11396/9/15

افزایش کودکانی که در بدو . 2-4

ورود به مدرسه درجه تکاملی 

نسبت % 25مطلوب دارند حداقل 

به سال پایه تا پایان برنامه

مداخالت جامع تکاملی . 331-2-4

کودکان

100

اجرای برنامه جامع تکامل کودکان در دانشگاه . 1-1-2-4

( نفر 500000در شهرستانهای با جمعیت بیش از )منتخب 
100

تعیین و آموزش پزشکان معین و گزارش وضعیت مراکز جامع تکامل 

 نفر500000کودکان در شهرستانهای با جمعیت بیش از  
96/11/196/11/15

96/6/196/6/30فایل30نهایی سازی بسته خدمتی مراقبت تکاملی یگانه نوزاد. 1-1-3-4

96/8/196/9/30چدول توزیع کتاب20چاپ و نشر بسته خدمتی مراقبت تکاملی یگانه نوزاد. 2-1-3-4

کارگاه های تربیت مربیان دانشگاهی 8برگزاری حداقل. 3-1-3-4

 مراقبت تکاملی نوزاد
96/11/196/11/30گزارش30

96/12/196/12/15گزارش20برگزاری کارگاه مراقبت تکاملی یگانه نوزاد. 4-1-3-4

تحلیل محتوایی موارد پیشرفته رتینوپاتی نارسی و . 1-2-3-4

تعیین علل و عوامل مؤثر
96/4/196/4/30گزارش30

همکاری در راه اندازی سامانه الکترونیک رتینوپاتی . 2-2-3-4

نارسی
96/5/196/5/30آدرس سامانه20

96/12/196/12/15فایل مکاتبه ها20همکاری در برگزاری همایش کشوری رتینوپاتی نارسی. 3-2-3-4

برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از رتینوپاتی . 4-2-3-4

نارسی
96/12/196/12/15گزارش30

نهایی سازی  بسته خدمتی مراقبت روانی، معنوی و . 1-3-3-4

تسکینی
96/7/2096/6/30فایل بسته60

رشد و تکامل همه جانبه .  4-91ارتقای شاخص توسعه کودکان. 4

(ECD)کودکان 

34

رشد و تکامل همه جانبه . 2-1-4

کودکان

50

بهبود مراقبت تکاملی در . 3-4

بخش های مراقبت نوزادان

25مراقبت تکاملی یگانه نوزاد. 331-3-4

25مراقبت رتینو پاتی. 2-3-4

مراقبت روانی، معنوی و . 3-3-4

تسکینی

25
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چاپ و نشر بسته خدمتی مراقبت روانی، معنوی و . 2-3-3-4

تسکینی
96/7/196/7/30کتاب40

25کاردرمانی تکاملی نوزادان. 4-3-4
96/10/196/10/30صورت جلسه100تشکیل کمیته های تخصصی برنامه کاردرمانی تکاملی. 1-4-3-4

برگزاری  کارگاهای آموزشی خودمراقبتی در سالمت . 1-1-1-5

روان  طی شش ماهه اول سال
25

گزارش برگزاری کارگاههای خودمراقبتی در سالمت روان - 1گزارش

برای کارشناسان سالمت روان
96/06/0196/06/31

برگزاری  کارگاهای آموزشی خودمراقبتی در سالمت . 2-1-1-5

روان  طی شش ماهه دوم سال
25

 گزارش برگزاری کارگاههای خودمراقبتی در سالمت روان 2گزارش

برای کارشناسان سالمت روان
96/12/0196/12/15

برگزاری کارگاههای آموزشی ارتقاء سواد رسانه ای . 3-1-1-5

دستیاران روانپزشکی با هدف کاستن از انگ اختالالت روانپزشکی
96/08/0196/08/30 کارگاه، لیست اسامی، عکس2گزارش  برگزاری 10

تهیه بسته  ارتقای آگاهی در دانشجویان پزشکی  با . 4-1-1-5

هدف کاستن از انگ اختالالت روانپزشکی
96/06/0196/06/31بسته آموزشی10

ارتقاء سالمت روان جامعه در راستای شعار روز جهانی . 5-1-1-5

سالمت روان
96/09/0196/09/30گزارش عملکرد بر اساس فرم مستند30

بارگزاری دستور العمل ها و فرم ثبت داده های . 1-1-2-5

اطالعات در سامانه سیب
1396/05/151396/05/31تکمیل میز کار پرسنل تیم سالمت در سامانه الکترونیک30

بازنگری و تکثیر بسته های آموزشی، کارشناس . 2-1-2-5

مراقب سالمت، کارشناس سالمت روان و پزشک
1396/06/151396/06/31شابک چاپ کتب تخصصی10

جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های . 3-1-2-5

(مرحله اول)ستادی /دریافت شده از سامانه الکترونیک برنامه 
5

گزارش تحلیلی داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها از 

(گزارش اول )محل دریافت سامانه الکترونیک 
1396/06/151396/06/31

جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های . 4-1-2-5

(مرحله دوم)ستادی /دریافت شده از سامانه الکترونیک برنامه 
5

گزارش تحلیلی داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها از 

(گزارش دوم)محل دریافت سامانه الکترونیک
1396/12/151396/12/20

پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول . 5-1-2-5

(نیمه اول اول )دانشگاهی 
5

از روند تامین زیرساخت شامل  (کیفی و کمی) گزارش تحلیلی 

(گزارش اول)جذب و آموزش اعضای تیم سالمت 
1396/03/151396/03/31

پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول . 6-1-2-5

(نیمه دوم )دانشگاهی 
5

از روند تامین زیرساخت شامل  (کیفی و کمی) گزارش تحلیلی 

(م.گزارش دو)جذب و آموزش اعضای تیم سالمت 
1396/06/151396/06/31

پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول . 7-1-2-5

(نیمه سوم)ستادی 
5

از روند تامین زیرساخت شامل  (کیفی و کمی) گزارش تحلیلی 

(گزارش اول)جذب و آموزش اعضای تیم سالمت 
1396/07/151396/07/30

پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول . 8-1-2-5

(نیمه چهارم)ستادی 
5

از روند تامین زیرساخت شامل  (کیفی و کمی) گزارش تحلیلی 

(م.گزارش دو)جذب و آموزش اعضای تیم سالمت 
1396/12/151396/12/20

 کارگاه آموزشی کشوری برای کارشناسان 2برگزاری . 9-1-2-5

سالمت روان در حوزه طرح تحول سالمت
10

شامل اهداف )گزارش مجلد برگزاری  کارکاه در فرمت استاندارد 

(تعداد و پست مخاطبین، سرفصل های آموزشی
1396/07/011396/07/30

مهارت /ارتقاء دانش-برگزاری یک کارگاه آموزشی. 10-1-2-5

توسط دانشگاه به صورت جداگانه برای پرسنل تیم سالمت 

در حوزه سالمت  (پزشک، کارشناس مراقب سالمت و رواشناس)

روان منطبق با برنامه های طرح تحول سالمت طی شش ماه اول 

سال

10

برنامه، )گزارش مجلد برگزاری کارکاه طبق فرمت استاندارد ستاد 

لیست اسامی مخاطبین، سرفصلهای آموزشی، نتایج تفریقی پیش 

گزارش اول-(آزمون ـ پس آزمون

1396/01/151396/06/31

مهارت /ارتقاء دانش-برگزاری یک کارگاه آموزشی. 11-1-2-5

توسط دانشگاه به صورت جداگانه برای پرسنل تیم سالمت 

در حوزه سالمت  (پزشک، کارشناس مراقب سالمت و رواشناس)

روان منطبق با برنامه های طرح تحول سالمت طی شش ماه دو 

سال

10

برنامه، )گزارش مجلد برگزاری کارکاه طبق فرمت استاندارد ستاد 

لیست اسامی مخاطبین، سرفصلهای آموزشی، نتایج تفریقی پیش 

گزارش دوم-(آزمون ـ پس آزمون

1396/06/311396/12/20

9ارتقای شاخص توسعه کودکان. 4

بهبود مراقبت تکاملی در . 3-4

بخش های مراقبت نوزادان

33

مراقبت روانی، معنوی و . 3-3-4

تسکینی

25

ارتقای سالمت روانی اجتماعی . 5

مردم و جامعه

افزایش سطح سواد سالمت . 91-5

روانی، اجتماعی و پیشگیری از 

اعتیاد جمعیت عمومی تا پایان 

برنامه ششم نسبت به سطح پایه هر 

%5سال 

100خود مراقبتی و کاهش انگ. 101-1-5

سطح پوشش % 50افزایش . 2-5

خدمات سرپائی برای بیماران مبتال 

به اختالل افسردگی نسبت به سال 

پایه تا پایان برنامه

تشخیص و مراقبت . 101-2-5

اختالالت روانپزشکی

100
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جهرم

حوزه بهداشت

تدوین دستور العمل ها و فرمت گزارش گیری . 1-1-3-5

اطالعات خودکشی
96/02/0196/03/31فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی10

بازنگری بسته های آموزشی پیشگیری از خودکشی . 2-1-3-5

کارشناس

 مراقب سالمت خانواده

96/04/0196/06/31فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی10

بازنگری بسته های آموزشی پیشگیری از خودکشی . 3-1-3-5

کارشناس

 سالمت روان

96/06/0196/08/30فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی20

بازنگری بسته های آموزشی پیشگیری از خودکشی . 4-1-3-5

پزشک
96/07/0196/09/30فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی20

برگزاری یک کارگاه کشوری آموزشی پیشگیری از . 5-1-3-5

خودکشی
96/08/0196/08/30گزارش  توصیفی کارگاه  و برنامه کارگاه10

برگزاری یک کارگاه  آموزشی پیشگیری از خودکشی . 6-1-3-5

در هر 

دانشگاه

96/04/0196/10/30گزارش  توصیفی کارگاه  و برنامه کارگاه20

جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های . 7-1-3-5

برنامه پیشگیری

 ماهه6 از خودکشی به صورت 

قرم آماری10
96/12/01

96/12/20

برگزاری یک کارگاه آموزشی به پزشکان عمومی . 1-1-4-5

توسط روانپزشک مرکز در هر دانشگاه یک کارگاه
96/4/0196/10/30 ساعته25ارائه برنامه و گزارش برگزاری یک کارگاه حداقل 50

96/02/0196/12/15فیزیک قرارداد فی ما بین دانشگاه و مجری طرح40 با مجریان طرحHSRعقد قرارداد در قالب طرح . 2-1-4-5

96/04/0196/12/15گزارش پایش و ارسال بازخورد به دانشگاه10ارائه گزارش ماهیانه از پایش، نظارت و ارزیابی. 3-1-4-5

96/06/0196/09/01گزارش ارزشیابی انجام شده30ارزشیابی برنامه حمایتهای روانی اجتماعی. 1-1-5-5

برگزاری یک کارگاه آموزشی کشوری حمایتهای . 2-1-5-5

روانی اجتماعی برای کارشناسان سالمت روان
96/05/0196/05/30برنامه کارگاه، لیست حاضرین ، گزارش مصور کارگاه10

برگزاری یک کارگاه آموزشی حمایتهای روانی . 3-1-5-5

اجتماعی برای کارشناسان سالمت روان توسط دانشگاه
96/08/0196/08/30برنامه کارگاه، لیست حاضرین ، گزارش مصورکارگاه60

96/10/3096/12/30گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی0.1برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان. 1-1-6-5

 درصد جمعیت 5برگزاری کارگاه های آموزشی برای . 2-1-6-5

گروه های هدف
96/11/1596/12/2گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی0.15

96/1/1596/2/30گزارش داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها0.05جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های برنامه. 3-1-6-5

96/10/3096/12/15گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی0.1برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان. 1-2-6-5

 درصد جمعیت 5برگزاری کارگاه های آموزشی برای . 2-2-6-5

گروه های هدف
96/11/1596/12/2گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی0.15

96/1/1596/2/30گزارش داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها0.05جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های برنامه. 3-2-6-5

شاخص هایی حداقلی در % 60ارائه گزارش احصاء . 1-1-7-5

مراکز بهداشت شهری منتخب
96/11/1596/12/15مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش0.1

شاخص های حداقلی در % 40ارائه گزارش احصاء . 2-1-7-5

مراکز بهداشت روستایی منتخب
96/11/1596/12/15مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش0.1

شاخص های حداقلی در % 75ارائه گزارش احصاء . 3-1-7-5

خانه های بهداشت منتخب
96/11/1596/12/15مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش0.1

10

10

10

50

100

100

50

پوشش شاخص های حداقلی . 7-5

دستورالعمل رفتار با کودک و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان

اجرای دستورالعمل رفتار با . 1-7-5

کودک و نوجوان در بخش بهداشت 

و درمان

برنامه حمایتهای روانی . 1-5-5

اجتماعی در بالیا و حوادث غیر 

مترقبه

آموزش مهارت های زندگی . 1-6-5

به جمعیت هدف منتخب

آموزش مهارت های فرزند . 2-6-5

پروری به جمعیت هدف منتخب

آموزش صد درصد . 5-5

کارشناسان سالمت روان دانشگاه 

اجتماعی- در حمایت های روانی

افزایش پوشش برنامه . 6-5

% 25مهارتهای زندگی به میزان 

گروه هدف تا پایان برنامه

ارتقای سالمت روانی اجتماعی . 5

مردم و جامعه

9

کاهش میزان اقدام به . 3-5

خودکشی و مرگ ناشی از آن به 

نسبت به سال پایه تا %  10میزان 

پایان برنامه

برنامه پیشگیری از رفتار . 101-3-5

های خودکشی

100

ایجاد حداقل یک مرکز . 4-5

سالمت روان جامعه نگر در دانشگاه 

های هدف تا پایان برنامه ششم

برنامه سالمت روان جامعه . 101-4-5

نگر

100
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جهرم

حوزه بهداشت

شاخص هایی حداقلی در % 85ارائه گزارش احصاء . 4-1-7-5

بیمارستان های تعیین شده
96/11/1596/12/15مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش0.1

برگزاری کارگاه بازآموزی کشوری پیشگیری از . 1-1-8-5

خشونت خانگی برای کارشناسان سالمت روان دانشگاه ها
1396/5/11396/9/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه20

بازنگری  بسته های خدمتی و  بروشورهای آموزشی . 2-1-8-5

پیشگیری از خشونت خانگی
1396/5/11396/7/30فایل بسته آموزشی20

1396/9/11396/12/15گزارش پایش، پسخوران گزارش به مرکز مربوطه10پایش و نظارت از روند اجرای برنامه خشونت خانگی. 3-1-8-5

برگزاری یک کارگاه بازآموزی پیشگیری از خشونت . 4-1-8-5

خانگی توسط دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان منطبق با 

(همسر آزاری)برنامه های طرح تحول سالمت 

1396/7/11396/10/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین25

برگزاری یک کارگاه بازآموزی خشونت خانگی توسط . 5-1-8-5

دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان منطبق با برنامه های طرح 

(کودک آزاری)تحول سالمت 

1396/8/11396/10/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین25

تهیه راهنماهای اجرایی، بسته های آموزشی و . 1-1-9-5

بازنگری  بسته های خدمتی مدل مداخالت سالمت اجتماعی
1396/03/11396/6/31فایل راهنمای اجرایی و بسته های آموزشی15

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخالت سالمت . 2-1-9-5

اجتماعی توسط ستاد برای کارشناسان سالمت روان دانشگاه ها
15

گزارش  برگزاری کارکاه، برنامه، لیست اسامی و  سرفصل های 

آموزشی
1396/5/11396/10/30

ارزشیابی فرایند برنامه و ارتقاء مدل مداخالت سالمت . 3-1-9-5

اجتماعی
1396/10/11396/12/15گزارش ارزشیابی انجام شده10

موافقت نامه های مربوط به حمایت طلبی و جلب . 4-1-9-5

تعهد تصمیم گیرندگان کشوری و استانی
1396/06/11396/12/15فیزیک موافق نامه ها، مکاتبات و گزارشات حمایت یابی10

پایش و نظارت از روند اجرای برنامه مدل مداخالت . 5-1-9-5

سالمت اجتماعی
1396/10/11396/12/15گزارش پایش، پسخوران گزارش به مرکز مربوطه10

برگزاری یک کارگاه های آموزشی مدل مداخالت . 6-1-9-5

سالمت اجتماعی توسط دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان
15

گزارش  برگزاری کارکاه، برنامه، لیست اسامی و  سرفصل های 

آموزشی
1396/8/11396/11/30

1396/8/11396/11/30گزارش تحلیلی نیاز سنجی انجام شده10تحلیل نیازسنجی محالت. 7-1-9-5

1396/7/11396/11/30گزارش ارتقاء سالمت اجتماعی محله های مدل15تهیه اسناد سالمت اجتماعی محالت آسیب خیز. 8-1-9-5

اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختالالت . 1-1-10-5

 3گزارش - مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه

ماهه اول سال در گروه های سنی و مادران باردار

1396/04/161396/4/30فرم های آماری فصلی10

اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختالالت . 2-1-10-5

 3مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه گزارش 

ماهه دوم در گروه های سنی و مادران باردار

1396/7/161396/7/30فرم های آماری فصلی10

اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختالالت . 3-1-10-5

 3گزارش - مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه

ماهه سوم در گروه های سنی و مادران باردار

1396/10/161396/10/30فرم های آماری فصلی10

10100

100

پوشش شاخص های حداقلی . 7-5

دستورالعمل رفتار با کودک و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان

 درصدی خدمات 50پوشش . 8-5

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

اجرای دستورالعمل رفتار با . 1-7-5

کودک و نوجوان در بخش بهداشت 

و درمان

پیشگیری از خشونت . 1-8-5

خانگی

10

 درصدی جمعیت 70پوشش . 9-5

مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور نسبت به سال 

پایه تا پایان برنامه ششم

ارتقای سالمت روانی اجتماعی . 5

مردم و جامعه

9

مداخالت سالمت اجتماعی . 101-9-5

با رویکرد اجتماع محور

100

افزایش پوشش برنامه . 10-5

% 25پیشگیری از اعتیاد به میزان 

در گروه های هدف تا پایان برنامه 

ششم

برنامه پیشگیری از . 101-10-5

مصرف سیگار مواد و الکل

100
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جهرم

حوزه بهداشت

اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختالالت . 4-1-10-5

 3مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه گزارش 

ماهه چهارم در گروه های سنی و مادران باردار

1396/12/11396/12/15فرم های آماری فصلی10

 3برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور. 5-1-10-5

ماهه اول
1396/4/161396/4/30فرم آماری گزارش فصلی3

ماهه 3برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور. 6-1-10-5

دوم
1396/7/161396/7/30فرم آماری گزارش فصلی3

ماهه 3برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور. 7-1-10-5

سوم
1396/10/161396/10/30فرم آماری گزارش فصلی3

ماهه 3برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور. 8-1-10-5

چهارم
1396/12/11396/12/15فرم آماری گزارش فصلی3

اجرای طرح مدیریت کالس و تاب آوری و . 9-1-10-5

 ماهه سوم3در (مکتب)بازی
1396/10/161396/10/30فرم های آماری فصلی4

اجرای طرح مدیریت کالس و تاب آوری و . 10-1-10-5

 ماهه چهارم3در(مکتب)بازی
1396/12/81396/12/15فرم های آماری فصلی4

 (فرزندپروری همگانی)اجرای برنامه نوجوان سالم . 11-1-10-5

 ماهه سوم3در 
1396/10/161396/10/30فرم های آماری فصلی5

 (فرزندپروری همگانی)اجرای برنامه نوجوان سالم . 12-1-10-5

 ماهه سوم4در 
1396/12/81396/12/15فرم های آماری فصلی5

ارسال  سه ماهه اول استقرار و اجرای برنامه خدمات . 1-1-1-6

نوین سالمت میانساالن
1396/4/11396/4/15گزارش مکتوب5

ارسال گزارش سه ماهه دوم استقرار و اجرای برنامه . 2-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن
1396/7/11396/7/15گزارش مکتوب5

ارسال گزارش سه ماهه سوم استقرار و اجرای برنامه . 3-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن
1396/10/11396/10/15گزارش مکتوب5

ارسال گزارش سه ماهه سوم استقرار و اجرای برنامه . 4-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن
1396/12/11396/12/15گزارش مکتوب5

1396/3/11396/3/15(طی نامه اداری)برنامه عملیاتی تدوین شده 5تدوین برنامه عملیاتی خدمات نوین سالمت میانساالن. 5-1-1-6

نهایی سازی بسته علمی و اجرایی خدمات نوین . 6-1-1-6

سالمت میانساالن
1396/7/11396/7/15بسته مراقبتهای نهایی10

تامین ملزومات آموزشی خدمات نوین سالمت . 7-1-1-6

میانساالن برای ارائه دهندگان خدمات
1396/7/11396/7/15گزارش هماهنگی های انجام شده10

بازنگری سامانه سیب در خصوص نحوه ثبت و گردش . 8-1-1-6

اطالعات در بخش خدمات نوین سالمت میانساالن
1396/7/11396/7/15گزارش هماهنگی انجام شده5

بررسی مستمر و ردیابی ثبت و گردش اطالعات . 9-1-1-6

سامانه پرونده الکترونیک سالمت میانساالن و ارسال گزارش سه 

ماهه اول

1396/4/11396/4/15گزارش مکتوب طی نامه اداری5

بررسی مستمر و ردیابی ثبت و گردش اطالعات . 10-1-1-6

سامانه پرونده الکترونیک سالمت میانساالن و ارسال گزارش سه 

ماهه دوم

1396/7/11396/7/15گزارش مکتوب طی نامه اداری5

بررسی مستمر و ردیابی ثبت و گردش اطالعات . 11-1-1-6

سامانه پرونده الکترونیک سالمت میانساالن و ارسال گزارش سه 

ماهه سوم

1396/10/11396/10/15گزارش مکتوب طی نامه اداری5

استقرار، استمرار و . 1-1-6

گسترش کمی و کیفی خدمات 

نوین سالمت میانساالن در نظام 

خدمات بهداشتی اولیه

50 پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت

افزایش پوشش خدمات نوین . 91-6

 70سالمت میانساالن به میزان 

درصد جمعیت تحت پوشش

11

ارتقای سالمت روانی اجتماعی . 5

مردم و جامعه

9

افزایش پوشش برنامه . 10-5

% 25پیشگیری از اعتیاد به میزان 

در گروه های هدف تا پایان برنامه 

ششم

برنامه پیشگیری از . 101-10-5

مصرف سیگار مواد و الکل

100
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جهرم

حوزه بهداشت

بررسی مستمر و ردیابی ثبت و گردش اطالعات . 12-1-1-6

سامانه پرونده الکترونیک سالمت میانساالن و ارسال گزارش سه 

ماهه چهارم

1396/12/11396/12/15گزارش مکتوب طی نامه اداری5

برگزاری کارگاه خدمات نوین سالمت میانساالن . 13-1-1-6

تئوری و )برای مدیران شهرستان ها و ارائه دهندگان خدمات  

شش ماهه اول (عملی

1396/7/11396/7/15(طی نامه اداری)گزارش مکتوب برگزاری کارگاه  15

برگزاری کارگاه خدمات نوین سالمت میانساالن . 14-1-1-6

تئوری و )برای مدیران شهرستان ها و ارائه دهندگان خدمات  

شش ماهه دوم (عملی

1396/12/11396/12/15(طی نامه اداری)گزارش مکتوب برگزاری کارگاه  15

تدوین، تحلیل و ارسال گزارش  ارائه خدمات نوین . 15-1-1-6

 سال سه ماهه اول30 - 59سالمت به زنان و مردان 
1396/4/11396/4/15گزارش سامانه سیب30

تدوین، تحلیل و ارسال گزارش  ارائه خدمات نوین . 16-1-1-6

 سال سه ماهه دوم30 - 59سالمت به زنان و مردان 
1396/7/11396/7/15گزارش سامانه سیب30

تدوین، تحلیل و ارسال گزارش  ارائه خدمات نوین . 17-1-1-6

 سال سه ماهه سوم30 - 59سالمت به زنان و مردان 
1396/10/11396/10/15گزارش سامانه سیب30

تدوین، تحلیل و ارسال گزارش  ارائه خدمات نوین . 18-1-1-6

 سال سه ماهه چهارم30 - 59سالمت به زنان و مردان 
1396/12/11396/12/15گزارش سامانه سیب30

گزارش بازاریابی فعال برای ارائه خدمات نوین . 19-1-1-6

سالمت میانساالن برای شاغلین صنوف و سازمان ها شش ماهه 

اول

1396/7/11396/7/15(طی نامه اداری)گزارش هماهنگی های انجام شده 5

گزارش بازاریابی فعال برای ارائه خدمات نوین . 20-1-1-6

سالمت میانساالن برای شاغلین صنوف و سازمان ها شش ماهه 

دوم

1396/12/11396/12/15(طی نامه اداری)گزارش هماهنگی های انجام شده 5

تطبیق  استاندارد فرایندهای ارائه خدمت و مدیریت . 21-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن سه ماهه اول
1396/4/11396/4/15(مرکز/ طی نامه اداری برای شهرستان)بازخورد پایش 10

تطبیق  استاندارد فرایندهای ارائه خدمت و مدیریت . 22-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن سه ماهه دوم
1396/7/11396/7/15(مرکز/ طی نامه اداری برای شهرستان)بازخورد پایش 10

تطبیق  استاندارد فرایندهای ارائه خدمت و مدیریت . 23-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن سه ماهه سوم
1396/10/11396/10/15(مرکز/ طی نامه اداری برای شهرستان)بازخورد پایش 10

تطبیق  استاندارد فرایندهای ارائه خدمت و مدیریت . 24-1-1-6

خدمات نوین سالمت میانساالن سه ماهه چهارم
1396/12/11396/12/15(مرکز/ طی نامه اداری برای شهرستان)بازخورد پایش 10

نهایی سازی پروتکل سطح بندی شده یائسگی، . 1-2-1-6

اختالالت اوروژنیتال و اختالل عملکرد جنسی
1396/8/11396/8/15مکاتبات40

برگزاری کارگاه پروتکل سطح بندی شده یائسگی، . 2-2-1-6

اختالالت اوروژنیتال و اختالل عملکرد جنسی برای کارشناسان 

دانشگاهی و مربیان بهورزی

1396/10/11396/10/15مکاتبات اداری برگزاری کارگاه30

برگزاری کارگاه پروتکل سطح بندی شده یائسگی، . 3-2-1-6

اختالالت اوروژنیتال و اختالل عملکرد جنسی برای مدیران 

شهرستان ها و ارائه دهندگان خدمات

1396/12/11396/12/15(طی نامه اداری)گزارش مکتوب برگزاری کارگاه  30

مشارکت در تدوین دستورالعمل سنجش سالمت . 1-1-2-6

جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی و بدو ورود 

به مدرسه

96/02/2096/03/30...مکاتبات، گزارش جلسات، دستورالعمل تدوین شده، 20

مراقبت سالمت گروه سنی . 1-2-6

 سال دانش آموز18 تا 5

استقرار، استمرار و . 1-1-6

گسترش کمی و کیفی خدمات 

نوین سالمت میانساالن در نظام 

خدمات بهداشتی اولیه

50

50

مدیریت سالمت زنان . 2-1-6

در دوران پیش یائسگی و )میانسال 

(یائسگی

50

پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت

افزایش پوشش خدمات نوین . 91-6

 70سالمت میانساالن به میزان 

درصد جمعیت تحت پوشش

11

افزایش پوشش مراقبت های . 2-6

به میزان  (سال18-5)نوجوانان 

 سال پایه تا پایان برنامه10%

11

 50 
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جهرم

حوزه بهداشت

گزارش ماهانه برگزاری جلسات هماهنگی های درون . 2-1-2-6

بخشی و برون بخشی سنجش سالمت جسمانی و آمادگی 

تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی و بدو ورود به مدرسه و دانش 

10 و 7، 4آموزان پایه های 

96/02/196/06/30مکاتبات، گزارش جلسات15

جمع بندی و گزارش مراقبت های بدو ورود به مدرسه . 3-1-2-6

10 و 7، 4و دانش آموزان پایه های 
96/12/0196/12/15...گزارش سامانه، 15

ابالغ  دستورالعمل سنجش سالمت جسمانی و . 4-1-2-6

آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود و پیش دبستانی و مراقبت 

دوره ای سایر پایه ها

96/04/0196/05/30...مکاتبات، 10

گزارش ماهانه مشارکت در اجرای برنامه خودمراقبتی . 5-1-2-6

در مدارس در قالب سفیران سالمت
96/06/0196/11/30...صورتجلسات، مکاتبات، 10

مشارکت در تدارک مقدمات اجرای برنامه سالمت . 6-1-2-6

روان در مدارس
96/06/0196/06/30...صورتجلسات، مکاتبات، 5

گزارش ماهانه مشارکت در اجرای برنامه سالمت روان . 7-1-2-6

در مدارس
96/06/0196/11/30...صورتجلسات، مکاتبات، 5

نظارت، پایش و ارزیابی مراقبت سالمت نوآموزان، بدو . 8-1-2-6

ورود و دانش آموزان
15

مراقبت ویژه، - پیگیری- ارجاع- گزارش سامانه در خصوص مراقبت

برنامه زمان بندی و گزارش بازدیدهای ستادی و دانشگاهی، پس 

...خوراندها، 

96/05/196/11/30

96/11/1596/12/15گزارش سامانه ، گزارش های استانی5گزارش اجرای واکسیناسیون توام دانش آموزان. 9-1-2-6

تهیه و ابالغ دستورالعمل مشترک پیشگیری  و . 1-2-2-6

مراقبت از پدیکولوز در مدارس با بیماری ها
96/07/0196/07/30...مکاتبات، گزارش جلسات و 60

گزارش اجرای برنامه پیشگیری  و مراقبت از پدیکولوز . 2-2-2-6

در مدارس  در خرداد
96/03/30 96/03/01...مکاتبات، گزارش  و 20

گزارش اجرای برنامه پیشگیری  و مراقبت از پدیکولوز . 3-2-2-6

در مدارس  در  آذر ماه
 96/09/0196/09/30...مکاتبات، گزارش  و 20

تشکیل کمیته های هماهنگی و اجرایی در صورت . 1-1-3-6

امضاء تفاهم نامه مشترک با وزارت رفاه جهت شناسایی نوجوانان 

بازمانده از تحصیل

96/04/0196/05/30گزارش جلسات تشکیل شده،35

 ( سال18 تا 6)اقدامات الزم برای شناسایی نوجوانان. 2-1-3-6

غیر دانش آموز در راستای طرح تحول
96/06/0196/06/30...مکاتبات، گزارش ها، 35

نظارت، پایش و ارزیابی مراقبت سالمت نوجوانان غیر . 3-1-3-6

دانش آموز
30

مراقبت ویژه، - پیگیری- ارجاع- گزارش سامانه در خصوص مراقبت

برنامه زمان بندی و گزارش بازدیدهای ستادی و دانشگاهی، پس 

...خوراندها، 

96/07/0196/12/25

مراقبت بیماران تحت پوشش بصورت ماهانه توسط . 1-1-4-6

مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک طی شش ماهه اول /بهورز

96

50

 طبق 1396گزارش آمار مراقبت بیماران طی ششماهه اول سال 

96/7/196/7/29فرمت ابالغ شده در پورتال یا سامانه سیب

مراقبت بیماران تحت پوشش بصورت ماهانه توسط . 2-1-4-6

مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک طی شش ماهه دوم /بهورز

96

50

 طبق فرمت ابالغ شده 1396گزارش آمار مراقبت بیماران طی سال 

96/12/196/12/15در پورتال یا سامانه سیب

230 و 1آموزش خودمراقبتی بیماران دیابتی تیپ . 1-1-5-6
 دوره برگزاری برنامه آموزشی دیابت در دانشگاه های 5گزارش 

کشور همچون برنامه دوست من انسولین یا برنامه های مشابه
96/11/196/11/30

تعداد بیماران مبتال به دیابت تحت % 50افزایش . 2-1-5-6

 درصد در 8 کمتر از HbA1cپوشش که متوسط نتیجه آزمایش 

 داشته اند1396طول سال 

25

ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه نتیجه آزمایش هموگلوبین 

گلیکوزیله نسبت به  سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال 

غیرواگیر

96/12/196/12/15

مراقبت سالمت گروه سنی . 1-2-6

 سال دانش آموز18 تا 5

افزایش نسبت بیماران . 4-6

شناسایی شده مبتال به فشارخون 

باال با فشارخون کنترل شده به 

تا پایان برنامه ششم% 10میزان 

برنامه مراقبت بیماران . 111-4-6

مبتال به فشارخون باال

100

افزایش نسبت بیماران مبتال . 5-6

 HbA1cو ,به دیابت با قند خون 

تا پایان % 10کنترل شده به میزان 

برنامه ششم

برنامه مراقبت بیماران . 111-5-6

مبتال به دیابت

100

100 مراقبت سالمت گروه سنی . 1-3-6

 سال غیردانش آموز18 تا 5

50

پیشگیری و مراقبت از . 2-2-6

پدیکولوز در مدارس

50

پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت

9

افزایش پوشش مراقبت های . 2-6

به میزان  (سال18-5)نوجوانان 

 سال پایه تا پایان برنامه10%

11

افزایش پوشش مراقبت های . 3-6

 5-18)نوجوانان غیر دانش آموز 

سال پایه تا % 10به میزان  (سال

پایان برنامه

11
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جهرم

حوزه بهداشت

تعداد بیماران مبتال به دیابت تحت % 50افزایش . 3-1-5-6

 در فواصل HbA1cپوشش که ساالنه حداقل دو نوبت آزمایش 

سه تا شش ماهه داشته اند

25
ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه تعداد آزمایش انجام شده نسبت به 

 سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال غیرواگیر
96/12/196/12/15

5( 2فاز)پیشگیری و کنترل رتینوپاتی دیابتی . 4-1-5-6
صورتجلسات نشست های اجرای / دستورالعملهای تدوین شده 

2فاز - سناریوهای نظام غربالگری رتینوپاتی دیابتی ایران
96/12/196/12/15

برگزاری کمپین اطالع رسانی در قالب بزرگداشت . 5-1-5-6

(پیشگیری اولیه-آموزش همگانی)هفته ملی دیابت 
15

گزارش برگزاری مراسم، کارگاه، جلسات و همایش ها و انتشارات 

مطابق فرمت ارسالی
96/10/196/10/30

نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی مطابق با . 1-1-6-6

چک لیست سطح بندی شش ماهه اول سال
30

 ماه اول و دوم6فرم برنامه زمان بندی پایش در  -1

فرم گزارش پایش ها -2

فرم گزارش اقدامات اصالحی انجام شده -3

96/6/0196/06/30

نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی مطابق با . 2-1-6-6

چک لیست سطح بندی شش ماهه دوم سال
31

 ماه اول و دوم6فرم برنامه زمان بندی پایش در  -1

فرم گزارش پایش ها -2

فرم گزارش اقدامات اصالحی انجام شده -3

96/12/0196/12/15

نظارت و پایش سیستم ارجاع در آزمایشگاههای . 3-1-6-6

سه ماهه )بهداشتی جهت برنامه پزشک خانواده  و بیمه روستایی

(اول

5
گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در برنامه پزشک خانواده و بیمه 

روستایی
96/3/196/3/31

نظارت و پایش سیستم ارجاع در آزمایشگاههای . 4-1-6-6

سه ماهه )بهداشتی جهت برنامه پزشک خانواده  و بیمه روستایی

(دوم

5
گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در برنامه پزشک خانواده و بیمه 

روستایی
96/6/196/6/31

نظارت و پایش سیستم ارجاع در آزمایشگاههای . 5-1-6-6

سه ماهه  )بهداشتی جهت برنامه پزشک خانواده  و بیمه روستایی

(سوم

5
گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در برنامه پزشک خانواده و بیمه 

روستایی
96/9/196/9/30

نظارت و پایش سیستم ارجاع در آزمایشگاههای . 6-1-6-6

سه ماهه )بهداشتی جهت برنامه پزشک خانواده  و بیمه روستایی

(چهارم

5
گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در برنامه پزشک خانواده و بیمه 

روستایی
96/12/196/12/15

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع دسترسی به . 7-1-6-6

خدمات مورد تعهد  برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و 

بسته خدمت گروههای سنی با تاکید بر نحوه ایجاد دسترسی به 

( ماه اول سال6)خدمت

5
ترسیم نقشه ارجاع خدمات همراه با تدوین فهرست خدمات ارجاعی 

با ذکر نام آزمایشگاه ارجاع
96/6/196/6/31

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع دسترسی به . 8-1-6-6

خدمات مورد تعهد  برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و 

بسته خدمت گروههای سنی با تاکید بر نحوه ایجاد دسترسی به 

( ماه دوم سال6)خدمت

5
ترسیم نقشه ارجاع خدمات همراه با تدوین فهرست خدمات ارجاعی 

با ذکر نام آزمایشگاه ارجاع
96/12/196/12/15

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  . 9-1-6-6

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت 

( ماه اول سال6)کیفیت بر اساس چک لیست سطح بندی

139696/6/196/6/31 پنل مدیریتی 10

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  . 10-1-6-6

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت 

( ماه دوم سال6)کیفیت بر اساس چک لیست سطح بندی

139696/12/196/12/15 پنل مدیریتی 10

ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و . 11-1-6-6

حوزه )عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی درشش ماهه اول

(ستادی و آزمایشگاههای سطوح مختلف

10

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

96/6/196/6/31

ارتقا کیفیت خدمات . 6-6

تا پایان % 95آزمایشگاهی به میزان 

برنامه ششم

نظارت بر استقرار نظام . 111-6-6

تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

20

افزایش نسبت بیماران مبتال . 5-6

 HbA1cو ,به دیابت با قند خون 

تا پایان % 10کنترل شده به میزان 

برنامه ششم

برنامه مراقبت بیماران . 111-5-6

مبتال به دیابت

100

پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت

9
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جهرم

حوزه بهداشت

ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و . 12-1-6-6

حوزه )عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی در شش ماهه دوم 

(ستادی و آزمایشگاههای سطوح مختلف

10

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

96/12/196/12/15

تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد کردن. 1-2-6-6

(شش ماهه اول ) اطالعات
25

 فایل اطالعات دموگرافیک و منابع شبکه آزمایشگاههای -1

 بهداشتی

 ماهه آزمایشات انجام شده در سطوح6فرم آمار کمی  -2

96/6/196/6/31

تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد کردن. 2-2-6-6

(شش ماهه دوم) اطالعات 
25

 فایل اطالعات دموگرافیک و منابع شبکه آزمایشگاههای -1

 بهداشتی

 ماهه آزمایشات انجام شده در سطوح6فرم آمار کمی  -2

96/12/196/12/15

نهایی سازی و ارسال  فرمهای جمع آوری داده های . 3-2-6-6

دموگرافیک و اطالعات  منابع از هر یک از سطوح آزمایشگاهی 

(شش ماهه اول)شبکه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

25

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

96/6/196/6/31

نهایی سازی و ارسال  فرمهای جمع آوری داده های . 4-2-6-6

دموگرافیک و اطالعات  منابع از هر یک از سطوح آزمایشگاهی 

(شش ماهه دوم)شبکه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

25

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

96/12/196/12/15

96/6/196/6/31محتواهای آموزشی15(شش ماه اول )بارگذاری محتوای آموزشی. 1-3-6-6

96/12/196/12/15محتواهای آموزشی15(شش ماه دوم )بارگذاری محتوای آموزشی. 2-3-6-6

برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری کشوری بر . 3-3-6-6

اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت های نظام مراقبت بیماری 

های واگیر و غیر واگیر با همکاری آزمایشگاههای مرجع کشوری 

(شش ماهه اول)بیماریها 

10
ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط واحد برگزار کننده و 

آزمایشگاه مرجع سالمت
96/6/196/6/31

برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری کشوری بر . 4-3-6-6

اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت های نظام مراقبت بیماری 

های واگیر و غیر واگیر با همکاری آزمایشگاههای مرجع کشوری 

(شش ماهه دوم)بیماریها 

10
ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط واحد برگزار کننده و 

آزمایشگاه مرجع سالمت
96/12/196/12/15

نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی ساالنه . 5-3-6-6

برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری - (بدو  و ضمن خدمت )

دانشگاهی و منطقه ای بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت 

های نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر با همکاری 

آزمایشگاههای مرجع کشوری بیماریها و آزمایشگاههای مرجع 

(شش ماهه اول)منطقه ای 

25
ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط - برنامه آموزشی ساالنه  

واحد برگزار کننده
96/6/196/6/31

نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی ساالنه . 6-3-6-6

برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری - (بدو  و ضمن خدمت )

دانشگاهی و منطقه ای بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت 

های نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر با همکاری 

آزمایشگاههای مرجع کشوری بیماریها و آزمایشگاههای مرجع 

(شش ماهه دوم)منطقه ای 

25
ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط - برنامه آموزشی ساالنه  

واحد برگزار کننده
96/12/196/12/15

ارزیابی و مدیریت ریسک در شبکه آزمایشگاههای . 1-4-6-6

(شش ماهه اول)بهداشتی 
25

تدوین دستورالعمل و چک لیستهای مربوطه وبرگزاری کارگاه   

توسط آزمایشگاه مرجع سالمت
96/6/196/6/31

ارزیابی و مدیریت ریسک در شبکه آزمایشگاههای . 2-4-6-6

(شش ماهه دوم)بهداشتی 
96/12/196/12/15تکمیل چک لیست و  فرمهای گزارش25

ارزیابی  و مدیریت بایوریسک  آزمایشگاههای مرجع . 3-4-6-6

(شش ماهه اول)کشوری و مرجع منطقه ای 
25

ارائه - ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط دانشگاههای پایلوت

گزارش به معاونت بهداشت
96/6/196/6/31

ارتقا کیفیت خدمات . 6-6

تا پایان % 95آزمایشگاهی به میزان 

برنامه ششم

نظارت بر استقرار نظام . 111-6-6

تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

20

تکمیل وروز آمد کردن . 2-6-6

اطالعات سطوح مختلف آزمایشگاه 

های بهداشتی

20

توانمند سازی مدیران . 3-6-6

وکارکنان آزمایشگاههای شبکه 

بهداشتی در همه دانشگاهها

20

پدافند غیر عامل و فوریتها . 4-6-6

و بالیا

20

پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت

9
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جهرم

حوزه بهداشت

ارزیابی  و مدیریت بایوریسک در شبکه آزمایشگاههای . 4-4-6-6

شش )بهداشتی آزمایشگاههای مرجع کشوری و مرجع منطقه ای

(ماهه دوم

96/12/196/12/15جمع آوری و آنالیز فرمهای ارزیابی بایوریسک25

ایجاد امکانات آزمایشگاهی معتبر و بهنگام در مناطق . 1-5-6-6

 درصدی عوامل مورد نظر 60آمایشی به منظور پوشش حداقل 

(سه ماهه اول)نظام مراقبت بیماری سندرمیک  

15

جمع - تهیه فهرست عوامل بیولوژیک سندرمیک در برش ستادی

بندی توامندیهای تشخیصی موجود و ارائه گزارش در برش 

دانشگاهی

96/3/196/3/31

ایجاد امکانات آزمایشگاهی معتبر و بهنگام در مناطق . 2-5-6-6

 درصدی عوامل مورد نظر 60آمایشی به منظور پوشش حداقل 

(سه ماهه دوم)نظام مراقبت بیماری سندرمیک    

96/6/196/6/31 درصد60گزارش نحوه ارتقا توانمندی ها به سطح 20

ایجاد امکانات آزمایشگاهی معتبر و بهنگام در مناطق . 3-5-6-6

 درصدی عوامل مورد نظر 60آمایشی به منظور پوشش حداقل 

(سه ماهه سوم)نظام مراقبت بیماری سندرمیک  

96/9/196/9/30برگزاری مانور و گزارش آن با همکاری آزمایشگاه مرجع سالمت20

ایجاد امکانات آزمایشگاهی معتبر و بهنگام در مناطق . 4-5-6-6

 درصدی عوامل مورد نظر 60آمایشی به منظور پوشش حداقل 

(سه ماهه چهارم)نظام مراقبت بیماری سندرمیک  

96/12/196/12/15ارائه گزارش ارزیابی و برنامه ریزی جهت ارتقا25

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای . 5-5-6-6

(سه ماهه اول)بهداشتی 
5

تدوین و ابالغ سطح بندی شبکه آزمایشگاههای بهداشتی و طراحی 

چک لیست ارزیابی شبکه
96/3/196/3/31

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای . 6-5-6-6

(سه ماهه دوم)بهداشتی 
96/6/196/6/31ارزیابی شبکه براساس چک لیست و ارائه گزارش5

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای . 7-5-6-6

(سه  ماهه سوم)بهداشتی   
5

تهیه اکشن پلن به منظور افزایش کیفیت، سطح دسترسی و کاهش 

هزینه
96/9/196/9/30

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای . 8-5-6-6

(شش ماهه چهارم)بهداشتی 
96/12/196/12/15گزارش ارزیابی از اقدامات صورت گرفته در دانشگاهها5

96/1/1596/12/29دستورالعمل مربوطه13965تدوین دستورالعمل های اجرایی سال . 1-1-7-6

تامین و نگه داشت نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه . 2-1-7-6

(پزشک،ماما و سایر نیروها)پزشک خانواده 
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز )تداوم . 3-1-7-6

در واحدهای ارائه خدمات و اجزای  (روستایی و خانه های بهداشت

تابعه

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5تامین اقالم دارویی مورد نیاز بسته خدمات سطح یک. 4-1-7-6

تامین مکمل های داروئی مورد نیاز بر اساس بسته . 5-1-7-6

خدمات سطح یک
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5

96/1/196/12/29گزارش مربوطه5تامین خودروی مناسب از طریق خرید خدمت. 6-1-7-6

تکمیل پوشش و گسترش برنامه ارائه خدمات . 7-1-7-6

پاراکلینیک به جمعیت تحت پوشش برنامه
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

مشارکت در تکمیل پوشش و گسترش برنامه ارائه . 8-1-7-6

خدمات سالمت دهان و دندان  به جمعیت تحت پوشش برنامه
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

توانمند سازی مدیران،کارشناسان و کارکنان برنامه . 9-1-7-6

پزشک خانواده روستایی و شهری
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5

96/1/1596/6/30گزارش مربوطه5ظرفیت سازی اجرای برنامه های ادغام یافته. 10-1-7-6

بهبود سازماندهی و . 5-6-6

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

 درصد جمعیت 90دسترسی . 7-6

تحت پوشش به مراقبتهای اولیه 

سالمت

تقویت برنامه ارائه خدمات . 111-7-6

و مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی 

به  (خدمات نوین سالمت)

هزار 20روستائیان  و شهرهای زیر 

نفر و عشایر

25

ارتقا کیفیت خدمات . 6-6

تا پایان % 95آزمایشگاهی به میزان 

برنامه ششم

11

پدافند غیر عامل و فوریتها . 4-6-6

و بالیا

20

پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت
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جهرم

حوزه بهداشت

استقرارنظام ارجاع جمعیت تحت پوشش برنامه . 11-1-7-6

پزشک خانواده به سطوح باالتر
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

تقویت فرهنگ سازی، اطالع رسانی و جلب مشارکت . 12-1-7-6

همگانی در اجرای برنامه پزشک خانواده
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5

تقویت همکارهای بین بخشی، فرابخشی و بین . 13-1-7-6

المللی مرتبط با برنامه پزشک خانواده
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5

تامین منابع مالی و تخصیص سرانه برای جمعیت . 14-1-7-6

(ایرانی و غیر ایرانی )ساکن
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه5پایش و ارزیابی عملکرد برنامه. 15-1-7-6

تشکیل جلسات ستاد اجرایی کشوری و پیگیری . 1-2-7-6

مصوبات آن
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

تعیین سرانه پزشک خانواده شهری و پیگیری تامین . 2-2-7-6

منابع مالی برنامه
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه25ادغام  بسته خدمت در برنامه پزشک خانواده شهری. 3-2-7-6

توانمند سازی مدیران،کارشناسان و کارکنان برنامه . 4-2-7-6

پزشک خانواده شهری
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه20

تقویت همکارهای بین بخشی،فرابخشی و بین المللی . 5-2-7-6

مرتبط با برنامه پزشک خانواده شهری
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه15

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه20پایش و ارزیابی عملکرد برنامه. 6-2-7-6

بازنگری دستور عمل برنامه مراقبتهای نوین سالمت . 1-3-7-6

در مناطق شهری و حاشیه
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه25تداوم قراردادهای خرید خدمات از بخش خصوصی. 2-3-7-6

تداوم تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق تحت . 3-3-7-6

پوشش
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه20

تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز شهری و )تداوم . 4-3-7-6

پایگاه سالمت در واحدهای ارائه خدمات و اجزای تابعه
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه25

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10تأمین اعتبار مورد نیاز برنامه. 5-3-7-6

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10پایش و ارزیابی عملکرد برنامه. 6-3-7-6

ارایه خدمت در منزل به . 4-7-6

سالمندان ناتوان

25
گزارش برگزاری جلسات ماهانه با اعضای هیات علمی . 1-4-7-6

به منظور تدوین طرح پژوهشی مراقبت در منزل سالمندان
96/1/1596/8/15مکاتبات و صورتجلسات برگزار شده با اعضای کمیته علمی100

تعیین الگوی استاندار ارائه خدمات و مراقبت های . 1-1-8-6

بهداشتی و درمانی در قالب برنامه پزشکی خانواده در مناطق 

شهری

96/1/1596/5/30گزارش مربوطه20

96/1/1596/12/29گزارش مربوطه10تشکیل کمیته راهبردی کشوری و برگزاری جلسات. 2-1-8-6

96/1/1596/5/30گزارش مربوطه10تدوین دستورعمل اجرایی برنامه. 3-1-8-6

96/4/196/12/29گزارش مربوطه35اجرایی پایلوت برنامه در  شهرستان های منتخب. 4-1-8-6

فرهنگ سازی، اطالع رسانی عمومی مردم در راستای . 5-1-8-6

پذیرش برنامه
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه25

96/1/1596/5/31گزارش مربوطه25تدارک زیرساختهای مورد نیاز برنامه. 1-2-8-6

به واحدهای  (off/onنسخه )پیگیری گسترش برنامه . 2-2-8-6

ارائه خدمت
96/1/1596/12/29گزارش مربوطه20

20

استمرار برنامه مراقبتهای . 3-7-6

نوین سالمت در مناطق شهری و 

حاشیه

25

 درصد جمعیت 75بهره مندی . 8-6

تحت پوشش از مراقبت های اولیه 

سالمت

توسعه و گسترش برنامه . 111-8-6

پزشک خانواده در مناطق شهری 

 هزار نفر20باالی 

20

توسعه سامانه  الکترونیک . 2-8-6

اطالعات بهداشتی در سطوح 

مختلف ارائه خدمت و مدیریتی 

حوزه بهداشت

 درصد جمعیت 90دسترسی . 7-6

تحت پوشش به مراقبتهای اولیه 

سالمت

تقویت برنامه ارائه خدمات . 111-7-6

و مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی 

به  (خدمات نوین سالمت)

هزار 20روستائیان  و شهرهای زیر 

نفر و عشایر

25

تداوم و اصالح  برنامه . 2-7-6

پزشک خانواده و نظام ارجاع در 

مناطق شهری  دو استان فارس و 

مازندران

25

پوشش فراگیر در دسترسی . 6

عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت
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جهرم

حوزه بهداشت

تهیه فهرست شاخصهای هر سطح قابل گزارش از . 3-2-8-6

سامانه
96/1/1596/3/31گزارش مربوطه10

96/4/196/6/31گزارش مربوطه15تهیه برنامه گزارش ساز در سامانه. 4-2-8-6

96/7/196/9/30گزارش مربوطه15آموزش نحوه گزارش گیری در سطوح مختلف. 5-2-8-6

96/7/196/12/29گزارش مربوطه15استقرار داشبورد مدیریت اطالعات مبتنی بر سامانه. 6-2-8-6

1396/1/201396/3/31گزارش مربوطه30برگزاری جلسات آموزشی سامانه ساختار شبکه. 1-3-8-6

1396/1/201396/3/1گزارش مربوطه45تهیه دستور عمل برنامه اطالعات ساختار شبکه. 2-3-8-6

1396/1/201396/12/20گزارش مربوطه25تهیه گزارش اطالعات ساختار شبکه. 3-3-8-6

 40توسعه جذب  داوطلبان سالمت محالت به ازای . 1-4-8-6

خانوار
96.1.1596.12.25گزارش مربوطه20

توانمند سازی داوطلبان سالمت محالت در پیگیری . 2-4-8-6

ومراقبت از بیماری های واگیرداروغیر واگیر
96.1.1596.12.25گزارش مربوطه20

96.1.1596.12.25گزارش مربوطه10تشویق  الگوهای موفق داوطلبان سالمت. 3-4-8-6

استفاده از ظرفیت ها ومنابع سازمان ها برای توسعه . 4-4-8-6

(جذب داوطلبان متخصص)سواد سالمت
96.1.1596.12.25گزارش مربوطه25

96.1.1596.12.25گزارش مربوطه25جذب خیرین در حوزه پیشگیری وارتقای سالمت. 5-4-8-6

برگزاری  کارگاه خدمات نوین سالمت  برای . 1-5-8-6

کارشناسان سالمندان دانشگاههای کشور در خصوص بسته 

خدمت سالمندان

30
در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیسات شرکت کنندگان
96/4/196/10/1

برگزاری کارگاه خدمات نوین سالمت برای مدیران . 2-5-8-6

دانشکده های تک شهرستان /در دانشگاه )ستاد شهرستان ها 

در خصوص بسته خدمت سالمندان(ارائه دهندگان خدمت 

20
در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیسات شرکت کنندگان
96/8/196/12/1

گزارش ماهانه موارد مراقبت سالمندان بر اساس . 3-5-8-6

خدمات نوین
96/1/696/12/15گزارش مراقبت سالمندان  در سامانه سیب50

 ماهه اول از نحوه ارائه خدمات نوین 6ارایه گزارش . 4-5-8-6

سالمت
96/7/196/7/30گزارش پایش50

 ماهه دوم از نحوه ارائه خدمات نوین 6ارایه گزارش . 5-5-8-6

سالمت
96/12/196/1215گزارش پایش50

اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت . 1-1-9-6

پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه اول سال
1396/04/0131/4/96ارسال آمار گزارشات فصلی- ارسال تصویر قرارداد- گزارش راه اندازی25

اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت . 2-1-9-6

پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه دوم سال
1396/07/0196/07/30ارسال آمار گزارشات فصلی- ارسال تصویر قرارداد- گزارش راه اندازی25

اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت . 3-1-9-6

پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه سوم سال
1396/10/0196/10/30ارسال آمار گزارشات فصلی- ارسال تصویر قرارداد- گزارش راه اندازی25

اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت . 4-1-9-6

پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه سوم سال
1397/12/0197/12/15ارسال آمار گزارشات فصلی- ارسال تصویر قرارداد- گزارش راه اندازی25

96/07/2096/11/30گزارش فعالیت ها25استمرار آموزش و مشاوره بلوغ و سالمت باروری. 1-1-1-7

تدوین مجموعه آموزشی بلوغ و سالمت باروری . 2-1-1-7

نوجوانان
96/01/2096/06/30صورتجلسات، متون جمع آوری شده، متون جمع بندی و نهایی شده35

برگزاری کارگاه های آموزش برای کارکنان دانشگاه . 3-1-1-7

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و شهرستانها در 

خصوص بلوغ و سالمت باروری

20
شهرستانها ، برنامه کارگاه، گزارش برگزاری / مکاتبات با دانشگاه ها

...کارگاه، لیست اسامی شرکت کنندگان، 
96/07/2096/11/01

100 ارتقای آگاهی و مهارت مردم، . 7

سازمانها و جوامع برای مراقبت از 

سالمت خود

افزایش جمعیت تحت پوشش . 91-7

برنامه بلوغ و سالمت باروری 

% 70نوجوانان گروه هدف به میزان 

تا پایان برنامه

بلوغ و سالمت باروری . 141-1-7

نوجوانان گروه هدف

برنامه ریزی برای توسعه . 4-8-6

وارتقای مشارکت داوطلبان سالمت

20

مراقبتهای ادغام یافته . 5-8-6 

سالمت سالمندان

20

افزایش پوشش برنامه کاهش . 9-6

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

در معتادان % 25به میزان  (سوزن

تزریقی در مراکز کاهش آسیب 

اعتیاد

برنامه کاهش آسیب . 121-9-6

مصرف مواد

100

20

نظام جمع آوری و ثبت . 3-8-6

(HNIS)اطالعات ساختار شبکه

20

 درصد جمعیت 75بهره مندی . 8-6

تحت پوشش از مراقبت های اولیه 

سالمت

11

توسعه سامانه  الکترونیک . 2-8-6

اطالعات بهداشتی در سطوح 

مختلف ارائه خدمت و مدیریتی 

حوزه بهداشت

پوشش فراگیر در دسترسی . 6
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جهرم

حوزه بهداشت

ارائه گزارش از نظارت، پایش و ارزیابی خدمات بلوغ و . 4-1-1-7

باروری
96/08/2096/12/15... برنامه زمان بندی و گزارش بازدیدها، پس خوراندها، 20

برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین آموزش و . 1-1-2-7

سالمت و تندرستی، انجمن اولیاء و مربیان و سایر )پرورش 

(ذینفعان

96/6/0196/11/30صورتجلسات، مکاتبات،10

برگزاری همایش های استانی  به منظور تقدیر از . 2-1-2-7

 ستاره و مدارسی که  5مدیران، کارکنان و دانش آموزان مدارس 

 باالترین درصد افزایش امتیاز در حد 96-95در سال تحصیلی 

.فاصل دو ممیزی را دارا بوده اند

96/07/1596/12/15...گزارش همایش ها، مکاتبات، تصاویر، 10

مشارکت در اجرای برنامه مدارس مروج سالمت در . 3-1-2-7

مناطق ازاد تجاری
96/06/0196/11/30...صورتجلسات، مکاتبات، گزارش ها، نتایج بازدید، 5

تهیه و ارائه لوح مدارس مروج سالمت به مدارس . 1-1-3-7

96-95ستاره دار در سال تحصیلی 
96/07/1596/09/15...نمونه لوح، مکاتبات، لیست مدارس ستاره دار، 10

مشارکت در اجرای تفاهم نامه با دانشکده محیط . 2-1-3-7

HPS و HSEزیست دانشگاه تهران با موضوع ادغام 
96/06/0196/11/30...صورتجلسات، مکاتبات، 5

بررسی نتایج ممیزی خارجی مدارس در سال . 3-1-3-7

و تائید امتیاز کسب شده96-97تحصیلی 
96/09/1596/12/15...شهرستان ها،/ بررسی گزارش سامانه و مکاتبه با دانشگاه5

10نظارت، پایش و ارزیابی برنامه مدارس مروج سالمت. 4-1-3-7
گزارش سامانه در خصوص ممیزی و امتیاز کسب شده، برنامه زمان 

...بندی و گزارش بازدیدها، پس خوراندها، 
96/07/1596/12/15

بازنگری دستورالعمل اجرایی برنامه و اصالح چک . 5-1-3-7

لیست ها
96/02/2096/06/30مکاتبات ، صورتجلسات، دستورالعمل بازنگری شده20

اجرای آزمایشی برنامه بازنگری شده در مدارس . 6-1-3-7

مجری منتخب
96/07/1596/10/15...تعیین مدارس منتخب، مکاتبات، صورتجلسات، 15

نظارت بر نحوه ی اجرای برنامه بازنگری شده و جمع . 7-1-3-7

آوری و جمع بندی داده ها
10

مکاتبات، گزارش بازدیدها ی ستادی و دانشگاهی، داده های جمع 

آوری و جمع بندی شده، گزارش های کشوری و دانشگاهی، گزارش 

...نهایی اجرای آزمایشی و 

96/08/1596/12/15

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 1-1-4-7

(شش ماه اول)بهداشت در خصوص برنامه خودمراقبتی فردی 
96/07/0196/07/30گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در شش ماهه اول5

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 2-1-4-7

(یک ساله)بهداشت در خصوص برنامه خودمراقبتی فردی 
96/12/0196/12/15گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در یکسال5

اجرای کمپین اطالع رسانی برنامه خودمراقبتی فردی . 3-1-4-7

(شش ماهه اول)
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش شش ماهه اول 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/07/0196/07/30

اجرای کمپین اطالع رسانی برنامه خودمراقبتی فردی . 4-1-4-7

(یک ساله)
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش یک سال 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/12/0196/12/15

30ارائه گزارش ماهیانه تربیت سفیران سالمت خانوار. 5-1-4-7
تعداد سفیران سالمت و افتخاری آموزش داده شده ، : گزارش

عناوین دوره های برگزار شده
96/1/1596/12/15

دانشجویی، سرباز، طلبه )تربیت سفیران سالمت جوان . 6-1-4-7

(و سایر جوانان
96/12/0196/12/15گزارش تعداد سفیران سالمت جوان به تفکیک5

17

100

100مدارس مروج سالمت. 141-2-7

افزایش مدارس مروج سالمت . 3-7

 درصد10ستاره دار به میزان 

100مدارس مروج سالمت. 141-3-7

ارتقای آگاهی و مهارت مردم، . 7

سازمانها و جوامع برای مراقبت از 

سالمت خود

افزایش جمعیت تحت پوشش . 91-7

برنامه بلوغ و سالمت باروری 

% 70نوجوانان گروه هدف به میزان 

تا پایان برنامه

بلوغ و سالمت باروری . 141-1-7

نوجوانان گروه هدف

افزایش مدارس مروج سالمت . 2-7

 درصد10 ستاره به میزان 5

پوشش برنامه ملی . 4-7

 درصد 70خودمراقبتی به میزان 

جمعیت تحت پوشش تا پایان 

برنامه ششم

برنامه خودمراقبتی فردی. 141-4-7
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جهرم

حوزه بهداشت

5اجرای کمپین ازدواج سالم. 7-1-4-7

زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه مانند پوستر،  )گزارش یک سال 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون و ...پمفلت و

(، هزینه(ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....روزنامه و

96/12/0196/12/15

96/04/0196/04/31گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در سه ماهه اول10(سه ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی . 8-1-4-7

96/07/0196/07/30گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در شش ماهه اول10(شش ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی . 9-1-4-7

96/10/0196/10/30گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی  در نه ماه10(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی . 10-1-4-7

96/12/0196/12/15گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی  در یکسال10(یکساله)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی . 11-1-4-7

96/12/0196/12/15گزارش15راه اندازی سامانه خودمراقبتی سازمانی. 1-2-4-7

اجرای کمپین اطالع رسانی خودمراقبتی سازمانی . 2-2-4-7

(شش ماهه اول)
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش شش ماهه اول 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/07/0196/07/30

اجرای کمپین اطالع رسانی خودمراقبتی سازمانی . 3-2-4-7

(یک سال)
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش یک سال 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/12/0196/12/15

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 4-2-4-7

(شش ماهه اول)بهداشت در خصوص خود مراقبتی سازمانی 
96/07/0196/07/30گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در شش ماهه اول5

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 5-2-4-7

(یک سال)بهداشت در خصوص خود مراقبتی سازمانی 
96/12/0196/12/15گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در یکسال5

کارگاه برنامه ریزی )برگزاری دوره های آموزشی . 6-2-4-7

برای شورای ارتقای  (عملیاتی مشارکتی و نحوه کار با سامانه 

(در خصوص برنامه خودمراقبتی سازمانی)سالمت در محل کار 

15

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و )گزارش دوره آموزشی 

برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی  (نحوه کار با سامانه 

که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند

96/1/1596/12/15

96/12/0196/12/15گزارش10برگزاری جشنواره حامی سالمت. 7-2-4-7

96/04/0196/04/31گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در سه ماهه اول10(سه ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی . 8-2-4-7

96/07/0196/07/30گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در شش ماهه اول10(شش ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی . 9-2-4-7

96/10/0196/10/30گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی  در نه ماه10(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی . 10-2-4-7

96/12/0196/12/15گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی  در یکسال10(یکساله)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی . 11-2-4-7

96/12/0196/12/15گزارش10راه اندازی سامانه خودمراقبتی اجتماعی. 1-3-4-7

راقبتی G888+اجرای کمپین اطالع رسانی خودم. 2-3-4-7

(شش ماهه اول)اجتماعی 
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش شش ماهه اول 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/07/0196/07/30

اجرای کمپین اطالع رسانی خودمراقبتی اجتماعی . 3-3-4-7

(در یک سال)
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش در یک سال 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/12/0196/12/15

17

17خودمراقبتی سازمانی. 2-4-7

برنامه خودمراقبتی . 3-4-7

اجتماعی

17

ارتقای آگاهی و مهارت مردم، . 7

سازمانها و جوامع برای مراقبت از 

سالمت خود

9

پوشش برنامه ملی . 4-7

 درصد 70خودمراقبتی به میزان 

جمعیت تحت پوشش تا پایان 

برنامه ششم

برنامه خودمراقبتی فردی. 141-4-7
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 4-3-4-7

(شش ماهه اول)بهداشت در خصوص خود مراقبتی اجتماعی 
96/07/0196/07/30گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در شش ماهه اول5

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 5-3-4-7

(در یک سال)بهداشت در خصوص خود مراقبتی اجتماعی 
96/12/0196/12/15گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در یکسال5

کارگاه برنامه ریزی )برنامه ریزی دوره های آموزشی. 6-3-4-7

روستایی و /برای اعضای شورهای شهری (عملیاتی مشارکتی

(در خصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی)شوارایاری 

20
 (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی)گزارش دوره آموزشی 

برگزار شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند
96/1/1596/12/15

96/12/0196/12/15گزارش10جشنواره جوامع حامی سالمت. 7-3-4-7

96/04/0196/04/31گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در سه ماهه اول10(سه ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی . 8-3-4-7

شش ماهه )ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی . 9-3-4-7

(اول
96/07/0196/07/30گزارش شاخص  برنامه خودمراقبتی اجتماعی در شش ماهه اول10

96/10/0196/10/30گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی  در نه ماه10(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی . 10-3-4-7

96/12/0196/12/15گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی  در یکسال10(یکساله)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی. 11-3-4-7

شش )اجرای کمپین اطالع رسانی برنامه خودیاری . 1-4-4-7

(ماهه اول
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش شش ماهه اول 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/07/0196/07/30

در یک )اجرای کمپین اطالع رسانی برنامه خودیاری . 2-4-4-7

(سال
5

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه )گزارش در یک سال 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...مانند پوستر، پمفلت و

، (ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....تلویزیون و روزنامه و

(هزینه

96/11/1596/12/15

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 3-4-4-7

(شش ماهه اول)بهداشت در خصوص برنامه خودیاری 
96/07/0196/07/30گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در شش ماهه اول5

برگزاری کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارکنان . 4-4-4-7

(در یک سال)بهداشت در خصوص برنامه خودیاری 
96/12/0196/12/15گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در یکسال5

40گزارش ماهیانه تشکیل گروه های خودیار. 5-4-4-7

گزارش تعداد گروهای خودیار تشکیل شده، عناوین گروه های 

تشکیل شده، تعداد اعضای هر گروه، تعداد جلسات توجیهی برگزار 

شده برای گروه های خودیار

96/1/1596/12/15

96/04/0196/04/31گزارش شاخص برنامه خودیاری در سه ماهه اول10(سه ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودیاری . 6-4-4-7

96/07/0196/07/30گزارش شاخص برنامه خودیاری  در شش ماهه اول10(شش ماهه دوم)ارزشیابی برنامه خودیاری . 7-4-4-7

96/10/0196/10/30گزارش شاخص برنامه خودیاری  در نه ماه10(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودیاری. 8-4-4-7

96/12/0196/12/15گزارش شاخص برنامه خودیاری  در یکسال10(یکساله)ارزشیابی برنامه خودیاری. 9-4-4-7

تدوین بسته های خودمراقبتی در سبک زندگی سالم . 1-5-4-7

(یکساله)برای گروههای سنی 
96/12/0196/12/15گزارش یکساله25

بکارگیری بسته های خودمراقبتی در سبک زندگی .  2-5-4-7

(یکساله)سالم برای گروههای سنی 
25

نام بسته آموزشی، تعداد بسته آموزشی تهیه شده، )گزارش یکساله 

تعداد نفرات آموزش دیده مبتنی بر بسته آموزشی، گروه هدف، 

(محل توزیع، هزینه بسته آموزشی، هزینه کل

96/12/0196/12/15

تدوین  بسته های خودمراقبتی در بیماریهای هدف . 3-5-4-7

(یکساله)بسته خدمات 
96/12/0196/12/15گزارش یکساله25

17

برنامه خودمراقبتی . 3-4-7

اجتماعی

17

17برنامه خودیاری. 4-4-7

ارتقای آگاهی و مهارت مردم، . 7

سازمانها و جوامع برای مراقبت از 

سالمت خود

9

پوشش برنامه ملی . 4-7

 درصد 70خودمراقبتی به میزان 

جمعیت تحت پوشش تا پایان 

برنامه ششم

14

تدوین جزء خودمراقبتی . 5-4-7

در مراقبتهای اولیه سالمت
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جهرم

حوزه بهداشت

بکارگیری بسته های خودمراقبتی در بیماریهای هدف . 4-5-4-7

(یکساله)بسته خدمات 
25

نام بسته آموزشی، تعداد بسته آموزشی تهیه شده، )گزارش یکساله  

تعداد نفرات آموزش دیده مبتنی بر بسته آموزشی، گروه هدف، 

(محل توزیع، هزینه بسته آموزشی، هزینه کل

96/12/0196/12/15

آموزش و توانمندسازی کارکنان آموزش و ارتقای . 1-6-4-7

(یکساله)سالمت 
96/12/0196/12/15گزارش دوره های برگزار شده و تعداد افراد شرکت کننده در یکسال50

آموزش و توانمندسازی کارشناسان کارکنان حوزه . 2-6-4-7

(یکساله)بهداشت 
96/12/0196/12/15گزارش دوره های برگزار شده و تعداد افراد شرکت کننده در یکسال50

1396/12/011396/12/15گزارش سنجش سواد سالمت30ارزیابی سواد سالمت خانوار. 1-1-5-7

در )برنامه ریزی و پشتیبانی ملی کمپین تغذیه سالم . 2-1-5-7

(راستای برنامه جامع آموزش سالمت همگانی
1396/12/011396/12/15گزارش5

در راستای برنامه جامع )اجرای کمپین تغذیه سالم . 3-1-5-7

(آموزش سالمت همگانی
5

غیر / دولتی)گزارش زمان اجرا، گروه هدف، سازمان های همکار 

، کانال ارتباطی، نوع رسانه و ارزشیابی کمپین(دولتی
1396/12/011396/12/15

برنامه ریزی و پشتیبانی ملی کمپین تحرک فیزیکی . 4-1-5-7

(در راستای برنامه جامع آموزش سالمت همگانی)
1396/12/011396/12/15گزارش5

در راستای برنامه )اجرای کمپین تحرک فیزیکی . 5-1-5-7

(جامع آموزش سالمت همگانی
5

غیر / دولتی)گزارش زمان اجرا، گروه هدف، سازمان های همکار 

، کانال ارتباطی، نوع رسانه و ارزشیابی کمپین(دولتی
1396/12/011396/12/15

در )برنامه ریزی و پشتیبانی ملی کمپین دخانیات . 6-1-5-7

(راستای برنامه جامع آموزش سالمت همگانی
1396/12/011396/12/15گزارش5

در )اجرای کمپین پیشگیری و کنترل دخانیات . 7-1-5-7

(راستای برنامه جامع آموزش سالمت همگانی
5

غیر / دولتی)گزارش زمان اجرا، گروه هدف، سازمان های همکار 

، کانال ارتباطی، نوع رسانه و ارزشیابی کمپین(دولتی
1396/12/011396/12/15

برنامه ریزی و پشتیبانی ملی کمپین پیشگیری و . 8-1-5-7

(در راستای برنامه جامع آموزش سالمت همگانی)کنترل سرطان 
1396/12/011396/12/15گزارش5

در راستای )اجرای کمپین پیشگیری و کنترل سرطان . 9-1-5-7

(برنامه جامع آموزش سالمت همگانی
5

غیر / دولتی)گزارش زمان اجرا، گروه هدف، سازمان های همکار 

، کانال ارتباطی، نوع رسانه و ارزشیابی کمپین(دولتی
1396/12/011396/12/15

برنامه ریزی و پشتیبانی ملی کمپین پیشگیری و . 10-1-5-7

(در راستای برنامه جامع آموزش سالمت همگانی)کنترل ایدز 
1396/12/011396/12/15گزارش5

در راستای )اجرای کمپین پیشگیری و کنترل ایدز . 11-1-5-7

(برنامه جامع آموزش سالمت همگانی
5

غیر / دولتی)گزارش زمان اجرا، گروه هدف، سازمان های همکار 

، کانال ارتباطی، نوع رسانه و ارزشیابی کمپین(دولتی
1396/12/011396/12/15

20برگزاری نمایشگاه های آموزشی. 12-1-5-7
گزارش زمان اجرا، نام نمایشگاه، گروه هدف، سازمان های همکار 

درون و برون بخش
1396/12/011396/12/15

برگزاری جلسات هماهنگی کمیته  نیازسنجی سالمت . 1-2-5-7

(سه ماهه اول)
96/04/0196/04/31گزارش صورت جلسات تشکیل شده کمیته در سه ماهه اول5

برگزاری جلسات هماهنگی کمیته  نیازسنجی سالمت . 2-2-5-7

(شش ماهه اول)
96/07/0196/07/30گزارش صورت جلسات تشکیل شده کمیته در شش ماهه اول5

برگزاری جلسات هماهنگی کمیته نیازسنجی سالمت . 3-2-5-7

(نه ماهه)
96/10/0196/10/30گزارش صورت جلسات تشکیل شده کمیته در نه ماهه5

برگزاری جلسات هماهنگی کمیته  نیازسنجی سالمت . 3-2-5-7

(یکساله)
96/12/0196/12/15گزارش صورت جلسات تشکیل شده کمیته در یکسال5

96/1/1596/02/31دوره های آموزشی برگزارشده، درصد کارکنان آموزش دیده: گزارش10توانمندسازی کارکنان برای اجرای برنامه نیازسنجی. 4-2-5-7

اجرای برنامه نیازسنجی مبتنی بر شیوه نامه . 5-2-5-7

نیازسنجی سالمت جامعه ابالغ شده
20

ارسال نامه کتبی از سوی معاونت بهداشت مبنی بر انجام برنامه 

نیازسنجی سالمت جامعه
96/06/0196/06/31

96/06/0196/06/31گزارش لیست نیازهای احصاء شده در سطح دانشگاه10احصاء نیاز های سالمت جامعه در سطح دانشگاه. 6-2-5-7

17

توانمندسازی مدیران و . 6-4-7

کارکنان بخش بهداشت

15

افزایش سواد سالمت مردم به . 5-7

 درصد سال پایه25میزان 

برنامه جامع آموزش . 141-5-7

سالمت همگانی

34

33نیازسنجی سالمت. 2-5-7

ارتقای آگاهی و مهارت مردم، . 7

سازمانها و جوامع برای مراقبت از 

سالمت خود

9

پوشش برنامه ملی . 4-7

 درصد 70خودمراقبتی به میزان 

جمعیت تحت پوشش تا پایان 

برنامه ششم

14

تدوین جزء خودمراقبتی . 5-4-7

در مراقبتهای اولیه سالمت
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جهرم

حوزه بهداشت

96/07/0196/07/30گزارش لیست نیازهای احصاء شده در سطح ستاد10احصاء نیاز های سالمت جامعه در سطح ستاد. 7-2-5-7

برنامه ریزی مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر . 8-2-5-7

نیازسنجی در سطح دانشگاه
96/07/0196/07/30گزارش درصد تدوین برنامه مداخله به تفکیک سطوح10

برنامه ریزی مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر . 9-2-5-7

نیازسنجی در سطح ستاد
96/08/0196/08/30گزارش درصد تدوین برنامه مداخله به تفکیک واحدهای تخصصی10

ارزشیابی مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر . 10-2-5-7

نیازسنجی
96/12/011396/12/15گزارش شاخص مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیازسنجی10

96/12/0196/12/15گزارش یکساله7مدیریت سامانه آوای سالمت. 1-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله7پشتیبانی و نظارت بر سامانه ارس. 2-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید برنامه های مستند و ترکیبی. 3-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید سریال آموزشی. 4-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید تیزرهای آموزشی. 5-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید پوسترهای آموزشی. 6-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید بسته های اطالعاتی و آموزشی. 7-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید مستندهای آموزشی. 8-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید بنرهای آموزش محیطی. 9-3-5-7

96/12/0196/12/15گزارش یکساله6طراحی و تولید نرم افزاهای آموزشی. 10-3-5-7

96/1/1596/12/15گزارش تعداد رسانه های ثبت شده به تقکیک نوع رسانه7گزارش ماهیانه ثبت رسانه های تولید شده. 11-3-5-7

5(سه ماه اول)گزارش شاخص سامانه ارس . 12-3-5-7
گزارش شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و مجموع مراحل در 

سه ماه اول
96/04/0196/04/31

5(شش ماهه اول)گزارش شاخص سامانه ارس . 13-3-5-7
گزارش شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و مجموع مراحل در 

شش ماهه اول
96/07/0196/07/30

5(نه ماهه)گزارش شاخص سامانه ارس . 14-3-5-7
گزارش شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و مجموع مراحل در 

نه ماه
96/10/0196/10/30

5(یکساله)گزارش شاخص سامانه ارس . 15-3-5-7
گزارش شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و مجموع مراحل در 

یکسال
96/12/0196/12/15

ارزشیابی خارجی ساالنه رسانه های ثبت شده در . 16-3-5-7

سامانه
1396/12/11396/12/15گزارش6

برگزاری جشنواره ساالنه رسانه های آموزش سالمت . 17-3-5-7

کشور
1396/12/11396/12/15گزارش5

برنامه ریزی دوره های آموزشی راهنمای جامع آموزش . 1-1-6-7

سالمت معلمان
35

تعداد و درصد معلمان آموزش دیده به تقکیک مقاطع تحصیلی 

(تجمعی)
1396/07/011396/12/15

45تربیت سفیران سالمت دانش آموزان. 2-1-6-7

نام دوره آموزشی، تعداد و درصد دانش آموزان آموزش دیده به 

تقکیک مقاطع تحصیلی، شاخص درصد سفیران سالمت دانش آموز 

(تجمعی)

1396/07/011396/12/15

1396/12/11396/12/15گزارش20جشنواره سفیران سالمت دانش آموزان. 3-1-6-7

ارتقاء توان نظام سالمت در . 7-7

% 20مقابله با تغییر اقلیم به میزان 

تا پایان برنامه

100تغییر اقلیم و سالمت. 161-7-7
ارزیابی آسیب پذیری و تدوین برنامه سازگاری در . 1-1-7-7

بخش سالمت در برابر اثرات تغییر اقلیم
96/12/196/12/15گزارش ارزیابی و برنامه های سازگاری100

فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سالمت . 1-1-1-8

در دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استان
96/7/196/7/30صورتجلسات و مصوبات استانی10

فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سالمت . 2-1-1-8

در دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استان
96/12/196/12/15صورتجلسات و مصوبات استانی10

تدوین دستورالعمل تشکیل  و استقرار دبیرخانه های . 3-1-1-8

استانی پیوست سالمت
96/8/1596/8/30ابالغ دستورالعمل8

100

33

استقرار نظام جامع آموزش . 6-7

سالمت در مدارس کشور

برنامه خودمراقبتی در . 141-6-7

مدارس

100

افزایش تولید سیاستهای حامی . 8

سالمت و ایجاد تعهد برای تهیه 

پیوست سالمت در طرح های کالن 

توسعه ای

توسعه و تقویت پیوست . 91-8

 درصد برای 100سالمت به میزان 

طرح های کالن توسعه ای مشمول

تقویت و ارتقاء برنامه . 501-1-8

پیوست سالمت

افزایش سواد سالمت مردم به . 5-7

 درصد سال پایه25میزان 

14

33نیازسنجی سالمت. 2-5-7

تولید رسانه های آموزش . 3-5-7

سالمت

ارتقای آگاهی و مهارت مردم، . 7

سازمانها و جوامع برای مراقبت از 

سالمت خود

9
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جهرم

حوزه بهداشت

فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سالمت . 4-1-1-8

در دستگاه های اجرایی
5

نامه ها، صورتجلسات نشست های مشترک، پروتکل های تدوین 

شده در ارتباط با پیوست سالمت
96/7/196/7/15

فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سالمت . 5-1-1-8

در دستگاه های اجرایی
5

نامه ها، صورتجلسات نشست های مشترک، پروتکل های تدوین 

شده در ارتباط با پیوست سالمت
96/12/196/12/15

تدوین گزارش عملکردشش ماهه اول دبیرخانه ملی . 6-1-1-8

پیوست سالمت
96/7/1596/7/30مستندات گزارش عملکرد1

تدوین گزارش عملکرد شش ماهه دوم دبیرخانه ملی . 7-1-1-8

پیوست سالمت
96/12/596/12/15مستندات گزارش عملکرد1

تهیه  راهنماهای عملیاتی تدوین گزارشات پیوست . 8-1-1-8

سالمت برای طرح های مشمول
96/10/196/10/15راهنماهای تدوین شده10

تدوین دستورالعمل اجرایی پایش و نظارت بر تعهدات . 9-1-1-8

مجری در بیانیه داوری کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سالمت
5

صورتجلسات نشست های برگزار شده، پیش نویس دستورالعمل 

تهیه شده
96/11/196/11/30

96/10/1596/10/30پیش نویس تعرفه داوری گزارشات پیوست سالمت10تعیین تعرفه داوری گزارشات پیوست سالمت. 10-1-1-8

برگزاری کارگاه های آموزشی اصول و فنون داوری . 11-1-1-8

(ویژه کمیته های داوری)گزارشات پیوست سالمت 
96/7/196/7/30مستندات مرتبط با کارگاههای آموزشی برگزار شده10

برگزاری کارگاه های آموزشی پیوست سالمت و . 12-1-1-8

ویژه )سالمت جامعه   ارزیابی زیست محیطی در بخش بهداشت و

(دبیرخانه های ملی و استانی پیوست سالمت

96/11/1596/12/10مستندات مرتبط با کارگاههای آموزشی برگزار شده5

96/9/196/9/30بسته های داوری تدوین شده10تدوین بسته های داوری گزارشات پیوست سالمت. 13-1-1-8

96/7/1596/7/30مستندات مرتبط با  گزارشات داوری شده5داوری گزارشات پیوست سالمت. 14-1-1-8

96/12/196/12/15مستندات مرتبط با  گزارشات داوری شده5داوری گزارشات پیوست سالمت. 15-1-1-8

تحقق مقررات و الزامات . 2-8

 درصد از 32پیوست سالمت برای 

قوانین مرتبط

توسعه پیوست سالمت . 501-2-8

برای قوانین مرتبط

100
تهیه بسته مطالعاتی استانداردهای پیوست سالمت . 1-1-2-8

برای قوانین و مقررات مربوطه
96/12/196/12/15مستند بسته مطالعاتی100

تهیه و ارسال گزارش برگزاری کارگاهها، همایش ها و . 1-1-1-9

کمپین های مرتبط نیمه اول سال
96/6/196/7/15گزارش کارگاه آموزشی، لیست شرکت کنندگان، برنامه کارگاه،50

تهیه و ارسال گزارش برگزاری کارگاهها، همایش ها و . 2-1-1-9

کمپین های مرتبط نیمه دوم سال
96/11/196/12/15گزارش کارگاه آموزشی، لیست شرکت کنندگان، برنامه کارگاه،50

ارائه گزارش سه ماهه اول برگزاری کارگاه و جلسات . 1-1-2-9

آموزشی در شبکه ارایه خدمت
12.5

برنامه کارگاه، جمع بندی )مستندات برگزاری کارگاه آموزشی  - 

مستندات برگزاری - (نتایج ارزشیابی کارگاه و ارایه فایل سخنرانان 

ارزشیابی از محتواهای آموزشی موجود

1396/4/11396/4/15

ارائه گزارش سه ماهه دوم برگزاری کارگاه و جلسات . 2-1-2-9

آموزشی در شبکه ارایه خدمت
12.5

برنامه کارگاه، جمع بندی )مستندات برگزاری کارگاه آموزشی  - 

مستندات برگزاری - (نتایج ارزشیابی کارگاه و ارایه فایل سخنرانان 

ارزشیابی از محتواهای آموزشی موجود

1396/7/11396/7/15

ارائه گزارش سه ماهه سوم برگزاری کارگاه و جلسات . 3-1-2-9

آموزشی در شبکه ارایه خدمت
12.5

برنامه کارگاه، جمع بندی )مستندات برگزاری کارگاه آموزشی  - 

مستندات برگزاری - (نتایج ارزشیابی کارگاه و ارایه فایل سخنرانان 

ارزشیابی از محتواهای آموزشی موجود

1396/10/11396/10/15

ارائه گزارش سه ماهه چهارم برگزاری کارگاه و . 4-1-2-9

جلسات آموزشی در شبکه ارایه خدمت
12.5

برنامه کارگاه، جمع بندی )مستندات برگزاری کارگاه آموزشی  - 

مستندات برگزاری - (نتایج ارزشیابی کارگاه و ارایه فایل سخنرانان 

ارزشیابی از محتواهای آموزشی موجود

1396/12/11396/12/15

34

100

ارتقای سالمت باروری و . 9

فرزندآوری

ارتقاء پوشش آموزش جوانان . 101-9

 سال درراستای ابعاد 29 تا 18

ازدواج سالم برحسب نفر آموزش 

دیده

ترویج ازدواج سالم در . 141-1-9

جوانان

100

افزایش بارداری های برنامه . 2-9

ریزی شده

ارتقای دانش عمومی در . 141-2-9

ارتباط با  سالمت و جمعیت

افزایش تولید سیاستهای حامی . 8

سالمت و ایجاد تعهد برای تهیه 

پیوست سالمت در طرح های کالن 

توسعه ای

توسعه و تقویت پیوست . 91-8

 درصد برای 100سالمت به میزان 

طرح های کالن توسعه ای مشمول

تقویت و ارتقاء برنامه . 501-1-8

پیوست سالمت
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جهرم

حوزه بهداشت

گزارش انتشار و اجرای برنامه های آموزش عمومی و . 5-1-2-9

رسانه ها شش ماهه اول
25

... مستندات تولید و پخش ، تیزر، سی دی اموزشی،کتاب، پمفلت و 

در دانشگاههای ع پ خ ب د که به تایید این دفتر رسیده 

مستندات خرید و توزیع به گروه هدف در خصوص کتاب .باشد

مستندات برنامه های تولید و -مشکالت و پیامدهای تک فرزندی

/ پویش های اطالع رسانی- پخش شده از رسانه های عمومی

فرهنگ سازی

1396/7/11396/7/15

گزارش انتشار و اجرای برنامه های آموزش عمومی و . 6-1-2-9

رسانه ها شش ماهه دوم
12.5

... مستندات تولید و پخش ، تیزر، سی دی اموزشی،کتاب، پمفلت و 

در دانشگاههای ع پ خ ب د که به تایید این دفتر رسیده 

مستندات خرید و توزیع به گروه هدف در خصوص کتاب .باشد

مستندات برنامه های تولید و -مشکالت و پیامدهای تک فرزندی

/ پویش های اطالع رسانی- پخش شده از رسانه های عمومی

فرهنگ سازی

1396/10/11396/10/15

گزارش انتشار و اجرای برنامه های آموزش عمومی و . 7-1-2-9

رسانه ها
12.5

... مستندات تولید و پخش ، تیزر، سی دی اموزشی،کتاب، پمفلت و 

در دانشگاههای ع پ خ ب د که به تایید این دفتر رسیده 

مستندات خرید و توزیع به گروه هدف در خصوص کتاب .باشد

مستندات برنامه های تولید و -مشکالت و پیامدهای تک فرزندی

/ پویش های اطالع رسانی- پخش شده از رسانه های عمومی

فرهنگ سازی

1396/11/11396/12/15

1396/12/11396/12/15 بسته خدمت باروری سالم ویژه غیر پزشک25بازنگری بسته خدمت باروری سالم ویژه غیر پزشک. 1-2-2-9

1396/12/11396/12/15 بسته خدمت باروری سالم ویژه پزشکان بازنگری شده25بازنگری بسته خدمت باروری سالم ویژه پزشکان. 2-2-2-9

/ نهایی سازی دستورالعمل روش های فاصله گذاری.  3-2-2-9

پیشگیری از  بارداری ها در جمهوری اسالمی ایران
50

پیشگیری از  بارداری ها / دستورالعمل های روش های فاصله گذاری

در جمهوری اسالمی ایران
1396/12/11396/12/15

ارائه گزارش آموزشی و مشاوره  باروری سالم و . 1-3-2-9

جمعیت به گروه هدف
40

گزارش شاخص های زیر به تفکیک شهرستان های تحت پوشش 

درصد مشاوره فرزندآوری در زنان همسردار بی - 1:(سالیانه)دانشگاه 

فرزند

 ماهه 36 تا 24درصد مشاوره فرزنداوری در مادران دارای فرزند - 2

که کمتر از سه فرزند دارند 

درصد زنان در معرض بارداری پرخطر که مشاوره فاصله گذاری - 3

.دریافت نموده اند

تعداد زوجینی که مورد ارزیابی از نظر ناباروری قرار / درصد- 4

.گرفته اند 

1396/12/11396/12/15

1396/12/11396/12/15 بسته سالمت باروری و فرزندآوری30بازنگری بسته  سالمت باروری و فرزندآوری. 2-3-2-9

 کارگاه  بازآموزی مشاوره و خدمات باروری 3برگزاری . 3-3-2-9

سالم
30

مستندات کارگاههای بازآموزی برگزار شده برای ارائه کنندگان 

خدمت
1396/12/11396/12/15

بازنگری و به روز رسانی استاندارد برگزاری کالس . 1-1-3-9

های آموزش هنگام ازدواج و پس از ازدواج
10

نامه ارسال استاندارد برگزاری کالس های آموزش هنگام ازدواج و 

پس از ازدواج
1396/10/151396/10/20

20بازنگری و به روز رسانی مطالب آموزشی  زوجین. 2-1-3-9

کتاب ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعی روابط زناشویی باروری 

کتابجه حقوق زوجین مبتنی بر دین اسالم با همکاری مرکز - سالم

تحقیقات زن و خانواده قم

1396/10/151396/10/20

تدوین بخش زناشویی سالمت جنسی در بسته . 3-1-3-9

خدمتی پس از ازدواج
30

نسخه فصل تدوین شده بخش زناشویی سالمت جنسی در بسته 

خدمت پس از ازدواج
1396/10/151396/10/20

ارایه  گزارش تامین  و توزیع مواد کمک آموزشی ویژه . 4-1-3-9

زوجین سه ماهه اول
10

گزارش فصلی تامین آموزش های ویژه زوجین در آستانه ازدواج و 

کتاب ازدواج و مبانی اسالمی روابط عاطفی :*پس از ازدواج شامل

سی *کتاب پیام نیکبختی*واجتماعی روابط زناشویی باروری سالم

....آموزش مجازی  و *دی ساقدوش و

1396/4/11396/4/15

34

ارتقای بسته خدمتی . 2-2-9

باروری سالم با تاکید بر مشاوره ها 

و مراقبت های باروری سالم و 

جمعیت

33

توانمند سازی نیروی . 3-2-9

انسانی برای ارتقای مشاوره و 

خدمات باروری سالم

33

افزایش رضایتمندی از زندگی . 3-9

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری و جنسی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

تقویت و ارتقای برنامه . 141-3-9

آموزش های هنگام و پس از  ازدواج

34

ارتقای سالمت باروری و . 9

فرزندآوری

10

افزایش بارداری های برنامه . 2-9

ریزی شده

ارتقای دانش عمومی در . 141-2-9

ارتباط با  سالمت و جمعیت
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جهرم

حوزه بهداشت

ارایه  گزارش تامین  و توزیع مواد کمک آموزشی ویژه . 5-1-3-9

زوجین سه ماهه دوم
10

گزارش فصلی تامین آموزش های ویژه زوجین در آستانه ازدواج و 

کتاب ازدواج و مبانی اسالمی روابط عاطفی :*پس از ازدواج شامل

سی *کتاب پیام نیکبختی*واجتماعی روابط زناشویی باروری سالم

....آموزش مجازی  و *دی ساقدوش و

1396/7/11396/7/15

ارایه گزارش تامین و توزیع مواد کمک آموزشی ویژه . 6-1-3-9

زوجین سه ماهه سوم
10

گزارش فصلی تامین آموزش های ویژه زوجین در آستانه ازدواج و 

کتاب ازدواج و مبانی اسالمی روابط عاطفی :*پس از ازدواج شامل

سی *کتاب پیام نیکبختی*واجتماعی روابط زناشویی باروری سالم

....آموزش مجازی  و *دی ساقدوش و

1396/10/11396/10/15

ارایه گزارش تامین و توزیع مواد کمک آموزشی ویژه . 7-1-3-9

زوجین سه ماهه چهارم
10

گزارش فصلی تامین آموزش های ویژه زوجین در آستانه ازدواج و 

کتاب ازدواج و مبانی اسالمی روابط عاطفی :*پس از ازدواج شامل

سی *کتاب پیام نیکبختی*واجتماعی روابط زناشویی باروری سالم

....آموزش مجازی  و *دی ساقدوش و

1396/12/11396/12/15

بازآموزی  /  کارگاه  آموزشی1گزارش برگزاری  . 1-2-3-9

منطقه ای برای ارائه دهندگان خدمت
1396/10/151396/10/20گزارش کارگاه، فهرست شرکت کنندگان، برنامه زمان بندی50

ارایه گزارش شش ماهه اول آنالیز نتایج پایش و . 2-2-3-9

ارزشیابی سالیانه کالس ها ی هنگام ازدواج و تعیین مشکالت، 

طراحی مداخالت الزم

25

جدول زمان بندی پایش از مراکز مشاوره آموزش : گزارش شامل

های هنگام ازدواج،چدول جمع بندی شاخص های مرتبط با پایش 

ها از مراکز تحت پوشش ان دانشگاه،لیست مشکالت و نواقص پایش 

و مکاتبات مداخالت  انجام شده

1396/6/11396/6/30

ارائه گزارش شش ماهه دوم آنالیز نتایج پایش و . 3-2-3-9

ارزشیابی  سالیانه کالس ها ی پس ازدواج و تعیین مشکالت، 

طراحی مداخالت الزم

25

جدول زمان بندی پایش از مراکز مشاوره آموزش : گزارش شامل

های پس ازدواج،چدول جمع بندی شاخص های مرتبط با پایش ها 

از مراکز تحت پوشش ان دانشگاه،لیست مشکالت و نواقص پایش و 

مکاتبات مداخالت  انجام شده

1396/12/11396/12/15

نهایی سازی پروتکل اجرایی خدمت با توجه به پایلوت . 1-3-3-9

انجام شده
1396/7/11396/7/15پروتکل اجرایی ارایه خدمات تخصصی سالمت جنسی20

برگزاری یک کارگاه آموزشی در دانشگاه های  . 2-3-3-9

منتخب جدید ارائه دهنده خدمات سالمت جنسی
60

 دانشگاه به 15 )گزارش برگزاری کارگاه برای دانشگاه های منتخب 

( دانشگاه های منتخب قبلی اضافه شدند15
1396/12/11396/12/15

1396/12/11396/12/15ابالغ استانداردسازی ارائه خدمت سالمت جنسی خانواده20بازنگری و نهایی سازی استاندارد ارایه خدمت. 3-3-3-9

ارسال نامه ابالغ اجرای بسته خدمت پیشگیری  و . 1-1-4-9

غربالگری ناباروری ویژه غیر پزشک
1396/7/151396/7/20نامه ابالغ اجرای بسته خدمت ناباروری ویژه غیر پزشک50

ارسال نامه ابالغ اجرای بسته خدمت پیشگیری  و . 2-1-4-9

غربالگری  ناباروری ویژه پزشک
1396/11/151396/11/20نامه ابالغ اجرای بسته خدمت ناباروری  ویژه پزشک50

 ماه اول سال اجرای بسته خدمت پیشگیری 6گزارش . 1-2-4-9

(ارائه دهندگان ) و غربالگری ناباروری در گروه های هدف 
20

گزارش تعداد افراد آموزش دیده در زمینه عوامل قابل پیشگیری 

ناباروری
1396/7/11396/7/15

 ماهه دوم اجرای بسته خدمت پیشگیری  و 6گزارش . 2-2-4-9

(ارائه دهندگان )غربالگری ناباروری در گروه های هدف 
20

گزارش تعداد افراد آموزش دیده در زمینه عوامل قابل پیشگیری 

ناباروری
1396/12/11396/12/15

 ماهه اول تامین و توزیع مواد کمک آموزشی 6گزارش . 3-2-4-9

ناباروری و پیشگیری آن
30

جمع بندی محتواهای آموزشی توزیع شده به گروه هدف پیشنهادی 

. 2سن و ناباروری . 1: شامل )در زمینه ناباروری  به تفکیک ماه

 (... اندومتریوز و ناباروری، تک فرزندی و . 3شیوه زندگی و ناباروری 

فایل پیوست

1396/8/11396/8/15

گزارش تا پایان بهمن ماه تامین و توزیع مواد کمک . 4-2-4-9

آموزشی ناباروری و پیشگیری آن
30

جمع بندی محتواهای آموزشی توزیع شده به گروه هدف پیشنهادی 

. 2سن و ناباروری . 1: شامل )در زمینه ناباروری  به تفکیک ماه

 (... اندومتریوز و ناباروری، تک فرزندی و . 3شیوه زندگی و ناباروری 

فایل پیوست

1396/12/11396/12/15

کاهش شیوع ناباروری های . 4-9

 درصد در 5اکتسابی به میزان 

مقایسه با سال اول برنامه

توانمندسازی نیروی . 141-4-9

انسانی  در زمینه پیشگیری؛ 

غربالگری و ارجاع به هنگام برای 

تشخیص ناباروری

50

افزایش آگاهی عمومی در . 2-4-9

زمینه پیشگیری از ناباروری

50

33

خدمات تخصصی سالمت . 3-3-9

جنسی و خانواده

33

افزایش رضایتمندی از زندگی . 3-9

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری و جنسی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

تقویت و ارتقای برنامه . 141-3-9

آموزش های هنگام و پس از  ازدواج

34

توانمند سازی نیروی . 2-3-9

انسانی در ارایه خدمات به گروه 

هدف برنامه هنگام و پس از ازدواج

ارتقای سالمت باروری و . 9

فرزندآوری

10
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جهرم

حوزه بهداشت

گزارش سه ماهه اول تأمین اقالم فاصله گذاری برای . 1-1-5-9

گروه پرخطر
15

گزارش برآورد دارویی و خرید اقالم برای گروههای هدف پر خطر و 

جدول توزیع اقالم برای گروههای هدف پرخطر به تفکیک 

(فایل پیوست)شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

1396/4/11396/4/15

گزارش سه ماهه دوم تأمین اقالم فاصله گذاری برای . 2-1-5-9

گروه پرخطر
15

گزارش برآورد دارویی و خرید اقالم برای گروههای هدف پر خطر و 

جدول توزیع اقالم برای گروههای هدف پرخطر به تفکیک 

(فایل پیوست)شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

1396/7/11396/7/15

گزارش سه ماهه سوم تأمین اقالم فاصله گذاری برای . 3-1-5-9

گروه پرخطر
15

گزارش برآورد دارویی و خرید اقالم برای گروههای هدف پر خطر و 

جدول توزیع اقالم برای گروههای هدف پرخطر به تفکیک 

(فایل پیوست)شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

1396/10/11396/10/15

گزارش سه ماهه چهارم تأمین اقالم فاصله گذاری . 4-1-5-9

برای گروه پرخطر
15

گزارش برآورد دارویی و خرید اقالم برای گروههای هدف پر خطر و 

جدول توزیع اقالم برای گروههای هدف پرخطر به تفکیک 

(فایل پیوست)شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

1396/12/11396/12/15

 6 درصد شهرستان های تحت پوشش در 100پایش . 5-1-5-9

ماهه اول
20

جدول زمان بندی پایش ، تعداد شهرستانه ای :  گزارش پایش شامل

پایش شده جدول جمع بندی پایش های انجام شده،مکاتبات لیست 

مشکالت و نواقص پایش و  باز پس خوراند داده شده

1396/1/201396/6/31

 در صد شهرستان های تحت پوشش 100پایش . 6-1-5-9

 ماهه دوم6باقیمانده در 
20

جدول زمان بندی پایش ، جدول جمع بندی :  گزارش پایش شامل

پایش های انجام شده،مکاتبات لیست مشکالت و نواقص پایش و  

باز پس خوراند داده شده

1396/7/201396/12/10

ارسال نامه ابالغ اجرای بسته خدمت پیشگیری  از . 1-2-5-9

سقط ویژه غیر پزشک
1396/7/151396/7/20نامه ابالغ اجرای بسته خدمت پیشگیری از سقط ویژه غیرپزشک50

ارسال نامه ابالغ اجرای بسته پیشگیری از سقط  ویژه . 2-2-5-9

پزشک
1396/10/151396/10/20نامه ابالغ اجرای بسته خدمت پیشگیری از سقط ویژه پزشک50

برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل پایش ثبت . 1-1-6-9

موربیدیتی برای دانشگاهها
96/2/1596/3/15گزارش مطابق چهارچوب اداره مادران10

برگزاری نشست توجیهی و رفع مشکالت اجرائی .  2-1-6-9

هسته آموزشی و معرفی ابزار پایش ثبت موبیدیتی در معاونت 

درمان دانشگاهها

96/5/196/6/30گزارش مطابق چهارچوب اداره مادران20

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی ثبت موربیدیتی در . 3-1-6-9

دانشگاه برای کارکنان مجری پس از شرکت در جلسه ستاد 

(درمان)

20
لیست شرکت کنندگان، دعوتنامه، گزارش جلسه  طبق فورمت 

ارسال شده
96/8/196/9/15

پایش مستمر ورود اطالعات توسط دانشگاه های . 4-1-6-9

مجری برنامه و تحلیل داده ها
96/4/1596/12/20ارائه پسخوراند فصلی به دانشگاهها15

تهیه و طراحی صفحات گزارش گیری سامانه . 5-1-6-9

موربیدیتی
96/10/196/12/25صفحات وب/ متن قرارداد 10

پایش اجرای برنامه موربیدیتی در دانشگاه های . 6-1-6-9

(درمان)مجری برنامه طبق فورمت ارسالی 
96/7/196/8/15گزارش شش ماهه دانشگاهها  طبق فورمت ارسال شده5

96/12/196/12/25گزارش جمع بندی اطالعات دانشگاهها10جمع بندی گزارش دانشگاه های مجری برنامه. 7-1-6-9

96/12/196/12/25گزارش  اطالعات ثبت شده10تهیه گزارش تحت وب سالیانه موربیدیتی. 8-1-6-9

برگزاری کارگاه آموزشی  اجرای برنامه پیگیری مادر . 1-2-6-9

(گروه اول)پر خطر 
96/3/30 96/3/15گزارش  شامل لیست شرکت کنندگان، دعوتنامه، گزارش جلسه10

برگزاری کارگاه آموزشی  اجرای برنامه پیگیری مادر . 2-2-6-9

(گروه دوم)پر خطر 
96/6/1596/6/30گزارش  شامل لیست شرکت کنندگان، دعوتنامه، گزارش جلسه10

ارائه گزارش برگزاری کارگاه آموزشی  اجرای برنامه . 3-2-6-9

(گروه اول)پیگیری مادر پر خطر 
10

گزارش طبق فورمت ارسال شده شامل لیست شرکت کنندگان، 

دعوتنامه، گزارش
96/6/196/7/15

کاهش عوارض ناشی از . 6-9

 5بارداری ،سقط و زایمان به میزان 

درصد پایه در هر سال

ثبت موربیدیتی های . 141-6-9

شدید بارداری

ساماندهی حاملگی های . 2-6-9

پرخطر و مراقبت پس از زایمان و  

بهبود فرایند شناسایی و پیگیری 

مادران پرخطر

34

33

کاهش عوارض ناشی از . 5-9

 5بارداری، سقط و زایمان به میزان 

درصد تا پایان برنامه

دسترسی به خدمات . 1-5-9 14

ناباروری با تاکید بر / باروری سالم

فرزندآوری به موقع و با فاصله 

مناسب

50

50پیشگیری از سقط. 2-5-9

ارتقای سالمت باروری و . 9

فرزندآوری

10
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جهرم

حوزه بهداشت

ارائه گزارش برگزاری کارگاه آموزشی  اجرای برنامه . 4-2-6-9

(گروه دوم)پیگیری مادر پر خطر 
96/9/196/11/15طبق فورمت ارسال شده لیست شرکت کنندگان، دعوتنامه، گزارش10

نظارت بر اجرای برنامه در دانشگاه و گزارش آن در . 5-2-6-9

شش ماه اول سال
96/8/196/9/15گزارش طبق فورمت ارسال شده10

پایش مستمر ورود اطالعات توسط دانشگاه ها و . 6-2-6-9

تحلیل داده ها
96/4/2096/12/1ارسال گزارش15

تنظیم سامانه ایمان برای جمع اوری اطالعات مادران . 7-2-6-9

پرخطر
96/11/196/12/10صفحات وب و متن قرارداد10

96/1/1596/2/15گزارش اجرا10 از موارد بارداریهای پرخطر95تهیه گزارش سال . 8-2-6-9

گزارش اجرای بسته خدمتی پس از زایمان دردانشگاه . 9-2-6-9

اهواز
96/8/1596/11/20گزارش شروع برنامه و اقدامات انجام شده15

50 در  مادر باردارHIVگزارش اجرای برنامه غربالگری. 1-3-6-9
هر دانشگاه یک گزارش طبق )صورت جلسه دانشگاهها / گزارش 

(فورمت ارسال شده 
96/2/196/5/1

ارائه گزارش بازدید از مراکز اجرای برنامه و گزارش آن . 2-3-6-9

در پایان سال
96/12/196/12/20گزارش بازدید20

بازدید از مراکز اجرای برنامه و گزارش آن در پایان هر . 3-3-6-9

فصل
96/4/2096/5/20گزارش بازدید سه ماهه اول طبق فورمت ارسال شده6

بازدید از مراکز اجرای برنامه و گزارش آن در پایان هر . 4-3-6-9

فصل
96/8/2096/9/20گزارش بازدید سه ماهه دوم طبق فورمت ارسال شده7

بازدید از مراکز اجرای برنامه و گزارش آن در پایان هر . 5-3-6-9

فصل
96/12/196/12/25گزارش بازدید سه ماهه سوم طبق فورمت ارسال شده7

96/12/1596/12/25گزارش نتیجه ارزشیابیHIV10گزارش ارزشیابی ساالنه برنامه غربالگری. 6-3-6-9

ارائه گزارش برگزاری حداقل یک دوره آموزشی در . 1-1-7-9

دانشگاههای سرگروه برای ماماهای حوزه بهداشت
5

گزارش طبق فورمت ارسال شده شامل لیست دوره های برگزار شده 

... و 
96/11/196/12/10

ارائه گزارش برگزاری حداقل یک دوره آموزشی در . 2-1-7-9

دانشگاههای سرگروه برای ماماهای حوزه درمان
5

گزارش طبق فورمت ارسال شده شامل لیست دوره های برگزار شده 

... و 
96/11/196/12/10

صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی برای ماماها . 3-1-7-9

به دانشگاههای دارای شرایط ابالغ شده
96/7/196/8/1نامه مجوز صادر شده5

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان در . 4-1-7-9

بیمارستان برای مادران در دانشگاه و ارائه گزارش نیمه اول سال 

(درمان)

96/7/196/8/25گزارش نیمه اول دانشگاه طبق فورمت ارسال15

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان در . 5-1-7-9

بیمارستان برای مادران در دانشگاه و ارائه گزارش نیمه دوم سال 

(درمان)

96/11/196/12/25گزارش نیمه اول دانشگاه طبق فورمت ارسال15

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان در حوزه . 6-1-7-9

بهداشت برای مادران در دانشگاه و ارائه گزارش نیمه اول سال 

(بهداشت)

96/7/196/8/25گزارش نیمه اول دانشگاه طبق فورمت ارسال15

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان در حوزه . 7-1-7-9

بهداشت برای مادران در دانشگاه و ارائه گزارش نیمه دوم سال 

(بهداشت)

96/11/196/12/25گزارش نیمه اول دانشگاه طبق فورمت ارسال15

گزارش جمع آوری اطالعات از دانشگاه ها  و ارائه دو . 8-1-7-9

گزارش در نیمه اول و دوم سال
96/11/1596/12/20(دو گزارش در سال )گزارش جمع بندی اطالعات 20

گزارش ارزشیابی ساالنه کالس های آمادگی برای . 9-1-7-9

زایمان
96/12/196/12/20گزارش نتیجه ارزشیابی5

ارائه نتیجه بازدید ماهیانه از بیمارستانهای واجد . 1-2-7-9

(درمان)شرایط توسط دانشگاه 
96/2/2096/12/20چک لیست تکمیل شده10

کالس های آمادگی برای . 9-7-161افزایش درصد زایمان طبیعی. 7-9

زایمان

50

راه اندازی بیمارستان های . 2-7-9

دوستدار مادر  به منظور بهبود 

کیفیت خدمات مامائی و زایمان

50

کاهش عوارض ناشی از . 6-9

 5بارداری ،سقط و زایمان به میزان 

درصد پایه در هر سال

14

ساماندهی حاملگی های . 2-6-9

پرخطر و مراقبت پس از زایمان و  

بهبود فرایند شناسایی و پیگیری 

مادران پرخطر

 HIVپیشگیری از انتقال . 3-6-9

اجرای برنامه )از مادر به نوزاد 

PMTCT )

33

33

ارتقای سالمت باروری و . 9

فرزندآوری
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جهرم

حوزه بهداشت

گزارش )بازدید ستادی از بیمارستانهای واجد شرایط . 2-2-7-9

(ماهیانه
96/3/196/9/1گزارش بازدید5

96/10/196/11/20لیست بیمارستان های دریافت کننده لوح5اهدای لوح دوستدار مادر به بیمارستان های منتخب. 3-2-7-9

طبقه )ابالغ اجرای طبقه بندی رابسون به دانشگاهها . 4-2-7-9

(بندی اندیکاسیون های سزارین
96/1/2096/2/20نامه ابالغیه5

جمع آوری  گزارش سه ماهه اول اجرای طبقه بندی . 5-2-7-9

(درمان)رابسون توسط بیمارستان به دانشگاه 
96/4/196/4/30 گزارش کمیته1

جمع آوری  گزارش  سه ماهه دوم اجرای طبقه بندی . 6-2-7-9

(درمان)رابسون توسط بیمارستان به دانشگاه 
96/7/196/7/30 گزارش کمیته1

جمع آوری  گزارش  سه ماهه سوم اجرای طبقه . 7-2-7-9

(درمان)بندی رابسون توسط بیمارستان به دانشگاه 
96/10/196/110/30 گزارش کمیته1

جمع آوری  گزارش  سه ماهه چهارم اجرای طبقه . 8-2-7-9

(درمان)بندی رابسون توسط بیمارستان به دانشگاه 
96/12/0196/12/15 گزارش کمیته1

ارسال گزارش شش ماهه اول طبقه بندی رابسون . 9-2-7-9

(درمان)توسط دانشگاه به اداره سالمت مادران  
96/7/196/7/1 گزارش کمیته5

ارسال گزارش شش ماهه دوم توسط دانشگاه به . 10-2-7-9

(درمان)اداره سالمت مادران  
96/11/196/12/1 گزارش کمیته10

برگزاری کمیته کشوری برای دانشگاهها با میزان . 11-2-7-9

سزارین بیشتر از میانگین کشوری
96/3/196/11/20گزارش جلسه5

تنظیم سامانه ایمان برای جمع اوری اطالعات . 12-2-7-9

97زایمان بیمارستانی و خارج بیمارستانی سال 
96/12/196/12/10صفحات وب5

نظارت بر انجام ثبت زایمان  بیمارستانی در دانشگاه . 13-2-7-9

(درمان)و ارائه گزارش نیمه اول 
96/7/196/8/15 گزارش شش ماهه طبق فورمت اعالم شده3

گزارش اجرای دستورالعمل پایش عملکرد . 14-2-7-9

(درمان)بیمارستانها  و ارائه گزارش نیمه اول 
96/7/196/8/15 گزارش شش ماهه طبق فورمت اعالم شده10

تهیه و طراحی صفحات گزارش گیری سامانه زایمان . 15-2-7-9

و ارائه گزارش
96/12/196/12/10صفحات وب5

تهیه گزارش سالیانه از سامانه ثبت زایمان سال . 16-2-7-9

شامل تهیه گزارش از سامانه، آنالیز آماری و اپیدمیولوژیک، 95

(جلسات بحث و نتیجه گیری و انتشار نتایج

96/7/1596/9/15گزارش چاپ شده5

تدوین دستور عمل ترانسفوزیون در خونریزیهای . 17-2-7-9

مامائی
96/8/2096/10/25گزارش مراحل کار و دستور عمل نهائی11

پیگیری راه اندازی کلینیک های قلب و بارداری در . 18-2-7-9

دانشگاه های منتخب
96/8/2096/10/25گزارش مراحل کار و نتیجه نهائی11

آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی پنج ماهه . 1-1-1-10

اول سال
96/5/1596/6/15...عکس و تصاویر و گزارش کارگاه و0.2

96/6/1596/6/30تدوین شده 0.5EOPتدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها. 2-1-1-10

هماهنگی، برگزاری و گزارش تمرین و مانور طی ماه . 3-1-1-10

های نهم و دهم سال
96/10/1596/11/15...عکس و0.2

96/11/196/11/15گزارش تغییرات و بازبینی انجام شده0.1 و پایش و ارزشیابیEOPباز بینی . 4-1-1-10

آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه . 1-2-1-10

اول سال
96/3/196/3/15...عکس و تصاویر و گزارش کارگاه و0.25

انجام برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای . 2-2-1-10

بهداشتی
96/3/1596/3/30تصویر-گزارش مبتنی بر سامانه سیب0.5

ارتقاء سطح آمادگی نظام . 10

سالمت در برابر فوریت های 

پزشکی، حوادث و بالیا

ارتقای تاب آوری منابع و . 91-10

تسهیالت نظام سالمت برای بالیا به 

 درصد سال پایه10میزان 

برنامه پاسخ نظام سالمت . 501-1-10

در بالیا و فوریت های دانشگاه علوم 

پزشکی و واحدهای بهداشتی 

(EOP )

14

ارزیابی خطر و ایمنی . 2-1-10

(SARA)واحدهای بهداشتی 

14

16افزایش درصد زایمان طبیعی. 7-9

راه اندازی بیمارستان های . 2-7-9

دوستدار مادر  به منظور بهبود 

کیفیت خدمات مامائی و زایمان

50

ارتقای سالمت باروری و . 9

فرزندآوری
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جهرم

حوزه بهداشت

96/4/196/4/15...زیج و/گزارش نهایی0.25پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش. 3-2-1-10

گزارش تشکیل جلسات فصلی کمیته ارتقاء ایمنی . 1-3-1-10

منابع و تسهیالت نظام سالمت طی شش ماه اول سال
96/7/196/7/15ابالغ و صورتجلسات کمیته0.15

پایش و ارزشیابی بر اساس شاخص های مقایسه ای . 2-3-1-10

سال قبل و سال جاری طی شش ماه اول سال
96/7/196/7/15گزارش شاخص ها بر اساس فرمت تعریف شده0.15

گزارش تشکیل جلسات فصلی کمیته ارتقاء ایمنی . 3-3-1-10

منابع و تسهیالت نظام سالمت طی شش ماه دوم سال
96/12/196/12/15ابالغ و صورتجلسات کمیته0.15

پایش و ارزشیابی بر اساس شاخص های مقایسه ای . 4-3-1-10

سال قبل و سال جاری طی شش ماه دوم سال
96/12/196/12/15گزارش شاخص ها بر اساس فرمت تعریف شده0.15

96/12/1596/12/20گزارش نهایی0.4تدوین و ارسال گزارش نهایی برنامه. 5-3-1-10

بررسی وضعیت موجود در خصوص تجهیزات سامانه . 1-4-1-10

پشتیبان حوزه بهداشت
96/4/196/5/15گزارش بررسی0.25

پیگیری و برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز طی . 2-4-1-10

نیمه اول سال
96/4/196/5/15صورتجلسات پیگیری0.25

خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر اساس استاندارد . 3-4-1-10

تا پایان سه ماهه سوم سال
96/7/196/7/15گزارش لیست تجهیزات و مکاتبات مربوطه0.25

96/10/196/10/15گزارش نهایی انبار تجهیزات و فرایند چرخه ورود و خروج کاال0.25پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش برنامه. 4-4-1-10

آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه . 1-5-1-10

اول سال
96/4/196/4/15....لیست افراد و- تصویر - گزارش 0.2

تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در . 2-5-1-10

سه ماهه اول سال
96/4/196/4/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب0.15

تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در . 3-5-1-10

سه ماهه دوم سال
96/7/196/7/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب0.15

تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در . 4-5-1-10

سه ماهه سوم سال
96/10/196/10/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب0.15

تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در . 5-5-1-10

سه ماهه چهارم سال
96/12/196/12/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب0.15

96/12/1096/12/15(تجمیعی سال)گزارش نهایی برنامه 0.2تدوین و ارسال گزارش ساالنه برنامه. 6-5-1-10

تعیین وضعیت موجود و برآورد بودجه مورد نیاز طی . 1-6-1-10

سه ماهه اول سال
96/4/196/4/30صورتجلسه برآورد و ارسال گزارش0.2

96/4/196/4/30مکاتبات مربوطه0.2پیگیری منابع مالی مورد نیاز طی سه ماهه اول سال. 2-6-1-10

96/7/196/7/30گزارش نتایج پیگیری و شاخص پنل0.2پایش و ارزشیابی اجرا طی شش ماه اول سال. 3-6-1-10

96/10/196/10/30گزارش نتایج پیگیری و شاخص پنل0.2پایش و ارزشیابی اجرا طی سه ماه سوم سال. 4-6-1-10

96/12/196/12/15گزارش نهایی برنامه0.2تدوین و ارسال گزارش نهایی. 5-6-1-10

آموزش کشوری و منطقه ای در زمینه کنترل عوامل . 1-7-1-10

، بحرانها، (...اربعین، نوروز و )محیطی در  مناسبتهای خاص

شرایط اضطرار و طغیان بیماریها

1396/11/11396/11/15ارسال گزارش0.2

1396/11/11396/11/15ارسال سناریو و گزارش مانور به صورت کتبی و یا سی دی0.05گزارش گیری، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی. 2-7-1-10

تئوری و )طراحی و اجرای برنامه های آموزشی . 3-7-1-10

(عملی
1396/11/11396/11/15مستندات اجرای برنامه0.05

پوشش کامل بیمه . 6-1-10

تسهیالت و منابع بهداشتی در برابر 

مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

14

پشتیبانی تیمهای . 7-1-10

عملیاتی بهداشت محیط در 

بحرانها، شرایط اضطرار و طغیان 

بیماریها

16

14

استقرار سامانه پشتیبانی . 4-1-10

مدیریت بالیا در حوزه بهداشت

14

14(DSS)نظام مراقبت بالیا . 5-1-10

ارتقاء سطح آمادگی نظام . 10

سالمت در برابر فوریت های 

پزشکی، حوادث و بالیا

ارتقای تاب آوری منابع و . 91-10

تسهیالت نظام سالمت برای بالیا به 

 درصد سال پایه10میزان 

50

ارزیابی خطر و ایمنی . 2-1-10

(SARA)واحدهای بهداشتی 

14

ارتقاء ایمنی سازه ای و . 3-1-10

با )غیرسازه ای واحدهای بهداشتی 

همکاری مرکز مدیریت شبکه و 

(SNS )(منابع فیزیکی
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جهرم

حوزه بهداشت

هماهنگی و برقراری ارتباط مناسب با واحدهای . 4-7-1-10

مختلف درون بخشی و برون بخشی به منظور تأمین برخی از 

نیازهای ستاد و رسمیت بخشیدن به وظایف و جایگاه ستاد 

فوریت های سالمت محیط و کار

1396/11/11396/11/15مستندات اجرای برنامه0.1

پشتیبانی و تجهیز تیم های دانشگاهی به ناوگان . 5-7-1-10

خودرویی بازرسی و  مداخله ای یونیفرم کلیه نیروهای مرکز 

سالمت محیط و کار

1396/11/11396/11/15مستندات عملکرد0.1

تجهیز تیم های عملیاتی به ملزومات و مواد مورد . 6-7-1-10

شیمیایی و )نیاز جهت مداخالت محیطی و در شرایط خاص

(هسته ای

1396/11/11396/11/15مستندات تجهیز تیمها0.1

کنترل عوامل محیطی مرتبط با بیماریهای منتقله از . 7-7-1-10

اب و غذا
1396/11/11396/11/15مستندات عملکرد0.05

توسعه سیاست های اجرایی با برنامه ها و . 8-7-1-10

سیستمهای مدیریتی مربوط به خدمات بهداشت محیطی برای 

تسهیالت مراقبتهای بهداشتی شامل ارزیابی، تدارک و 

خدمات به حالت عادی (مرمت)بازگرداندن 

1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.05

بازبینی و تهیه راهنماها و دستورالعملهای مرتبط با . 9-7-1-10

برنامه فوریت های سالمت محیط و کار
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.05

توانمند سازی کارشناسان بهداشت محیط و . 10-7-1-10

بهداشت حرفه ای در خصوص مداخالت میدانی
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.05

ارائه گزارش توسعه ظرفیت های بخش بهداشت . 11-7-1-10

برای مدیریت تمامی خدمات بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای 

برای چرخه حیات در شرایط اضطرار

1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.05

تقویت انبارهای دپوی ذخیره  مواد و تجهیزات . 12-7-1-10

بحران در قطبهای دانشگاهی
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.05

طراحی و بازبینی برنامه های عملیاتی در راستای . 13-7-1-10

اقدام تیم واکنش سریع در مواجهه با مشکالت بهداشتی
1396/11/11396/11/15ارسال مستندات مربوطه0.05

استفاده از بستر برنامه های جاری مرکز مانند . 14-7-1-10

CBIجهت پیشبرد اهداف برنامه های فوریتی 
1396/4/11396/4/30ارسال مستندات مربوطه0.05

آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه . 1-1-2-10

اول سال
1396/7/11396/7/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.15

مشارکت در آموزش نیروهای داوطلبین سالمت بر . 2-1-2-10

اساس کتاب آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی طی شش ماهه 

اول سال

1396/4/11396/4/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در . 3-1-2-10

برابر بالیا طی سه ماهه اول سال
1396/7/11396/7/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در . 4-1-2-10

برابر بالیا طی سه ماهه دوم سال
1396/10/11396/10/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در . 5-1-2-10

برابر بالیا طی سه ماهه سوم سال
1396/12/11396/12/15....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در . 6-1-2-10

برابر بالیا طی سه ماهه چهارم سال
1396/12/151396/12/20....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.15

1396/4/11396/4/30گزارش نهایی برنامه0.1تدوین و ارسال گزارش ساالنه برنامه. 7-1-2-10

آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه . 1-2-2-10

اول سال
1396/7/11396/7/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 0.2

ارتقای تاب آوری جمعیت . 2-10

 10عمومی برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

ارزیابی و آموزش آمادگی . 501-2-10

(DART)خانوار 

34

مشارکت در اجرای برنامه . 2-2-10

آمادگی در برابر بالیا در بسته خود 

مراقبتی

33

پشتیبانی تیمهای . 7-1-10

عملیاتی بهداشت محیط در 

بحرانها، شرایط اضطرار و طغیان 

بیماریها

16

ارتقاء سطح آمادگی نظام . 10

سالمت در برابر فوریت های 

پزشکی، حوادث و بالیا

ارتقای تاب آوری منابع و . 91-10

تسهیالت نظام سالمت برای بالیا به 

 درصد سال پایه10میزان 

50
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جهرم

حوزه بهداشت

مشارکت در کمیته فنی اجرای برنامه خود مراقبتی . 2-2-2-10

طی شش ماهه اول سال
1396/7/11396/7/30صورتجلسات کمیته فنی و مکاتبات مربوطه0.15

پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش برنامه . 3-2-2-10

خود مراقبتی در شش ماهه اول سال
1396/7/11396/7/30گزارش بر اساس سامانه سیب0.15

مشارکت در کمیته فنی اجرای برنامه خود مراقبتی . 4-2-2-10

طی شش ماهه دوم سال
1396/12/11396/12/15صورتجلسات کمیته فنی و مکاتبات مربوطه0.15

پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش برنامه . 5-2-2-10

خود مراقبتی در شش ماهه دوم سال
1396/12/11396/12/15گزارش بر اساس سامانه سیب0.15

1396/12/151396/12/20گزارش بر اساس سامانه سیب0.2تدوین و ارسال گزارش ساالنه برنامه. 6-2-2-10

1396/7/151396/08/15پلن عملیاتی اجرای برنامه0.25تدوین برنامه و پلن عملیاتی مربوطه. 1-3-2-10

1396/08/151396/08/30(فرم آماری مشترک)گزارش کامل آماری در فرمت اکسل تهیه شده 0.25اجرای برنامه در ایام برگزاری مراسم. 2-3-2-10

1396/08/151396/08/30(...گزارشات مختصر، تصویر و)گزارش حین اجرای برنامه 0.25پایش و ارزشیابی بر اساس پلن تدوین شده. 3-3-2-10

تدوین گزارش  نهایی اقدامات و فعالیت های اجرایی . 4-3-2-10

برنامه
1396/9/11396/9/30گزارش نهایی اقدامات دانشگاه0.25

آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی درمانی . 1-1-1-14

در )،کارکنان بین بخشی درخصوص تغذیه کودکان زیر پنج سال 

(قالب برنامه های بین بخشی کاهش سوء تغذیه کودکان

96/8/196/9/1 ماهه اول برنامه های آموزشی6گزارش عملکرد 25

آموزش و باز آموزی کارکنان بهداشتی درمانی . 2-1-1-14

در قالب برنامه های بین بخشی کاهش )،کارکنان بین بخشی 

(سوء تغذیه کودکان

97/2/197/3/1 ماهه دوم برنامه های آموزشی6گزارش عملکرد 25

در قالب کالس )آموزش والدین و مراقبین کودک . 3-1-1-14

(.....های آموزشی، روز جهانی کودک و 
97/2/1597/3/15گزارش عملکردساالنه25

ارزشیابی رشد و تغذیه کودکان دریافت کننده سبد . 4-1-1-14

غذایی
97/2/1597/3/15گزارش عملکرد ساالنه25

96/1/1596/6/15گزارش تأمین ابزار تن سنجی20تأمین ابزار تن سنجی. 1-2-1-14

96/1/1596/6/15دستور عمل40تدوین دستورعمل اجرایی. 2-2-1-14

96/7/1596/8/15گزارش پیشرفت برنامه20اجرای برنامه. 3-2-1-14

96/10/1596/12/15گزارش آنالیز20آنالیز داده ها. 4-2-1-14

ارتقاء سطح سواد تغذیه . 3-1-14

ای مادران باردار و شیرده

برگزاری کالس ها و کارگاه - تهیه متون آموزشی . 121-3-1-14

های آموزشی
1396/12/11396/12/15گزارش- دعوت نامه- پمفلت- کتاب 100

توزیع سبد غذایی میان . 4-1-14

مادران باردار و شیرده نیازمند دچار 

سوء تغذیه

12
ارسال - آموزش تغذیه در دوران بارداری و شیردهی. 1-4-1-14

گزارش برنامه
100

 گزارش 2فرم شماره - صورت جلسه - نامه ها و مکاتبات مرتبط

دهی
1396/12/11396/12/15

برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی برای . 1-5-1-14

کارشناسات مسوول تغذیه شاغل در نظام شبکه درخصوص تغذیه 

جوانان، میانساالن و سالمندان

1396/7/11396/7/30گزارش کارگاه، اسامی شرکت کنندگان15

برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی برای . 2-5-1-14

کارشناسات تغذیه شاغل در نظام شبکه درخصوص تغذیه جوانان، 

میانساالن و سالمندان

1396/12/11396/12/15گزارش کارگاه، اسامی شرکت کنندگان15

1396/6/11396/6/30متون آموزشی تدوین شده15تهیه متون آموزشی. 3-5-1-14

تدوین دستور عمل تغذیه سالم جوانان با تاکید بر . 4-5-1-14

دانشجویان
1396/11/11396/11/30پیش نویس مجموعه آموزشی/دستورعمل تغذیه جوانان20

آموزشی برنامه تحول - برگزاری جلسات توجیهی. 5-5-1-14

برای گروه های مختلف
1396/11/11396/11/30لیست شرکت کنندگان در جلسات/برنامه نشست20

دستیابی عادالنه مردم به سبد . 14

غذایی سالم و مطلوب

کاهش شیوع سوء تغذیه . 91-14

پروتئین انرژی در گروه های 

 در صد 10آسیب پذیر به میزان 

سال پایه تا پایان برنامه

12برنامه مشارکتی حمایتی. 251-1-14

برنامه تن سنجی کودکان . 2-1-14

 سال5زیر 

12

برنامه تغذیه جوانان، . 5-1-14

میانسااللن و سالمندان در برنامه 

تحول

13

ارتقای تاب آوری جمعیت . 2-10

 10عمومی برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

50

مشارکت در اجرای برنامه . 2-2-10

آمادگی در برابر بالیا در بسته خود 

مراقبتی

33

اجرا و هماهنگی عملیات . 3-2-10

بهداشتی در مراسم اربعین 

با همکاری کلیه دفاتر و )حسینی

 EOCمراکز معاونت بهداشت و 

(وزارت بهداشت

33

ارتقاء سطح آمادگی نظام . 10

سالمت در برابر فوریت های 

پزشکی، حوادث و بالیا

9
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جهرم

حوزه بهداشت

25گزارش بازنگری استاندارد های روغن های خوراکی. 1-6-1-14
استاندارد بازنگری / دعوت به جلسه / صورتجلسه/ گزارش اقدامات 

شده
1396/12/11396/12/15

برگزاری کارگاه کشوری ارتباط بیماری های . 2-6-1-14

با اسیدهای چرب اشباع و )غیرواگیر با عوامل خطر تغذیه ای 

(...ترانس، نمک، قند و 

25
بسته های /لیست اسامی شرکت کننده/ برنامه اجرای کارگاه 

آموزشی
1396/11/11396/11/30

1396/12/11396/12/15گزارش، فهرست استانداردهای بازبینی شده25بازنگری استاندارد مواد خوراکی از لحاظ میزان نمک. 3-6-1-14

1396/12/11396/12/15گزارش، فهرست استانداردهای بازبینی شده25بازنگری استاندارد مواد خوراکی از لحاظ میزان قند. 4-6-1-14

ارتقاء سطح سواد تغذیه . 7-1-14

ای نوجوانان

برگزاری کالس ها و کارگاه - تهیه متون آموزشی . 131-7-1-14

های آموزشی
1396/7/11396/8/30گزارش- دعوت نامه- پمفلت- نامه 100

نظارت بر طراحی مداخالت متناسب با نتایج بررسی . 1-8-1-14

وضعیت امنیت غذایی خانوار
1396/3/11396/6/31صورتجلسه/گزارش تدوین مداخالت، مداخالت تایید شده 20

1396/7/11396/12/15صورت جلسه/ گزارش اقدامات 25اجرای مداخالت متناسب با ظرفیت های موجود. 2-8-1-14

1396/12/291397/3/20صورتجلسه/ گزارش اقدامات 25پایش و ارزشیابی مداخالت. 3-8-1-14

گزارش تعیین وضعیت امنیت غذا و تغذیه به . 4-8-1-14

تفکیک شهرستان در استان های  کم برخوردار  با استفاده از 

سامانه سمات

30
نتایچ آنالیز / صورتجلسه/دستورعمل اجرای بررسی/ گزارش اقدامات 

شده
1396/11/11396/12/15

توزیع مکمل غذایی میان . 1-2-14

دانش آموزان

گزارش اجرای برنامه های مکمل یاری آهن و . 341-1-2-14

"د"ویتامین 
1396/7/11396/7/30 گزارش اجرای برنامه100

 کارگاه آموزش دستورعمل جدید 4گزارش برگزاری . 1-2-2-14

برای کارشناسان ذی ربط
1396/11/11396/12/1فهرست اسامی شرکت کنندگان/ گزارش کارگاه30

1396/4/11396/5/1گزارش70دریافت و تهیه گزارش سنجش ید ادرار دانش آموزان. 2-2-2-14

1396/7/11396/7/15دستورعمل/ پروپوزال40تدوین پروپوزال و دستور عمل اجرای پایلوت. 1-3-2-14

1396/12/11396/12/15گزارش اجرا60اجرای پایلوت در یک دانشگاه. 2-3-2-14

پیشگیری از اضافه وزن و . 1-3-14

چاقی در کودکان و نوجوانان

50
برگزاری کالس ها و کارگاه - تهیه متون آموزشی . 1-1-3-14

های آموزشی
1396/12/11396/12/15گزارش- دعوت نامه- پمفلت- نامه 100

توانمند سازی کارکنان و . 2-3-14

جامعه در خصوص روش های 

استاندارد تعیین وصعیت تغذیه 

کودکان و نوجوانان

50

- تهیه راهنمای استفاده از نرم افزار- تهیه نرم افزار. 1-2-3-14

کارگاه و کالس های - تهیه راهنمای تعیین وضعیت تغذیه 

آموزشی

1396/7/11396/11/30گزارش- دعوت نامه- پمفلت- نامه 100

1396/10/11396/10/30مواد آموزشی چاپ شده20تهیه مواد آموزشی بسیج های آموزشی و مناسبت ها. 1-1-4-14

برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان بین . 2-1-4-14

بخشی و افراد جامعه
1396/12/11396/12/15گزارش اجرای برنامه در مدارس و مهدهای کودک20

1396/10/11396/10/30تیزرهای تهیه شده10تهیه تیزرهای آموزشی برای اولویت های تعیین شده. 3-1-4-14

استفاده از پتانسیل های رسانه ها برای ترویج الگوی . 4-1-4-14

غذایی سالم
10

گزارش نشست خبری، گزارش یرنامه های پخش شده در صدا و 

سیما، مطالب چاپ شده در رسانه ها، نصب بیلبورد و بنر
1396/12/11396/12/15

1396/10/11396/10/30دعوت نامه/ گزارش 10برگزاری همایش. 5-1-4-14

توقف روند افزایش شیوع . 3-14

اضافه وزن و چاقی در جامعه

25

بهبود انتخاب های غذایی . 4-14

در جامعه با افزایش دانش تغذیه ای

100ترویج الگوی غذایی سالم. 251-4-14

برنامه بهبود الگوی . 6-1-14

غذایی با تاکید بر کاهش مصرف 

نمک، قند و چربی و افزایش میوه و 

سبزی

13

برنامه توانمند سازی . 8-1-14

 استان کم 7جوامع محلی در 

برخوردار

13

کاهش شیوع کمبود . 2-14

ید، آهن، )ریزمغذی های شایع 

در  (روی، ویتامین د و ویتامین آ

 % 10گروه های سنی به میزان 

سال پایه تا پایان برنامه

25

بازنگری و ارتقای برنامه . 2-2-14

مدیریت اختالالت کمبود ید

33

پایلوت غنی سازی روغن . 3-2-14

"د"و  "آ"با ویتامین 

33

دستیابی عادالنه مردم به سبد . 14

غذایی سالم و مطلوب

کاهش شیوع سوء تغذیه . 91-14

پروتئین انرژی در گروه های 

 در صد 10آسیب پذیر به میزان 

سال پایه تا پایان برنامه

25
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه بهداشت

اقدامات ابتکاری دانشگاه ها  در راستای ترویج . 6-1-4-14

جشنواره، مسابقات و  تهیه تیزر ،  برپایی )الگوی غذایی سالم 

(.....غرفه یا ایستگاههای مشاوره تغذیه و تن سنجی 

1396/10/11396/10/30گزارش اقدامات10

1396/12/11396/12/15گزارش جمع بندی شده از دانشگاه ها20ارزیابی اقدامات  انجام شده دانشگاه ها. 7-1-4-14

بهبود انتخاب های غذایی . 4-14

در جامعه با افزایش دانش تغذیه ای

100ترویج الگوی غذایی سالم. 251-4-14

دستیابی عادالنه مردم به سبد . 14

غذایی سالم و مطلوب

9
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

تکمیل بازسازي فضاي فیزيکي بخش ها ي بستري . 1-1-10-6

ماهه اول6در 
1396/07/011396/07/15عکس و گزارش و چک لیست10%

تکمیل بازسازي فضاي فیزيکي بخش ها ي بستري .  2-1-10-6

ماهه دوم6در 
1396/12/011396/12/15عکس و گزارش و چک لیست10%

1396/10/11396/12/15عکس و گزارش و چک لیست%20بهسازي و نوسازي تاسیسات و پشتیباني و زيربنايي.  3-1-10-6

1396/06/011396/06/31عکس و گزارش و چک لیست%15تأمین تجهیزات و امکانات.  4-1-10-6

1396/09/011396/10/31عکس و گزارش و چک لیست%10تجهیز اتاق بیماران به امکانات و ملزومات رفاهي.  5-1-10-6

تکمیل بازسازي فضاي فیزيکي بخش ها ي . 6-1-10-6

(اتاق عمل)جراحي
1396/09/011396/12/15عکس و گزارش و چک لیست15%

تکمیل بازسازي فضاي فیزيکي بخش اورژانس در .  7-1-10-6

ماهه اول6
1396/07/011396/07/15عکس و گزارش و چک لیست10%

تکمیل بازسازي فضاي فیزيکي بخش اورژانس در .  8-1-10-6

ماهه دوم6
1396/12/011396/12/15عکس و گزارش و چک لیست10%

96/1/1596/3/15سوابق مکاتبات و صورتجلسات، سامانه%30اعمال شاخص سطح بندي در سامانه صدورپروانه ها. 1-1-11-6

96/4/196/4/15بررسي هاي میداني%10نظارت و پايش عملکرد دانشگا هها سه ماهه اول.  2-1-11-6

96/7/196/7/15بررسي هاي میداني%10نظارت و پايش عملکرد دانشگا هها سه ماهه دوم.  3-1-11-6

 )تکمیل اطالعات موسسات داير دربانک اطالعاتي.  4-1-11-6

(آزمايشگاه،البراتوار دندان سازي
95/2/1595/3/1سامانه5%

96/3/1596/5/15سامانه%15تولید گزارشات تحلیلي.  5-1-11-6





96/3/1596/5/15دستورالعمل%20بروزرساني دستورالعمل هاي مرتبط با صدور پروانه.  7-1-11-6

96/5/1596/6/15سي دي و بروشور%30تهیه سي دي و بروشور آموزشي.  1-2-11-6

96/5/1596/6/15سوابق گزارشات%30برگزاري ويدئو کنفرانس.  2-2-11-6

96/5/1596/6/15کارگاه%40برگزاري کارگا ههاي آموزشي.  3-2-11-6

تشکیل بانک اطالعاتي کارشناسان نظارت دانشگا ه .  1-1-12-6

ها وابالغ به دانشگاه
96/2/196/4/1مکاتبات50%

96/4/196/6/1سوابق مکاتبات و گزارشات%30تکمیل بانک اطالعاتي توسط کارشناسان دانشگاه ها.  2-1-12-6

جمع آوري چک لیست هاي پیشنهادي بازديد از . 3-1-12-6

بیمارستان ،مرکز جراحي محدود ،درمانگا هها و مطب از دانشگا 

ههاي قطب

96/5/196/5/30چک لیست20%

طراحي استانداردها و سنجه هاي اعتباربخشي .  1-1-13-6

مراکز جراحي محدود
96/3/196/4/15سوابق مکاتبات و گزارشات15%

طراحي راهنماهاي اعتباربخشي استانداردها و .  2-1-13-6

سنجه هاي اعتباربخشي مراکز جراحي محدود
96/4/1596/6/1سوابق مکاتبات و گزارشات15%

96/4/1596/8/15سامانه%15طراحي سامانه اعتباربخشي مراکز جراحي محدود. 3-1-13-6

96/6/1596/7/30سوابق مکاتبات و گزارشات%15پايلوت اعتباربخشي مراکز جراحي محدود. 4-1-13-6

حوزه درمان

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

3%100%

ارتقاء قابلیت هاي .  1-11-6

سامانه الکترونیکي و فرآيندهاي  

صدور پروانه ها

توانمند سازي پرسنل و .  2-11-6

روساي ادارات صدور پروانه

3%

10%
راه اندازي پايگاه اطالع رساني مراکز درماني کشور . 6-1-11-6

همراه با اپلیکیشن موبايل قابل استفاده براي عموم

50%

3%

100%

3%

ارتقاء فرآيند صدور پروانه . 11-6

موسسات پزشکي در صد درصد 

دانشگاه هاي کشور

اعتباربخشي مراکز .  1-13-6

جراحي محدود کل کشور

ارتقاءفرآيند نظارت بر . 12-6

 50موسسات پزشکي به میزان 

درصد

نصب نرم افزار موبايل

اعتباربخشي مراکز جراحي . 13-6

محدود درصد در صد دانشگاه هاي 

علوم پزشکي کشور

استاندارد سازي فرآيند .  1-12-6

نظارت بر موسسات پزشکي

بهینه سازي فضاي . 1-10-6

اقامتي بیماران

فضاي % 100نوسازي . 10-6

اقامتي بیماران در بیمارستان هاي 

دانشگاهي سراسر کشور

100%

50%

96/3/1596/5/15
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جهرم

حوزه درمان

آموزش اعتباربخشي مراکز جراحي محدود به .  5-1-13-6

بیمارستان ها و ارزيابان
96/8/1596/10/30سوابق مکاتبات و گزارشات15%

96/11/196/12/15صدور کارنامه ها و گواهینامه ها%25اعتباربخشي مراکز جراحي محدود. 6-1-13-6

شناسايي مراکز مشمول طرح مقیمي  و استقرار . 1-1-14-6

 ماه اول3پزشکان مقیم در مراکز تحت پوشش در 
8%

ارائه گزارش اسامي بیمارستانهاي واجد شرايط استقرار متخصص مقیم 

مطابق دستورالعمل مربوطه و رشته هاي مورد نیاز هر مرکز بعنوان 

تعداد مجوز ضروري و اعالم درصد پوشش دهي به تفکیک رشته هاي 

تخصصي

96/4/196/4/15

شناسايي مراکز مشمول طرح مقیمي  و استقرار . 2-1-14-6

 ماه دوم3پزشکان مقیم در مراکز تحت پوشش در 
8%

ارائه گزارش اسامي بیمارستانهاي واجد شرايط استقرار متخصص مقیم 

مطابق دستورالعمل مربوطه و رشته هاي مورد نیاز هر مرکز بعنوان 

تعداد مجوز ضروري و اعالم درصد پوشش دهي به تفکیک رشته هاي 

تخصصي

96/7/196/7/15

شناسايي مراکز مشمول طرح مقیمي  و استقرار . 3-1-14-6

 ماه سوم3پزشکان مقیم در مراکز تحت پوشش در 
8%

ارائه گزارش اسامي بیمارستانهاي واجد شرايط استقرار متخصص مقیم 

مطابق دستورالعمل مربوطه و رشته هاي مورد نیاز هر مرکز بعنوان 

تعداد مجوز ضروري و اعالم درصد پوشش دهي به تفکیک رشته هاي 

تخصصي

96/10/196/10/15

شناسايي مراکز مشمول طرح مقیمي  و استقرار . 4-1-14-6

ماه چهارم3پزشکان مقیم در مراکز تحت پوشش در 
8%

ارائه گزارش اسامي بیمارستانهاي واجد شرايط استقرار متخصص مقیم 

مطابق دستورالعمل مربوطه و رشته هاي مورد نیاز هر مرکز بعنوان 

تعداد مجوز ضروري و اعالم درصد پوشش دهي به تفکیک رشته هاي 

تخصصي

96/12/196/12/15

و عملکرد موثر  (حضور)نظارت جامع بر استقرار. 5-1-14-6

 ماه اول3پزشکان مقیم در 
8%

 HSEبرنامه کشیک پزشکان در بیمارستان مطابق با اطالعات سامانه 

ستادي و )و برنامه نظارت دانشگاه و چک لیست تکمیل شده

مکاتبات انجام شده )و بازخوردهاي صورت گرفته با تخلفات (دانشگاهي

با متخلفین

96/4/196/4/15

و عملکرد موثر  (حضور)نظارت جامع بر استقرار. 6-1-14-6

 ماه دوم3پزشکان مقیم در 
8%

 HSEبرنامه کشیک پزشکان در بیمارستان مطابق با اطالعات سامانه 

ستادي و )و برنامه نظارت دانشگاه و چک لیست تکمیل شده

مکاتبات انجام شده )و بازخوردهاي صورت گرفته با تخلفات (دانشگاهي

با متخلفین

96/7/196/7/15

و عملکرد موثر  (حضور)نظارت جامع بر استقرار. 7-1-14-6

ماه سوم3پزشکان مقیم در
8%

 HSEبرنامه کشیک پزشکان در بیمارستان مطابق با اطالعات سامانه 

ستادي و )و برنامه نظارت دانشگاه و چک لیست تکمیل شده

مکاتبات انجام شده )و بازخوردهاي صورت گرفته با تخلفات (دانشگاهي

با متخلفین

96/10/196/10/15

و عملکرد موثر  (حضور)نظارت جامع بر استقرار. 8-1-14-6

 ماه چهارم3پزشکان مقیم در 
8%

 HSEبرنامه کشیک پزشکان در بیمارستان مطابق با اطالعات سامانه 

ستادي و )و برنامه نظارت دانشگاه و چک لیست تکمیل شده

مکاتبات انجام شده )و بازخوردهاي صورت گرفته با تخلفات (دانشگاهي

با متخلفین

96/12/196/12/15

برگزاري جلسات توجیهي براي متخصصین جهت . 9-1-14-6

اجراي دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ستادي و دانشگاهي در 

 ماه اول3

96/4/196/4/15صورتجلسه با نام و امضاء و محل خدمت پزشکان و عناوين آموزشي8%

برگزاري جلسات توجیهي براي متخصصین جهت . 10-1-14-6

اجراي دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ستادي و دانشگاهي در 

 ماه دوم3

96/7/196/7/15صورتجلسه با نام و امضاء و محل خدمت پزشکان و عناوين آموزشي8%

برگزاري جلسات توجیهي براي متخصصین جهت . 11-1-14-6

اجراي دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ستادي و دانشگاهي در 

 ماه سوم3

96/10/196/10/15صورتجلسه با نام و امضاء و محل خدمت پزشکان و عناوين آموزشي8%

برگزاري جلسات توجیهي براي متخصصین جهت . 12-1-14-6

اجراي دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي ستادي و دانشگاهي در 

ماه چهارم3

96/12/196/12/15صورتجلسه با نام و امضاء و محل خدمت پزشکان و عناوين آموزشي8%

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

3%

3%100%

100% ساماندهي حضور پزشکان . 14-6

مقیم در بیمارستان هاي دانشگاهي 

محل ضروري-  رشته1200در 

استقرارمتخصصان مقیم . 1-14-6

در بیمارستان هاي وزارت بهداشت

اعتباربخشي مراکز .  1-13-6

جراحي محدود کل کشور

اعتباربخشي مراکز جراحي . 13-6

محدود درصد در صد دانشگاه هاي 

علوم پزشکي کشور
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جهرم

حوزه درمان

تدوين و ابالغ دستورالعمل ها، راهنماها و فرم هاي . 1-1-15-6

 ماهه اول6پرونده پزشکي در 
1396/07/011396/07/15دستورالعمل تدوين شده10%

تدوين و ابالغ دستورالعمل ها، راهنماها و فرم هاي . 2-1-15-6

 ماهه دوم6پرونده پزشکي در 
1396/12/011396/12/15دستورالعمل تدوين شده10%

برگزاري دوره آموزشي براي کلیه پرسنل مديريت . 3-1-15-6

 ماهه اول6در  (مدارک پزشکي)اطالعات درمان 
20%

دوره ها بر اساس نیاز سنجي و همچنین آموزش مواد ايالغي، در طول 

سال انجام مي شود و گزارش دوره و لیست اسامي شرکت کنندگان در 

.نیمه اول شهريور ماه پیوست گردد

1396/07/011396/07/15

برگزاري دوره آموزشي براي کلیه پرسنل مديريت . 4-1-15-6

 ماهه دوم6در  (مدارک پزشکي)اطالعات درمان 
20%

دوره ها بر اساس نیاز سنجي و همچنین آموزش مواد ايالغي، در طول 

سال انجام مي شود و گزارش دوره و لیست اسامي شرکت کنندگان در 

.نیمه دوم بهمن ماه پیوست گردد

1396/12/011396/12/15

پايش فرآيند تکمیل و بروز نمودن آمار و اطالعات . 5-1-15-6

در سه ماهه اول (آواب)سامانه آمار و اطالعات بیمارستاني
20%

تکمیل و بروز رساني آواب در طول سال انجام مي شود و چک لیست 

پايش در نیمه اول تیرماه
1396/04/011396/04/15

پايش فرآيند تکمیل و بروز نمودن آمار و اطالعات . 6-1-15-6

در سه ماهه دوم (آواب)سامانه آمار و اطالعات بیمارستاني
20%

تکمیل و بروز رساني آواب در طول سال انجام مي شود و چک لیست 

پايش در نیمه اول مهرماه
1396/07/011396/07/15

پايش فرآيند تکمیل و بروز نمودن آمار و اطالعات . 1-1-16-6

در سه ماهه سوم (آواب)سامانه آمار و اطالعات بیمارستاني
50%

تکمیل و بروز رساني آواب در طول سال انجام مي شود و چک لیست 

پايش در نیمه اول دي ماه
1396/10/011396/10/15

پايش فرآيند تکمیل و بروز نمودن آمار و اطالعات . 2-1-16-6

در سه ماهه چهارم (آواب)سامانه آمار و اطالعات بیمارستاني
50%

تکمیل و بروز رساني آواب در طول سال انجام مي شود و چک لیست 

پايش در نیمه دوم بهمن ماه
1396/12/011396/12/15

برگزاري دوره هاي آموزشي پروتکل براي کلیه . 1-1-17-6

مددکاران اجتماعي بیمارستان هاي کشور
96/1/2096/3/30گواهي شرکت در دوره15%

طراحي و ابالغ فرم هاي مددکاري اجتماعي در . 2-1-17-6

HISسیستم 
96/1/2096/2/31مکاتبه صورت گرفته/فرم طراحي شده15%

 HISاستقرار فرم هاي پروتکل در سیستم . 3-1-17-6

بیمارستاني
96/3/196/3/31گزارش15%

تعیین و ابالغ استاندارد نسبت مددکاران اجتماعي . 4-1-17-6

به تخت هاي بستري جنرال و تخصصي بر اساس پروتکل خدمات 

پايه

96/2/196/3/31مکاتبات صورت گرفته10%

تدوين نهايي و ابالغ پروتکل هاي خدمات پايه به . 5-1-17-6

دانشگاه هاي علوم پزشکي
96/3/196/3/31مکاتبات صورت گرفته/ پروتکل نهايي15%

اجراي پروتکل هاي خدمات پايه در بیمارستان ها بر . 6-1-17-6

%20اساس استانداردها به میزان 
96/4/196/6/31گزارش عملکرد سه ماهه در پايان شهريور10%

اجراي پروتکل هاي خدمات پايه در بیمارستان ها بر . 7-1-17-6

%40اساس استانداردها به میزان 
96/7/196/9/30گزارش عملکرد سه ماهه در پايان آذر10%

اجراي پروتکل هاي خدمات پايه در بیمارستان ها بر . 8-1-17-6

%60اساس استانداردها به میزان 
96/10/196/12/15گزارش عملکرد سه ماهه در پايان اسفند10%

وظايف اجرايي شورايعالي پزشکي به  %  100تفويض . 1-1-18-6

دانشگاه علوم پزشکي تهران در سه ماهه اول
10%96/4/196/4/15

وظايف اجرايي شورايعالي پزشکي به  %  100تفويض . 2-1-18-6

دانشگاه علوم پزشکي تهران در سه ماهه دوم
10%96/7/196/7/15

تشکیل کارگروه هاي تخصصي به منظور بررسي و . 3-1-18-6

بازنگري مقررات ، قوانین و آيین نامه ها در سه ماهه اول
10%96/4/196/4/15

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

ساماندهي عملکرد . 1-18-6

شوراهاي پزشکي در کشور

3%

100% 3%

100%

100%

3%

3%100% توانمندسازي کارکنان. 1-15-6 ارتقاء دانش کارکنان حوزه . 15-6

مديريت اطالعات درمان به میزان 

 درصد از تحقق برنامه40

افزايش دسترسي به خدمات . 17-6

مديريت مورد مددکاري اجتماعي 

 درصد60در بیمارستان به میزان 

اصالح فرآيندهاي حوزه . 1-16-6

مديريت اطالعات درمان

استقرار نظام جامع اطالعات . 16-6

 30درماني و عملکردي به میزان 

درصد از میزان تحقق برنامه

استقرار پروتکل هاي . 1-17-6

شش گانه خدمات پايه مددکاري 

اجتماعي در بیمارستان هاي کشور

 درصد 100تفويض اختیار . 18-6

وظايف اجرايي و بهبود  عملکرد 

کمیسون هاي پزشکي
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جهرم

حوزه درمان

تشکیل کارگروه هاي تخصصي به منظور بررسي و . 4-1-18-6

بازنگري مقررات ، قوانین و آيین نامه ها در سه ماهه دوم
10%96/7/196/7/15

اخذ گزارش دانشگاه ها از وضعیت موجود شوراهاي  . 5-1-18-6

پزشکي
10%96/1/1596/1/30

96/1/3196/3/31%10تحلیل وضعیت موجود شوراهاي  پزشکي. 6-1-18-6

96/12/196/12/15%10برگزاري همايش کشوري شوراهاي پزشکي. 7-1-18-6

بازديدهاي دوره اي و موردي از شوراهاي پزشکي  .  8-1-18-6

 ماهه اول6دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور  و ثبت گزارش در 
10%96/7/196/7/15

بازديدهاي دوره اي و موردي از شوراهاي پزشکي  . 9-1-18-6

 ماهه دوم6دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و ثبت گزارش در 
10%96/12/196/12/15

ابالغ دسنورالعمل اجرايي کمیسیون هاي پزشکي . 10-1-18-6

دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
10%96/1/1596/1/31

ارائه گزارش تجهیز و راه اندازي تخت ها در . 1-1-19-6

شش ماهه اول ( و معموليBICU )بخشهاي سوختگي
96/7/196/7/15گزارش اقدامات انجام شده با تايید معاونت درمان50%

ارائه گزارش تجهیز و راه اندازي تخت ها در . 2-1-19-6

شش ماهه دوم ( و معموليBICU )بخشهاي سوختگي
96/12/196/12/15گزارش اقدامات انجام شده با تايید معاونت درمان50%

پايش پیشرفت مراکز تشخیص زودهنگام و . 1-1-20-6

سه ماه اول - (تیپ يک)غربالگري سرطان 
13%96/04/196/04/15

پايش پیشرفت مراکز تشخیص زودهنگام و . 2-1-20-6

سه ماه دوم - (تیپ يک)غربالگري سرطان 
13%96/07/196/07/15

پايش پیشرفت مراکز تشخیص زودهنگام و . 3-1-20-6

سه ماه سوم - (تیپ يک)غربالگري سرطان 
13%96/10/196/10/15

پايش پیشرفت مراکز تشخیص زودهنگام و . 4-1-20-6

سه ماه چهارم - (تیپ يک)غربالگري سرطان 
13%96/12/0196/12/15

تجهیز مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان . 5-1-20-6

سه ماه اول - (تیپ يک)
13%96/04/196/04/15

تجهیز مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان . 6-1-20-6

سه ماه دوم - (تیپ يک)
13%96/07/196/07/15

تجهیز مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان . 7-1-20-6

سه ماه سوم - (تیپ يک)
13%96/10/196/10/15

تجهیز مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان . 8-1-20-6

سه ماه چهارم - (تیپ يک)
13%96/12/0196/12/15

سه - پايش پیشرفت  مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 1-1-21-6

ماه اول
13%96/04/196/04/15

سه - پايش پیشرفت  مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 2-1-21-6

ماه دوم
13%96/07/196/07/15

سه - پايش پیشرفت  مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 3-1-21-6

ماه سوم
13%96/10/196/10/15

سه - پايش پیشرفت  مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 4-1-21-6

ماه چهارم
13%96/12/0196/12/15

96/04/196/04/15%13سه ماه اول- تجهیز مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 5-1-21-6

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

100% 3%

ساماندهي عملکرد . 1-18-6

شوراهاي پزشکي در کشور

100% 3%

راه اندازي مراکز . 1-20-6

تشخیص زودهنگام و غربالگري 

(تیپ يک)سرطان 

100% 3%

3%

راه اندازي مراکز شیمي . 1-21-6

درماني سرپايي

ساخت مراکز تشخیص . 20-6

 مرکز132روزهنگام و غربالگري 

افزايش تختهاي سوختگي. 1-19-6

ساخت مراکز شیمي درماني . 21-6

 مرکز52سرپايي 

افزايش تعداد تختهاي . 19-6

 تخت 74سوختگي به تعداد 

BICU تخت عادي162 و 

100%

 درصد 100تفويض اختیار . 18-6

وظايف اجرايي و بهبود  عملکرد 

کمیسون هاي پزشکي
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جهرم

حوزه درمان

96/07/196/07/15%13سه ماه دوم- تجهیز مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 6-1-21-6

96/10/196/10/15%13سه ماه سوم- تجهیز مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 7-1-21-6

96/12/0196/12/15%13سه ماه چهارم- تجهیز مراکز سرپايي شیمي سرپايي . 8-1-21-6

96/09/196/09/30پیش نويس آنالیزهاي غذايي%25تدوين آنالیزهاي غذايي الگو براي بیمارستان ها. 1-1-22-6

تدوين ضوابط قرارداد با پیمانکاران تهیه غذاي . 2-1-22-6

بیمارستاني
96/10/196/10/30پیش نويس ضوابط قرارداد25%

برنامه ريزي و اجراي دوره ها و کارگاه هاي آموزشي . 3-1-22-6

تغذيه بالیني
20%

نامه تايید آموزش يا لیست اسامي و مشخصات  شرکت کنندگان در 

کارگاه با امضاء باالترين مقام مسئول و برنامه کارگاه ها يا نمونه نسخه 

هاي گواهینامه

96/11/196/11/30

ارزشیابي فعالیتهاي تغذيه بالیني بیمارستان ها در . 4-1-22-6

 ماهه اول6
96/7/15  96/7/1 تکمیل شاخص هاي پانل هاي مديريتي15%

ارزشیابي فعالیتهاي تغذيه بالیني بیمارستان ها در . 5-1-22-6

 ماهه دوم6
96/12/196/12/15  تکمیل شاخص هاي پانل هاي مديريتي15%

نیازسنجي دقیق به پزشک متخصص مبتني بر . 1-1-23-6

جهت ....شاخص هاي جمعیتي، بار بیماري، مدت زمان انتظار و 

اعالم نیاز به معاونت درمان وزارت بهداشت

96/7/196/7/15فرم تکمیل شده اعالم نیاز به معاونت درمان وزارت بهداشت40%

برگزاري جلسه توجیهي، آموزشي و بسته حمايتي . 2-1-23-6

جهت پزشکان متخصص جديدالورود
20%

صورتجلسه اي که به امضاي کلیه حاضران در جلسه رسیده + عکس

باشد
96/10/196/10/15

بکارگیري پزشکان در رشته هاي مختلف تخصصي بر . 3-1-23-6

اساس نیاز منطقه
40%

فرم تکمیل شده شروع به کار پزشکان متخصص در سامانه کنترل 

پزشکان
96/9/196/9/30

- برگزاري دوره آموزشي براي کلیه پرسنل و مراکز . 1-1-24-6

نیمه اول
5%96/7/196/7/20

- برگزاري دوره آموزشي براي کلیه پرسنل و مراکز . 2-1-24-6

نیمه دوم
5%96/12/196/12/15

96/4/196/4/20

96/7/196/7/20

96/10/196/10/20

96/12/196/12/15

96/7/196/7/20%10 ماهه اول6پايش و نظارت در . 4-1-24-6

96/12/196/12/15%10 ماهه دوم6پايش و نظارت در . 5-1-24-6

تجزيه و تحلیل و تنظیم داده هاي آماري سه ماهه . 6-1-24-6

اول مراکز درمان اعتیاد
5%96/4/196/4/20

تجزيه و تحلیل و تنظیم داده هاي آماري سه ماهه . 7-1-24-6

سوم مراکز درمان اعتیاد
5%96/7/196/7/20

تجزيه و تحلیل و تنظیم داده هاي آماري سه ماهه . 8-1-24-6

دوم مراکز درمان اعتیاد
5%96/10/196/10/20

تجزيه و تحلیل و تنظیم داده هاي آماري سه ماهه . 9-1-24-6

چهارم مراکز درمان اعتیاد
5%96/12/196/12/15

 در سه ماهه MCMCراه اندازي و ارتقا، سامانه . 1-1-25-6

اول سال
50%

ثبت گزارش مراحل راه اندازي و ارتقاي سامانه و پیشرفت کار در ده 

کشوري (قطب)منطقه  
96/4/196/4/31

 در سه ماهه MCMCراه اندازي و ارتقا، سامانه . 2-1-25-6

دوم سال
50%

ثبت گزارش مراحل راه اندازي و ارتقاي سامانه و پیشرفت کار در ده 

کشوري (قطب)منطقه 
96/7/196/7/31

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

100% 3%

100% 3%

100% ساماندهي پايش و نظارت . 1-25-6

بر عملکرد بیمارستان هاي کشور

مديريت و توزيع عادالنه . 1-23-6

پزشکان متخصص مشمول خدمات 

مورد تعهد

100% 3%

100%

تغذيه بالیني و رژيم . 1-22-6

درماني

3%

 در mcmcارتقاء پوشش . 25-6

تمام قطب هاي دانشگاهي

راه اندازي مراکز شیمي . 1-21-6

درماني سرپايي

3%

 درصد عادالنه 100توزيع . 23-6

پزشکان متخصص  مشمول تعهدات 

قانوني بر اساس نظام سطح بندي 

خدمات بستري

ارتقاء کیفیت ارائه ي . 22-6

خدمات تغذيه اي به بیماران 

 درصد10بستري به میزان 

ساخت مراکز شیمي درماني . 21-6

 مرکز52سرپايي 

سامانه اطالعات درمان سوء مصرف مواد "استقرار . 3-1-24-6

در دانشگاه ها "(آيداتیس)ايران 

افزايش دسترسي بیماران . 1-24-6

به خدمات درمان اختالالت مصرف 

مواد

ارتقاء ارائه خدمات درمان . 24-6

اعتیاد در دانشگاه هاي سراسر کشور
صورتجلسه و گزارش

گزارش از سامانه50%

گزارش پايش

گزارش داده هاي خدمات درمان اعتیاد

 79 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه درمان

از طرف )تدوين برنامه زمان بندي  ارزيابي خارجي . 1-1-26-6

برنامه بیمارستان  هاي دوستدار  (گروههاي متناظر/ستاد دانشگاه

ايمني بیمار در بیمارستان هاي تحت پوشش

4%
ارسال جدول گانت  ارزيابي خارجي برنامه ايمني بیماردر بیمارستان 

هاي تحت پوشش
1396/1/201396/1/31

استقرار برنامه بیمارستان هاي دوستدار ايمني در .  2-1-26-6

بیمارستان هاي تحت پوشش در سه ماه ي اول
5%

ارسال نتايج سه ماهانه ارزيابي خارجي استانداردهاي الزامي در 

بیمارستان هاي تحت پوشش بر اساس جدول گانت ارسالي با تايید 

معاونت درمان

1396/4/11396/4/15

استقرار برنامه بیمارستان هاي دوستدار ايمني در .  3-1-26-6

بیمارستان هاي تحت پوشش در سه ماه ي دوم
5%

ارسال نتايج سه ماهانه دوم ارزيابي خارجي استانداردهاي الزامي در 

بیمارستان هاي تحت پوشش بر اساس جدول گانت ارسالي با تايید 

معاونت درمان

1396/7/11396/7/15

استقرار برنامه بیمارستان هاي دوستدار ايمني در .  4-1-26-6

بیمارستان هاي تحت پوشش در سه ماه ي سوم
5%

ارسال نتايج سه ماهانه سوم ارزيابي خارجي استانداردهاي الزامي در 

بیمارستان هاي تحت پوشش بر اساس جدول گانت ارسالي با تايید 

معاونت درمان

1396/9/11396/9/15

استقرار برنامه بیمارستان هاي دوستدار ايمني در .  5-1-26-6

بیمارستان هاي تحت پوشش در سه ماه ي چهارم
5%

ارسال نتايج سه ماهانه چهارم ارزيابي خارجي استانداردهاي الزامي در 

بیمارستان هاي تحت پوشش بر اساس جدول گانت ارسالي با تايید 

معاونت درمان

1396/12/11396/12/15

تعیین عناوين  آموزشي به منظور ارتقاء توانمندي . 6-1-26-6

هاي کادر بالیني در زمینه ايمني بیمار  و مديريت  خطر
3%

ارسال عناوين  آموزشي به منظور ارتقاء توانمندي هاي کادر بالیني در 

زمینه ايمني بیمار  و مديريت  خطر
1396/1/201396/1/31

1396/5/11396/5/10ارسال شماره دوره هاي آموزشي مصوب%3اخذ مجوز دوره آموزشي. 7-1-26-6

برگزاري دوره آموزشي به منظور ارتقاء توانمندي . 8-1-26-6

هاي کادر بالیني در زمینه ايمني بیمار  و مديريت  خطر در 

شش ماهه اول

13961396/7/11396/7/15مستندات برگزاري دوره هاي آموزشي در شش ماهه اول سال 5%

برگزاري دوره آموزشي به منظور ارتقاء توانمندي . 9-1-26-6

هاي کادر بالیني در زمینه ايمني بیمار  و مديريت  خطر در 

شش ماهه دوم

13961396/12/11396/12/15مستندات برگزاري دوره هاي آموزشي در شش ماهه دوم سال 5%

برگزاري ماهیانه کمیته مديريت خطا  در شش . 10-1-26-6

ماهه اول
5%

صورت جلسات برگزاري دو ماهانه کمیته مديريت خطا در شش ماهه 

اول
1396/7/11396/7/15

برگزاري ماهیانه کمیته مديريت خطا  در شش . 11-1-26-6

ماهه دوم
5%

صورت جلسات برگزاري دو ماهانه کمیته مديريت خطا در شش ماهه 

دوم
1396/12/11396/12/15

انجام مديريت خطر با ديدگاه واکنشي در شش . 12-1-26-6

ماهه اول
13961396/7/11396/7/15تعدا د تحلیل ريشه اي انجام شده در شش ماهه اول10%

انجام مديريت خطر با ديدگاه واکنشي در شش . 13-1-26-6

ماهه دوم
13961396/12/11396/12/15تعدا د تحلیل ريشه اي انجام شده در شش ماهه دوم10%

اندازه گیري میزان تبعیت از راهنماي بهداشت . 14-1-26-6

دست در کارکنان مراقبت سالمت به منظور کاهش عفونت 

بیمارستاني در شش ماهه اول

5%
 نرخ رعايت بهداشت دست در کارکنان سالمت در شش ماهه اول 

1396
1396/7/11396/7/15

اندازه گیري میزان تبعیت از راهنماي بهداشت . 15-1-26-6

دست در کارکنان مراقبت سالمت  به منظور کاهش عفونت 

بیمارستاني در شش ماهه دوم

5%
نرخ  رعايت بهداشت دست در کارکنان خدمات سالمت در شش ماهه 

1397دوم 
1396/12/11396/12/15

اندازه گیري نرخ شیوع زخم فشاري در بخش . 16-1-26-6

بستري  به منظور ارتقاء مداخالت پیشگیرانه در شش ماهه اول
5%

در بخش بستري در شش ماهه  ( 4-1) نرخ ابتال  به زخم فشاري 

1396اول
1396/7/11396/7/15

اندازه گیري نرخ شیوع زخم فشاري در بیماران . 17-1-26-6

بستري  به منظور ارتقاء مداخالت پیشگیرانه در شش ماهه دوم
5%

در بخش بستري در شش ماهه دوم  ( 4-1) نرخ ابتال به زخم فشاري 

1396
1396/12/11396/12/1

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

ارتقائ برنامه بیمارستان .  1-26-6

هاي دوستدار ايمني بیمار

3%100% افزايش پوشش ايمني بیمار . 26-6

درصد در بیمارستان ها60به میزان  
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جهرم

حوزه درمان

اندازه گیري نرخ شیوع سقوط در بیماران بستري  . 18-1-26-6

به منظور ارتقاء مداخالت پیشگیرانه در شش ماهه اول
13961396/7/11396/7/15 میزان سقوط در بخش بستري در شش ماهه اول 5%

اندازه گیري نرخ شیوع سقوط در بیماران بستري . 19-1-26-6

به منظور ارتقاء مداخالت پیشگیرانه در شش ماهه دوم
13961396/12/11396/12/15میزان سقوط  در بخش بستري در شش ماهه دوم 5%

ايجاد و اصالح محاسبات پرداخت عملکردي . 1-1-27-6

 بیمارستانها مطابق با دستورالعمل رسیدگي HISماندگاري در 

به اسناد طرح تحول در سه ماهه دوم

70%
يک نمونه روکش پرونده گلوبال و يک نمونه پرونده غیر گلوبال به 

«ستون تشويقي ماندگاري پزشک»منظور مشاهده نحوه محاسبات در 
96/7/196/7/15

 HSEبروز رساني فرم برنامه ماندگاري در سامانه . 2-1-27-6

سه ماهه دوم
30%96/7/196/7/15

ابالغ حکم تمام وقت جغرافیايي براي کلیه پزشکان . 1-2-27-6

مشمول توسط ريیس دانشگاه در سه ماهه اول
25%

يک نمونه حکم پزشک هیئت علمي تمام وقت جغرافیايي و يک نمونه 

حکم پزشک درماني تمام وقت جغرافیايي با امضاي ريیس دانشگاه و يا 

نامه رياست دانشگاه براي معرفي اين افراد به سازمان هاي بیمه گر پايه

96/4/196/4/15

ابالغ حکم تمام وقت جغرافیايي براي کلیه پزشکان . 2-2-27-6

مشمول توسط ريیس دانشگاه در سه ماهه چهارم
25%

يک نمونه حکم پزشک هیئت علمي تمام وقت جغرافیايي و يک نمونه 

حکم پزشک درماني تمام وقت جغرافیايي با امضاي ريیس دانشگاه و يا 

نامه رياست دانشگاه براي معرفي اين افراد به سازمان هاي بیمه گر پايه

96/12/196/12/15

تکمیل و به روزرساني فرم پزشکان تمام وقت . 3-2-27-6

  در سه ماهه دومHSEجغرافیايي در سامانه 
25%96/7/196/7/15

تکمیل و به روزرساني فرم پزشکان تمام وقت . 4-2-27-6

  در سه ماهه سومHSEجغرافیايي در سامانه 
25%96/10/196/10/15

به روز رساني اطالعات شبکه آزمايشگاهي تحت .  1-1-28-6

پوشش در سه ماهه اول
5%

 فرم هاي تکمیل شده اکسل

 آزمايشگاه مرجع سالمت
1396/4/11396/4/15

به روز رساني اطالعات شبکه آزمايشگاهي تحت . 2-1-28-6

پوشش در سه ماهه دوم
5%

 فرم هاي تکیل شده اکسل

 آزمايشگاه مرجع سالمت
1396/7/11396/7/15

به روز رساني اطالعات شبکه آزمايشگاهي تحت . 3-1-28-6

پوشش

در سه ماهه سوم

5%
  فرم هاي تکیل شده اکسل

 آزمايشگاه مرجع سالمت
1396/10/11396/10/15

به روز رساني اطالعات شبکه آزمايشگاهي تحت . 4-1-28-6

پوشش

در سه ماهه چهارم

5%
 فرم هاي تکیل شده اکسل

 آزمايشگاه مرجع سالمت
1396/12/11396/12/15







برگزاري کارگاه هاي تربیت مربي مديريت نمونه . 6-1-28-6

هاي آزمايشگاهي توسط دانشگاههاي منتخب در سه ماهه دوم
30%

گزارش برگزاري کارگاه 

اسامي شرکت کنندگان،)

(.. برنامه و

1396/7/11396/7/15

برگزاري کارگاههاي آموزشي مديريت نمونه توسط .  7-1-28-6

اداره امور آزمايشگاههاي دانشگاه  براي مسئولین مرتبط در 

آزمايشگاههاي تحت پوشش در سه ماهه سوم

30%

گزارش برگزاري کارگاه 

اسامي شرکت کنندگان،)

(.. برنامه و

1396/10/11396/10/15

تحلیل و ارزيابي اثر بخشي آموزشها و مداخالت . 8-1-28-6

انجام شده بر اساس ممیزي سه ماهه چهارم
10%

 گزارش میزان بهبود عملکرد آزمايشگاههاي شبکه در زمینه ارجاع در  

مقايسه با گزارش ارزيابي اولیه
1396/12/101396/12/15

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

50%

3%50%

ارتقائ برنامه بیمارستان .  1-26-6

هاي دوستدار ايمني بیمار

17%

3%100%

1396/4/11396/4/15
ارزيابي وضعیت ارجاع نمونه هاي آزمايشگاهي بین . 5-1-28-6

آزمايشگاههاي شبکه در سه ماهه اول

افزايش حضور نیروهاي . 27-6

متخصص در مناطق محروم به 

%10میزان 

افزايش پوشش ايمني بیمار . 26-6

درصد در بیمارستان ها60به میزان  

تمام وقت جغرافیايي . 2-27-6

پزشکان درماني و اعضاي هیئت 

(کا2)علمي

حمايت از ماندگاري . 1-27-6

پزشکان در مناطق محروم

استقرار  و مديريت .  1-28-6

شبکه آزمايشگاهي دانشگاهي

 گزارش ارزيابي هاي انجام شده10%

پوشش صد درصدي . 28-6

دسترسي به خدمات آزمايشگاهي با 

کیفیت

3%
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جهرم

حوزه درمان

تدوين جدول زمان بندي ممیزي سیستم مديريت . 1-2-28-6

کیفیت آزمايشگاههاي

 ماهه اول6 تشخیص پزشکي تحت پوشش در 

10%
  ماهه اول 6جدول زمانبندي ممیزي از آزمايشگاههاي تحت پوشش 

سال
1396/2/11396/2/15

ممیزي سیستم مديريت کیفیت آزمايشگاههاي. 2-2-28-6

 ماهه اول6 تشخیص پزشکي تحت پوشش در 
40%

 گزارش ممیزي حداقل  يک سوم آزمايشگاههاي مورد بازديد بر 

اساس زمانبندي اعالم شده
1396/7/11396/7/15

تدوين جدول زمان بندي ممیزي سیستم مديريت . 3-2-28-6

کیفیت آزمايشگاههاي

 ماهه اول6 تشخیص پزشکي تحت پوشش در 

10%
  ماهه 6جدول زمانبندي ممیزي از آزمايشگاههاي تحت پوشش 

دومسال
1396/7/11396/7/15

ممیزي سیستم مديريت کیفیت آزمايشگاههاي. 4-2-28-6

 ماهه دوم6 تشخیص پزشکي تحت پوشش در 
40%

 گزارش ممیزي حداقل  يک سوم آزمايشگاههاي مورد بازديد بر 

اساس زمانبندي اعالم شده
1396/12/11396/12/15

تعیین و تحلیل وضعیت آزمايشگاههاي شبکه .   1-3-28-6

دانشگاهي بر اساس فرمهاي ابالغي آزمايشگاه مرجع سالمت در 

سه ماهه اول

30%

 فرمهاي تکمیل شده  آزمايشگاه مرجع سالمت براي آزمايشگاه هاي 

 Total و Opex.Capexفرم هاي اکسل )شبکه تحت پوشش 

Opex.Capex)

1396/4/11396/4/10

اعالم فراخوان و جلب مشارکت بخش غیر دولتي . 2-3-28-6

توسط دانشگاه يا با همکاري حوزه مشارکت هاي اقتصادي وزارت 

متبوع در سه ماهه دوم

30%
مکاتبات انجام شده يا حوزه مشارکت هاي اقتصادي، صورت 

.جلسات، آگهي چاپ شده
1396/7/11396/7/10





تشکیل کارگروه ارتقاي میکروشناسي بیمارستاني  . 1-4-28-6

در دانشگاههاي منتخب در سه ماهه اول
20%

صورت جلسات تشکیل/ اسامي افراد  کارگروه

 کارگروه
1396/4/11396/4/10

تحلیل وضعیت آزمايشگاههاي بیمارستانهاي . 2-4-28-6

%30منتخب تحت پوشش از نظر کیفیت میکروبشناسي تشخیصي
جمع بندي گزارش وضعیت آزمايشگاههاي بیمارستاني از نظر 

کیفیت میکروبشناسي تشخیصي
1396/6/11396/6/10

تحلیل مجدد وضعیت آزمايشگاههاي منتخب  از .  3-4-28-6

نظر کیفیت میکروبشناسي تشخیصي
50%

 گزارش میزان بهبود  عملکرد آزمايشگاههاي بیمارستاني از نظر 

میکروب شناسي
1396/11/11396/11/15

برگزاري کارگاههاي آموزشي مديريت بهره برداري از . 1-5-28-6

آزمايشهاي پزشکي توسط دانشگاههاي منتخب براي ساير 

دانشگاهها  در سه ماهه دوم

40%

گزارش برگزاري کارگاه 

اسامي دانشگاهها و افراد شرکت کننده،)

(.. برنامه کارگاهها و

1396/7/11396/7/15

تشکیل کارگروه بهبود مديريت بهره برداري .  2-5-28-6

از آزمايشهاي پزشکي
20%

صورت جلسات

برگزاري کارگروه
1396/7/11396/9/15

تحلیل وضعیت تجويز و بهره برداري از . 3-5-28-6

آزمايشهاي پزشکي در سه ماهه سوم
30%

گزارش ارزيابي وضعیت

تجويز و بهره برداري از 

آزمايشهاي پزشکي

1396/10/11396/10/15

تدوين دستورالعمل مناسب جهت بهبود روند تجويز . 4-5-28-6

آزمايشها

 ماهه د وم6 در کارگروه در 

1396/12/11396/12/15دستورالعمل تهیه شده10%

تحلیل وضعیت میزان انطباق سامانه هاي. 1-6-28-6

 مديريت داده ها و اطالعات آزمايشگاهي

(LIS و  HIS)  با وضعیت مطلوب بر اساس فرمهاي آزمايشگاه

 ماهه اول6مرجع سالمت در 

60%
 فرمهاي تکمیل شده

 آزمايشگاه مرجع سالمت
1396/7/11396/7/15

 HIS  و LISارائه  نتايج ارزيابي به سازنده  . 2-6-28-6

 ماهه دوم6و برنامه ريزي براي ارتقا در 
40%

صورت جلسات با سازندگان

برنامه هاي نرم افزاري

اقدامات انجام شده/ 

1396/12/11396/12/15

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

17%

17% ارتقا سیستم مديريت . 6-28-6

اطالعات آزمايشگاهي

17%

17%

17%

1396/9/11396/9/10
برگزاري مناقصه يا مزايده  جهت انتخاب. 3-3-28-6

 مشارکت کننده غیر دولتي
مکاتبات، صورت جلسات، قراردادها40%

پايش و نظارت . 2-28-6

آزمايشگاههاي  تشخیص پزشکي 

تحت پوشش

مديريت بهره برداري از . 5-28-6

خدمات آزمايشگاهي

پوشش صد درصدي . 28-6

دسترسي به خدمات آزمايشگاهي با 

کیفیت

3%

ساماندهي شبکه . 3-28-6

آزمايشگاهي با مشارکت بخش غیر 

دولتي

ارتقاي کیفیت . 4-28-6

میکروبشناسي
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جهرم

حوزه درمان

بهینه سازي بخش اورژانس بیمارستاني در سه .   1-1-29-6

ماهه اول
25%

 پروژه طرح ملي توسعه اورژانس هاي تروما 120درصد پیشرفت  

ريفرال و ساير پروژه هايي که از رديف هاي اعتباري ساخت اورژانس 

پیوست 4وزارت متبوع تخصیص دريافت نموده اند، در جدول شماره 

تکمیل و بارگزاري گردد که در اين خصوص الزم است تعامل با  

اعالم درصد . دفاتر فني دانشگاههاي علوم پزشکي صورت پذيرد

پیشرفت تنها با تايید رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي 

(گزارش فصل بهار ).پزشکي دانشگاه  مورد پذيرش است

96/4/196/4/15

بهینه سازي بخش اورژانس بیمارستاني  در سه . 2-1-29-6

ماهه دوم
25%

 پروژه طرح ملي توسعه اورژانس هاي تروما 120درصد پیشرفت  

ريفرال و ساير پروژه هايي که از رديف هاي اعتباري ساخت اورژانس 

پیوست 4وزارت متبوع تخصیص دريافت نموده اند، در جدول شماره 

تکمیل و بارگزاري گردد که در اين خصوص الزم است تعامل با  

اعالم درصد . دفاتر فني دانشگاههاي علوم پزشکي صورت پذيرد

پیشرفت تنها با تايید رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي 

(گزارش فصل تابستان ).پزشکي دانشگاه  مورد پذيرش است

96/7/196/7/15

بهینه سازي بخش اورژانس بیمارستاني در سه ماهه . 3-1-29-6

سوم
25%

 پروژه طرح ملي توسعه اورژانس هاي تروما 120درصد پیشرفت  

ريفرال و ساير پروژه هايي که از رديف هاي اعتباري ساخت اورژانس 

پیوست 4وزارت متبوع تخصیص دريافت نموده اند، در جدول شماره 

تکمیل و بارگزاري گردد که در اين خصوص الزم است تعامل با  

اعالم درصد . دفاتر فني دانشگاههاي علوم پزشکي صورت پذيرد

پیشرفت تنها با تايید رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي 

(گزارش فصل پايیز ).پزشکي دانشگاه  مورد پذيرش است

96/10/196/10/15

بهینه سازي بخش اورژانس بیمارستاني در سه ماهه . 4-1-29-6

چهارم
25%

 پروژه طرح ملي توسعه اورژانس هاي تروما 120درصد پیشرفت  

ريفرال و ساير پروژه هايي که از رديف هاي اعتباري ساخت اورژانس 

پیوست 4وزارت متبوع تخصیص دريافت نموده اند، در جدول شماره 

تکمیل و بارگزاري گردد که در اين خصوص الزم است تعامل با  

اعالم درصد . دفاتر فني دانشگاههاي علوم پزشکي صورت پذيرد

پیشرفت تنها با تايید رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي 

(گزارش فصل زمستان ).پزشکي دانشگاه  مورد پذيرش است

96/12/196/12/15

بهره برداري از تخت هاي بخش هاي اورژانس . 1-2-29-6

 ماهه اول6بیمارستاني در 
50%

گزارش درصد راه اندازي تخت هاي اورژانس بیمارستاني در نیمه 

96اول سال 
96/7/196/7/15

بهره برداري از تخت هاي بخش هاي اورژانس . 2-2-29-6

ماهه دوم6بیمارستاني  در 
50%

گزارش درصد راه اندازي تخت هاي اورژانس بیمارستاني در نیمه 

96دوم سال 
96/12/196/12/15

برگزاري دوره هاي آموزشي . 1-1-30-6

 ماهه اول6جهت  کارکنان شاغل در اورژانس بیمارستاني در 
10%

لیست برگزاري دوره هاي آموزشي مصوب ابالغي از سوي اداره 

آموزش مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي
96/7/196/7/15

برگزاري دوره هاي آموزشي . 2-1-30-6

 ماهه دوم6جهت  کارکنان شاغل در اورژانس بیمارستاني در 
10%

لیست برگزاري دوره هاي آموزشي مصوب ابالغي از سوي اداره 

آموزش مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي
96/12/196/12/15

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

ساماندهي فرايندهاي . 1-30-6

اورژانس بیمارستاني

3%

50%

50%

100%

توسعه و استاندارد سازي . 29-6

فضاي فیزيکي بخش هاي اورژانس 

 درصد100بیمارستاني به میزان 

ارتقا خدمات بخش هاي . 30-6

 100اورژانس بیمارستاني به میزان 

درصد

توسعه بخش هاي . 1-29-6

اورژانس  بیمارستاني وزارت بهداشت

3%

راه اندازي تخت هاي . 2-29-6

اورژانس بیمارستاني
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جهرم

حوزه درمان

%15 ماه اول6نظارت بر اورژانس بیمارستاني  در .  3-1-30-6

ارسال چک لیست  و گزارش بازديد بر اساس نقاط قابل ارتقاء و 

نقاط قوت و همچنین پیشنهادات اقدامات اصالحي بازديدهاي 

دانشگاهي از ديگر دانشگاه ها که بر اساس برنامه ارسالي توسط 

اداراه اورژانس بیمارستاني وزارت متبوع

96/7/196/7/15

%15 ماه دوم6نظارت بر اورژانس بیمارستاني در .  4-1-30-6

ارسال چک لیست  و گزارش بازديد بر اساس نقاط قابل ارتقاء و 

نقاط قوت و همچنین پیشنهادات اقدامات اصالحي بازديدهاي 

دانشگاهي از ديگر دانشگاه ها که بر اساس برنامه ارسالي توسط 

اداراه اورژانس بیمارستاني وزارت متبوع

96/12/196/12/15

ارسال لیست استقرار متخصص طب اورژانس در . 5-1-30-6

اورژانس هاي بیمارستاني  در سه ماهه اول
5%

 پیوست و ارسال اسکن لیست کشیک خرداد 2 و 1جدول شماره 

ماه پزشکان متخصص که به تأيید ريیس بخش اورژانس ، ريیس 

بیمارستان  رسیده باشد

96/4/196/4/15

استقرار متخصص طب اورژانس در اورژانس هاي . 6-1-30-6

بیمارستاني در سه ماهه سوم
5%

 پیوست و ارسال اسکن لیست کشیک آذر ماه 2 و 1جدول شماره 

پزشکان متخصص که به تأيید ريیس بخش اورژانس ، ريیس 

بیمارستان  رسیده باشد

96/10/196/10/15

در HISنیکي ترياژ در سیستم ,استقرار سامانه الکتر. 7-1-30-6

 ماهه اول6بیمارستان هاي تابعه دانشگاه در 
10%

نمونه اسکن قرارداد يا موارد مطرح شده در مورد الکترونیکي نمودن 

 HISفرم ترياژ با قابلیت پیرينت و گزارش گیري مواد فرم ترياژ در 

در بیمارستان هاي دانشگاه که راه اندازي و اصالح سیستم هاي 

HIS مستندات مربوط به . /  بیمارستان ها را بر عهده دارند

مصوبات کمیته ترياژ دانشگاهي در خصوص الکترونیکي نمودن ترياژ 

تصوير از صفحه کامپیوتر و نمونه اجرا شده در هر يک از / 

تأيیديه انجام طرح در هر بخش اورژانس که به امضاي / بیمارستانها

معاون درمان دانشگاه  و ريیس بخش اورژانس بیمارستان مربوطه 

.رسیده  است 

96/7/196/7/15

در HISنیکي ترياژ در سیستم ,استقرار سامانه الکتر. 8-1-30-6

 ماهه دوم6بیمارستان هاي تابعه دانشگاه در 
10%

نمونه اسکن قرارداد يا موارد مطرح شده در مورد الکترونیکي نمودن 

 HISفرم ترياژ با قابلیت پیرينت و گزارش گیري مواد فرم ترياژ در 

در بیمارستان هاي دانشگاه که راه اندازي و اصالح سیستم هاي 

HIS مستندات مربوط به . /  بیمارستان ها را بر عهده دارند

مصوبات کمیته ترياژ دانشگاهي در خصوص الکترونیکي نمودن ترياژ 

تصوير از صفحه کامپیوتر و نمونه اجرا شده در هر يک از / 

تأيیديه انجام طرح در هر بخش اورژانس که به امضاي / بیمارستانها

معاون درمان دانشگاه  و ريیس بخش اورژانس بیمارستان مربوطه 

.رسیده  است 

96/12/196/12/15

فراهم نمودن امکان ثبت الکترونیکي آمار مراجعین . 9-1-30-6

به اورژانس هاي بیمارستاني
20%

به صورت  سالیانه و تکمیل سامانه سیناسا به صورت 3جدول شماره 

سالیانه
96/11/196/11/30

96/7/196/7/30ثبت گزارش عملیات در سامانه در شهرهاي واجد شرايط%10 ماهه  اول6حفظ و گسترش آمبوالنس موتوري در . 1-1-31-6

96/12/196/12/15ثبت گزارش عملیات در سامانه در شهرهاي واجد شرايط%10 ماهه  دوم6حفظ و گسترش آمبوالنس موتوري در . 2-1-31-6

96/7/196/7/30«تعداد پايگاه هاي اورژانس هوايي فعال»%10 ماهه اول6گسترش پايگاه هاي آمبوالنس هوايي در. 3-1-31-6

96/12/196/12/15«تعداد پايگاه هاي اورژانس هوايي فعال»%10 ماهه دوم6گسترش پايگاه هاي آمبوالنس هوايي در. 4-1-31-6

%15راه اندازي آمبوالنس دريايي. 5-1-31-6
خريداري شده توسط اورژانس (شناور )تعداد آمبوالنس دريايي »

«کشور
96/11/196/11/30

96/1/1596/4/31گزارش میداني%10تمديد قرار داد آمبوالنس هوايي. 6-1-31-6

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

ساماندهي فرايندهاي . 1-30-6

اورژانس بیمارستاني

3%

3% ارتقاء دسترسي عمومي به . 31-6

خدمات فوريت هاي پزشکي به 

 درصد90میزان 

ساماندهي ناوگان  . 1-31-6

آمبوالنس

33%

100% ارتقا خدمات بخش هاي . 30-6

 100اورژانس بیمارستاني به میزان 

درصد
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جهرم

حوزه درمان

96/7/196/7/30لیست توزيع دانشگاهي آمبوالنسهاي خريداري شده%10 ماهه اول6در 115تأمین و نوسازي آمبوالنس . 7-1-31-6

96/12/196/12/15لیست توزيع دانشگاهي آمبوالنسهاي خريداري شده%10 ماهه دوم6در 115تأمین و نوسازي آمبوالنس . 8-1-31-6

تأمین آمبوالنس هاي کمک دار جهت مناطق صعب . 9-1-31-6

العبور
15%

لیست توزيع دانشگاهي مطابق با صورتجلسه کارشناسي في مابین 

اورژانس و دانشگاه
96/2/196/6/31

%10 ماهه اول6راه اندازي پايگاه اورژانس شهري در . 1-2-31-6
 ،ثبت در سامانه سینا سا ، 115شناسنامه پايگاه هاي اورژانس 

گزارش بازديد
96/7/196/7/30

%10 ماهه دوم6راه اندازي پايگاه اورژانس شهري در . 2-2-31-6
 ،ثبت در سامانه سینا سا ، 115شناسنامه پايگاه هاي اورژانس 

گزارش بازديد
96/12/196/12/15

%15 ماهه اول6راه اندازي پايگاه اورژانس جاده اي  در . 3-2-31-6
 ،ثبت در سامانه سینا سا ، 115شناسنامه پايگاه هاي اورژانس 

گزارش بازديد
96/7/196/7/30

%15 ماهه دوم6راه اندازي پايگاه اورژانس جاده اي  در . 4-2-31-6
 ،ثبت در سامانه سینا سا ، 115شناسنامه پايگاه هاي اورژانس 

گزارش بازديد
96/12/196/12/15

%15 ماهه اول6راه اندازي پايگاه اورژانس روستايي  در . 5-2-31-6
 ،ثبت در سامانه سینا سا ، 115شناسنامه پايگاه هاي اورژانس 

گزارش بازديد
96/7/196/7/30

%15 ماهه دوم6راه اندازي پايگاه اورژانس روستايي  در . 6-2-31-6
 ،ثبت در سامانه سینا سا ، 115شناسنامه پايگاه هاي اورژانس 

گزارش بازديد
96/12/196/12/15

تبديل پايگاههاي جاده اي مستقر در کانکس به . 7-2-31-6

 ماهه اول6ساختمان  در 
10%

تأيید نقشه ، گزارش پیشرفت کار ، ارسال صورتجلسه و عکس پايگاه 

در حال ساخت
96/7/196/7/30

تبديل پايگاههاي جاده اي مستقر در کانکس به . 8-2-31-6

 ماهه دوم6ساختمان  در 
10%

تأيید نقشه ، گزارش پیشرفت کار ، ارسال صورتجلسه و عکس پايگاه 

در حال ساخت
96/12/196/12/15

 DMRتوسعه  شبکه راديويي ازآنالوگ به ديجیتال . 1-3-31-6

 ماهه اول6 در 
96/7/11530اسناد و قراردادها و فاکتور هاي نهايي خريد قابل قبول مي باشد10%

 DMRتوسعه  شبکه راديويي ازآنالوگ به ديجیتال . 2-3-31-6

 ماهه دوم6در 
96/12/196/12/15اسناد و قراردادها و فاکتور هاي نهايي خريد قابل قبول مي باشد10%

 و 115ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتي اورژانس . 3-3-31-6

 ماهه اول6اعزام و راهبري آمبوالنس در 
10%

-اسناد و قراردادها و فاکتور هاي نهايي خريد قابل قبول مي باشد

 خريد قابل GPSاسناد و قراردادها و فاکتور هاي نهايي مربوط به 

قبول مي باشد

96/7/196/7/15

 و 115ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتي اورژانس . 4-3-31-6

 ماهه دوم6اعزام و راهبري آمبوالنس در 
10%

-اسناد و قراردادها و فاکتور هاي نهايي خريد قابل قبول مي باشد

 خريد قابل GPSاسناد و قراردادها و فاکتور هاي نهايي مربوط به 

قبول مي باشد

96/12/196/12/15

تشکیل پرونده بهداشت جسمي و روحي جهت کلیه . 5-3-31-6

پرسنل
96/2/196/6/31ثبت زمان در سامانه10%

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مدرسین رشته . 6-3-31-6

فوريتهاي پزشکي
96/7/196/7/15لیست اسامي شرکت کنندگان در کارگاه آموزشي10%

برگزاري المپیاد کشوري فوريتهاي پزشکي در سه . 7-3-31-6

ماهه اول
10%96/4/196/4/31

برگزاري المپیاد کشوري فوريتهاي پزشکي در سه . 8-3-31-6

ماهه سوم
10%96/10/196/10/30









ارائه گزارش راه اندازي وتجهیز تخت هاي . 1-1-32-6

روانپزشکي در

 بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه اول

5%96/4/0196/4/15

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

استاندارد سازي بخش .  1-32-6

هاو اورزانس هاي روانپزشکي در 

تک / بیمارستان هاي عمومي

تخصصي

 ماهه اول6آموزش اورژانس پیش بیمارستاني در . 9-3-31-6

 ماهه دوم6آموزش اورژانس پیش بیمارستاني در . 10-3-31-6

3%

96/12/196/12/15

10%

10%

جدولي شامل لیست دوره ها ي آموزشي برگزار شده   و تعداد 

گواهي هاي صادر شده جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستاني که 

جدولي شامل لیست دوره ها ي آموزشي برگزار شده   و تعداد 

گواهي هاي صادر شده جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستاني که 

ارتقاء دسترسي عمومي به . 31-6

خدمات فوريت هاي پزشکي به 

 درصد90میزان 

ساماندهي کیفي خدمات . 3-31-6

اورژانس پیش بیمارستاني

ساماندهي ناوگان  . 1-31-6

آمبوالنس

ساماندهي و توسعه . 2-31-6

خدمات اورژانس پیش بیمارستاني

3%100%

33%

33%

33%

96/7/196/7/15

گزارش اجمالي برگزاري المپیاد کشوري با تائید رياست محترم مرکز

توسعه تخت هاي . 32-6

روانپزشکي واورژانس هاي 

روانپزشکي  در بیمارستان هاي 

 500تک تخصصي به تعداد /عمومي

تخت
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جهرم

حوزه درمان

ارائه گزارش راه اندازي وتجهیز تخت هاي . 2-1-32-6

روانپزشکي در

 بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه دوم

5%96/7/0196/7/15

ارائه گزارش راه اندازي وتجهیز تخت هاي . 3-1-32-6

روانپزشکي در

 بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه سوم

5%96/10/0196/10/15

ارائه گزارش راه اندازي وتجهیز تخت هاي . 4-1-32-6

روانپزشکي در

 بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه چهارم

5%96/12/0196/12/15

ارائه گزارش استاندارد سازي بخش هاي روانپزشکي . 5-1-32-6

در بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه اول
5%96/4/0196/4/15

ارائه گزارش ستاندارد سازي بخش هاي روانپزشکي . 6-1-32-6

در بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه دوم
5%96/7/0196/7/15

ارائه گزارش ستاندارد سازي بخش هاي روانپزشکي . 7-1-32-6

در بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه سوم
5%96/10/0196/10/15

ارائه گزارش ستاندارد سازي بخش هاي روانپزشکي . 8-1-32-6

در بیمارستان هاي عمومي در سه ماهه چهارم
5%96/12/0196/12/15

ارائه گزارش استاندارد سازي اوژانس هاي . 9-1-32-6

روانپزشکي  در بیمارستان هاي تک تخصصي
10%96/4/0196/4/15

ارائه گزارش استاندارد سازي اوژانس هاي . 10-1-32-6

روانپزشکي  در بیمارستان هاي تک تخصصي
10%96/7/0196/7/15

ارائه گزارش استاندارد سازي اوژانس هاي . 11-1-32-6

روانپزشکي  در بیمارستان هاي تک تخصصي
10%96/10/0196/10/15

ارائه گزارش استاندارد سازي اوژانس هاي . 12-1-32-6

روانپزشکي  در بیمارستان هاي تک تخصصي
10%96/12/0196/12/15

ارائه گزارش راه اندازي واحد هاي الکترو شوک . 13-1-32-6

درماني در بیمارستان هاي تک تخصصي
5%96/4/0196/4/15

ارائه گزارش راه اندازي واحد هاي الکترو شوک . 14-1-32-6

درماني در بیمارستان هاي تک تخصصي
5%96/7/0196/7/15

ارائه گزارش راه اندازي واحد هاي الکترو شوک . 15-1-32-6

درماني در بیمارستان هاي تک تخصصي
5%96/10/0196/10/15

ارائه گزارش راه اندازي واحد هاي الکترو شوک . 16-1-32-6

درماني در بیمارستان هاي تک تخصصي
5%96/12/0196/12/15

1396/2/151396/2/31قرارداد منعقدشده%25عقد قرارداد بخش خصوصي منتخب با دانشگاهها. 1-1-33-6

صدور موافقت اصولي زنجیره اي توسط معاونت . 2-1-33-6

درمان دانشگاه
1396/4/201396/4/31موافقت اصولي صادرشده25%

%50پیشبرد عملیات ايجاد ظرفیت در بخش خصوصي. 3-1-33-6
% 15گواهي پیشرفت فیزيکي آماده سازي فضاهاي درماني به میزان 

توسط دفتر فني دانشگاه
1396/12/11396/12/15

معرفي بیمارستانها جهت ورود به طرح و دريافت نام . 1-1-34-6

کاربري و رمز عبور جهت ورود اطالعات
1396/2/11396/2/31نامه ارسالي از معاونت درمان دانشگاه جهت ورود به برنامه ديابت40%

پايش براساس شاخص هاي مورد .ثبت گزارشات و  . 2-1-34-6

نظر در سه ماهه اول
1396/4/11396/4/15ورود اطالعات  بیماران ديابتي در سامانه11%

پايش براساس شاخص هاي مورد .ثبت گزارشات و  . 3-1-34-6

نظر در سه ماهه دوم
1396/7/11396/7/15ورود اطالعات  بیماران ديابتي در سامانه11%

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

توسعه ظرفیت و ارتقاء . 1-33-6

کیفیت ديالیز با مشارکت بخش 

خصوصي

توسعه مراقبت هاي . 1-34-6

تخصصي و فوق تخصصي ديابت در 

دانشگاههاي منتخب

3%100%

استاندارد سازي بخش .  1-32-6

هاو اورزانس هاي روانپزشکي در 

تک / بیمارستان هاي عمومي

تخصصي

3%100%

3%100% توسعه تخت هاي . 32-6

روانپزشکي واورژانس هاي 

روانپزشکي  در بیمارستان هاي 

 500تک تخصصي به تعداد /عمومي

تخت

کاهش تصدي گري خدمات . 33-6

ديالیز در بخش هاي دانشگاهي به 

%30میزان 

افزايش مراکز مراقبت . 34-6

مرکز  110بیماران ديابتي به تعداد 

 مرکز در 30افزايش  )در کشور 

( 96سال 
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پايش براساس شاخص هاي مورد .ثبت گزارشات و  . 4-1-34-6

نظر در سه ماهه سوم
1396/10/11396/10/15ورود اطالعات  بیماران ديابتي در سامانه11%

پايش براساس شاخص هاي مورد .ثبت گزارشات و  . 5-1-34-6

نظردر سه ماه چهارم
1396/12/11396/12/15ورود اطالعات  بیماران ديابتي در سامانه11%

توزيع اعتبار هر سه ماهه به دانشگاههاي   . 6-1-34-6

مذکوربراساس دستورالعمل مالي در سه ماهه اول
1396/4/11396/4/15ارسال نامه شرح خرج براساس حواله صادره4%

توزيع اعتبار هر سه ماهه به دانشگاههاي   . 7-1-34-6

مذکوربراساس دستورالعمل مالي در سه ماهه دوم
1396/7/11396/7/15ارسال نامه شرح خرج براساس حواله صادره4%

توزيع اعتبار هر سه ماهه به دانشگاههاي   . 8-1-34-6

مذکوربراساس دستورالعمل مالي درسه ماهه سوم
1396/10/11396/10/15ارسال نامه شرح خرج براساس حواله صادره4%

توزيع اعتبار هر سه ماهه به دانشگاههاي   . 9-1-34-6

مذکوربراساس دستورالعمل مالي در سه ماهه چهارم
1396/12/11396/12/15ارسال نامه شرح خرج براساس حواله صادره4%

1396/4/11396/4/15تايیديه درصد پیشرفت  فیزيکي پروژه توسط معاونت توسعه%50تکمیل ساخت کلینیک ها در سه ماهه اول. 1-1-35-6

1396/7/11396/7/15تايیديه درصد پیشرفت  فیزيکي پروژه توسط معاونت توسعه%50تکمیل ساخت کلینیک ها در سه ماهه دوم. 2-1-35-6

 و ثبت EBارائه خدمات متمرکز به بیماران . 1-1-36-6

(سه ماهه اول)اطالعات  در سامانه 
25%

  و عملکرد مالي EBفرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران 

معاونت درمان
1396/4/11396/4/15

 و ثبت EBارائه خدمات متمرکز به بیماران . 2-1-36-6

(سه ماهه دوم)اطالعات  در سامانه 
25%

  و عملکرد مالي EBفرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران 

معاونت درمان
1396/7/11396/7/15

 و ثبت EBارائه خدمات متمرکز به بیماران . 3-1-36-6

(سه ماهه سوم)اطالعات  در سامانه 
25%

  و عملکرد مالي EBفرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران 

معاونت درمان
1396/10/11396/10/15

 و ثبت EBارائه خدمات متمرکز به بیماران . 4-1-36-6

(سه ماهه چهارم)اطالعات  در سامانه 
25%

  و عملکرد مالي EBفرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران 

معاونت درمان
1396/12/11396/12/15

تامین و تجهیز ملزومات مصرفي و سرمايه اي کت .  1-1-37-6

  247لب در بیمارستانهاي  

واجد شرايط مديريت درمان سکته حاد قلبي در شش ماهه دوم

35%
گزارش ساالنه  کمیته بهبود کیفیت  بیمارستان در 

خصوص دارو و  تجهیزات مصرفي کت لب
1396/12/11396/12/15

 در 247آموزش نیروي انساني در  بیمارستانهاي . 2-1-37-6

خصوص انجام استاندارد خدمت 

 ماهه اول6و تسريع رسیدگي به بیماران سکته حاد قلبي در

25%

گزارش برگزاري کالس آموزشي براي گروههاي

 هدف شامل دستیاران، دانشجويان، پزشکان ، تیم مديريتي 

،خدمات  ،  اورژانس ، کت لب   و ساير بخشهاي مرتبط بیمارستان

1396/7/11396/7/15

گزارش پايش و ارزشیابي معاونت درمان از   . 3-1-37-6

 مطابق استاندارد خدمات در سه ماهه اول247بیمارستان 
5%

گزارش پايش بیمارستان تايید شده توسط معاونت درمان در سه 

ماهه اول
1396/4/11396/4/15

گزارش پايش و ارزشیابي معاونت درمان از   . 4-1-37-6

 مطابق استاندارد خدمات در سه ماهه دوم247بیمارستان 
5%

گزارش پايش بیمارستان تايید شده توسط معاونت درمان در سه 

ماهه دوم
1396/7/11396/7/15

گزارش پايش و ارزشیابي معاونت درمان از   . 5-1-37-6

 مطابق استاندارد خدمات در سه ماهه سوم247بیمارستان 
5%

گزارش پايش بیمارستان تايید شده توسط معاونت درمان در سه 

ماهه سوم
1396/10/11396/10/15

گزارش پايش و ارزشیابي معاونت درمان از   . 6-1-37-6

 مطابق استاندارد خدمات در سه ماهه چهارم247بیمارستان 
5%

گزارش پايش بیمارستان تايید شده توسط معاونت درمان در سه 

ماهه چهارم
1396/12/11396/12/15

 مديريت درمان سکته حاد قلبي 247گزارش سامانه . 7-1-37-6

 درسه ماهه اول
5%

در خصوص ثبت دقیق زمانها247گزارش داشبورد سامانه 

 به کل موارد سکته حاد قلبي در سه ماهه اولPPCI و تعداد 
1396/4/11396/4/15

 مديريت درمان سکته حاد قلبي 247گزارش سامانه . 8-1-37-6

 درسه ماهه دوم
5%

در خصوص ثبت دقیق زمانها247گزارش داشبورد سامانه 

 به کل موارد سکته حاد قلبي در سه ماهه دومPPCI و تعداد 
1396/7/11396/7/15

100% توسعه خدمات . 1-37-6

Primary PCI جهت بیماران 

سکته حاد قلبي در بیمارستانهاي 

247

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

100% 3%

توسعه مراقبت هاي . 1-34-6

تخصصي و فوق تخصصي ديابت در 

دانشگاههاي منتخب

3%

توسعه  خدمات تخصصي . 1-36-6

 EBو فوق تخصصي جهت بیماران 

در دانشگاههاي منتخب

3%100%

تکمیل ساخت و بهره . 1-35-6

برداري از کلینیک هاي ويژه

100% 3%

افزايش مراکز مراقبت . 34-6

مرکز  110بیماران ديابتي به تعداد 

 مرکز در 30افزايش  )در کشور 

( 96سال 

% 100تکمیل  و ساخت  . 35-6

پروژه  کلینیک هاي ويژه

افزايش مراکز مراقبت جامع  . 36-6

 مرکز در کشور4  به EBبیماران 

مولرد آنژيو % 70پوشش . 37-6

پالستي اولیه از کل موارد سکته 

 در بیمارستان STEMIحاد قلبي 

هاي منتخب
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 مديريت درمان سکته حاد قلبي 247گزارش سامانه . 9-1-37-6

 درسه ماهه سوم
5%

در خصوص ثبت دقیق زمانها247گزارش داشبورد سامانه 

 به کل موارد سکته حاد قلبي در سه ماهه سومPPCI و تعداد 
1396/10/11396/10/15

 مديريت درمان سکته حاد 247گزارش سامانه . 10-1-37-6

قلبي  درسه ماهه چهارم
5%

در خصوص ثبت دقیق زمانها247گزارش داشبورد سامانه 

 به کل موارد سکته حاد قلبي در سه ماهه چهارمPPCI و تعداد 
1396/12/11396/12/15

1396/3/151396/3/31گايدالين کشوري ارائه خدمت استاندارد به بیماران ام اسMS25%تدوين بسته خدمتي بیماران . 1-1-38-6

MS1396/4/11396/4/31نامه روکش ابالغ بسته خدمتي MS25%ابالغ بسته خدمتي بیماران . 2-1-38-6

MS1396/7/11396/7/15چک لیست راه اندازي کلینیک جامع %25 در نیمه اول سالMSراه اندازي کلینیک جامع . 3-1-38-6

MS1396/12/11396/12/15چک لیست راه اندازي کلینیک جامع %25 در نیمه دوم سالMSراه اندازي کلینیک جامع . 4-1-38-6

نظارت  بر  اجراي استانداردهاي برنامه ارتقاي . 1-1-39-6

 ماهه اول4کیفیت ويزيت  در 
10%

نظارت بر ورود اطالعات مراکز در - پايش هاي دوره اي از مراکز 

ارسال گزارشات - سامانه اطالعات عملکرد پزشکان تائیديه اطالعات 

ماهانه مبني بر رعايت استاندارد ويزيت  در چهارماهه اول

1396/5/11396/5/15

نظارت  بر  اجراي استانداردهاي برنامه ارتقاي . 2-1-39-6

 ماهه دوم4کیفیت ويزيت  در 
10%

نظارت بر ورود اطالعات مراکز در - پايش هاي دوره اي از مراکز 

ارسال گزارشات - سامانه اطالعات عملکرد پزشکان تائیديه اطالعات 

ماهانه مبني بر رعايت استاندارد ويزيت  در چهارماهه دوم

1396/9/11396/9/15

نظارت  بر  اجراي استانداردهاي برنامه ارتقاي . 3-1-39-6

 ماهه سوم4کیفیت ويزيت  در 
10%

نظارت بر ورود اطالعات مراکز در - پايش هاي دوره اي از مراکز 

ارسال گزارشات - سامانه اطالعات عملکرد پزشکان تائیديه اطالعات 

ماهانه مبني بر رعايت استاندارد ويزيت  در چهارماهه سوم

1396/12/11396/12/15

 6اصالح فرآيند نوبت دهي و پذيرش درمانگاه  در . 4-1-39-6

ماهه اول
10%

نصب و راه اندازي سیستم نوبت - قرارداد با شرکت هاي نرم افزاري 

ارسال گزارش در - گرفتن خروجي از سیستم - دهي و پذيرش 

شش ماهه اول سال

1396/7/11396/7/15

 6اصالح فرآيند نوبت دهي و پذيرش درمانگاه  در . 5-1-39-6

ماهه دوم
10%

نصب و راه اندازي سیستم نوبت - قرارداد با شرکت هاي نرم افزاري 

ارسال گزارش در - گرفتن خروجي از سیستم - دهي و پذيرش 

شش ماهه دوم سال

1396/12/11396/12/15

ايجاد سامانه ثبت الکترونیکي  ورود وخروج . 6-1-39-6

 ماهه اول6متخصصین در 
10%

- نصب و راه اندازي سامانه - قرارداد با شرکت هاي نرم افزاري 

ارسال گزارش در شش ماهه اول سال- گرفتن خروجي از سامانه 
1396/7/11396/7/15

ايجاد سامانه ثبت الکترونیکي  ورود وخروج . 7-1-39-6

 ماهه دوم6متخصصین در 
10%

- نصب و راه اندازي سامانه - قرارداد با شرکت هاي نرم افزاري 

ارسال گزارش در شش ماهه دوم  سال-گرفتن خروجي از سامانه 
1396/12/11396/12/15

اجراي بسته ارتقاء خدمات کیفیت ويزيت پزشکان . 8-1-39-6

در درمانگاهها و کلینیک هاي ويژه وابسته به دانشگاه
10%

لیست ارائه - لیست پزشکان تمام وقت و مشمول بسته ارتقاء ويزيت 

لیست پرداختي به مراکز و پزشکان  با امضاء معاون - شده به بیمه 

ارائه گزارش چهارماهه اول- درمان و رئیس بیمارستان و مديرمالي 

1396/5/11396/5/15

اجراي بسته ارتقاء خدمات کیفیت ويزيت پزشکان . 9-1-39-6

در درمانگاهها و کلینیک هاي ويژه وابسته به دانشگاه
10%

لیست ارائه - لیست پزشکان تمام وقت و مشمول بسته ارتقاء ويزيت 

لیست پرداختي به مراکز و پزشکان  با امضاء معاون - شده به بیمه 

ارائه گزارش چهارماهه دوم- درمان و رئیس بیمارستان و مديرمالي 

1396/9/11396/9/15

100%

% 40دستیابي به پوشش . 39-6

ويزيت تخصصي در کشور توسط 

بخش  هاي دانشگاهي

توسعه خدمات . 1-37-6

Primary PCI جهت بیماران 

سکته حاد قلبي در بیمارستانهاي 

247

توسعه خدمات تخصصي . 1-38-6

و فوق تخصصي جهت بیماران ام 

اس در دانشگاههاي منتخب

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

3%

بهبود کیفیت خدمات . 1-39-6

ويزيت در کلینیک هاي کشور

3%

3%100%

100%

مولرد آنژيو % 70پوشش . 37-6

پالستي اولیه از کل موارد سکته 

 در بیمارستان STEMIحاد قلبي 

هاي منتخب

افزايش  مراکز جامع مراقبت . 38-6

 مرکز در 6بیماران ام اس  به تعداد 

کشور
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اجراي بسته ارتقاء خدمات کیفیت ويزيت پزشکان .10-1-39-6

در درمانگاهها و کلینیک هاي ويژه وابسته به دانشگاه
10%

لیست ارائه - لیست پزشکان تمام وقت و مشمول بسته ارتقاء ويزيت 

لیست پرداختي به مراکز و پزشکان  با امضاء معاون - شده به بیمه 

ارائه گزارش چهار ماهه سوم- درمان و رئیس بیمارستان و مديرمالي 

1396/12/11396/12/15

تدوين و ابالغ سند معیارهاي استاندارد مراکز جامع . 1-1-40-6

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 
10%

سند مصوبه کارگروه تخصصي کمیته علمي و انجمن حمايتي با 

الگوبرداري از انجمن هموفیلي اروپا و فدراسیون جهاني هموفیلي
96/1/1596/2/15

برگزاري کارگروه توجیهي براي دانشگاههاي منتخب . 2-1-40-6

ارتقا و احداث 

(هموفیلي) CCCمراکز جامع ترومبوز هموستاز 

10%
صورتجلسه تدوين نهايي و موافقت اصولي دانشگاههاي منتخب براي 

 هموفیليCCCارتقا يا احداث 
96/2/1596/2/31

ابالغ سند مصوب استاندارد مراکز جامع به مراکز . 3-1-40-6

منتخب 

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 

5%
صورتجلسه مصوبه و موافقت اصولي دانشگاههاي منتخب در اجراي 

 هموفیليCCCبرنامه
96/2/3196/3/15

به مراکز  (پالن عملیاتي)تدوين و ابالغ برنامه اجرايي. 4-1-40-6

منتخب  ارتقا يا احداث مراکز جامع

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 

96/3/1596/4/15سند مصوب ارتقا و احداث کارگروه تخصصي و کارگروه توجیهي10%

اجراي پالن اجرايي  ابالغي به مراکز منتخب  ارتقا . 5-1-40-6

يا احداث مراکز جامع

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 

96/10/196/10/15سند مصوب ارتقا و احداث کارگروه تخصصي و کارگروه توجیهي30%

96/5/1596/5/16نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار%10احداث/ تدوين و ابالغ چک لیست نظارتي ارتقا . 6-1-40-6

 مرکز منتخب ارتقا يا 3بازديد از /نظارت و پايش . 7-1-40-6

احداث مراکز جامع

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 

96/7/196/8/1نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار5%

 مرکز منتخب ارتقا يا 3بازديد از /نظارت و پايش . 8-1-40-6

احداث مراکز جامع

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 

96/8/196/9/1نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار5%

مرکز منتخب ارتقا يا 4بازديد از /نظارت و پايش . 9-1-40-6

احداث مراکز جامع

(هموفیلي) CCCترومبوز هموستاز 

96/9/196/10/1نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار5%

چک لیستهاي / دريافت و آنالیز فرمهاي اطالعاتي . 10-1-40-6

نظارتي  

 هموفیليCCCپیشرفت کاراز دانشگاههاي منتخب 

96/10/296/11/16توسعه/ گزارشگیري از دانشگاههاي منتخب 10%

تدوين و ابالغ سند معیارهاي استاندارد مراکز جامع . 1-1-41-6

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 
10%

سند مصوبه کارگروه تخصصي کمیته علمي و انجمن حمايتي با 

الگوبرداري از انجمن هموفیلي اروپا و فدراسیون جهاني تاالسمي
96/1/1596/2/15

برگزاري کارگروه توجیهي براي دانشگاههاي منتخب . 2-1-41-6

ارتقا و احداث 

(تاالسمي) CCCمراکز جامع هموگلوبینوپاتي 

10%
صورتجلسه تدوين نهايي و موافقت اصولي دانشگاههاي منتخب براي 

 تاالسميCCCارتقا يا احداث 
96/2/1596/2/31

ابالغ سند مصوب استاندارد مراکز جامع به مراکز . 3-1-41-6

منتخب 

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 

5%
صورتجلسه مصوبه و موافقت اصولي دانشگاههاي منتخب در اجراي 

 تاالسميCCCبرنامه
96/2/3196/3/15

100%

3%100%

40-6  .(HTCs,CCC ) توسعه

مراکز مراقبت جامع بیماران 

 10ترومبوز و هموستازبه تعداد 

مرکز در کشور

41-6   .(HTCs,CCC ) توسعه

مراکز مراقبت جامع بیماران 

 مرکز 10هموگلوبینوپاتي به تعداد 

در کشور

توسعه خدمات تخصصي . 1-41-6

و فوق تخصصي جهت بیماران 

تاالسمي  در دانشگاههاي منتخب 

(تاالسمي)

% 40دستیابي به پوشش . 39-6

ويزيت تخصصي در کشور توسط 

بخش  هاي دانشگاهي

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

بهبود کیفیت خدمات . 1-39-6

ويزيت در کلینیک هاي کشور

توسعه خدمات تخصصي . 1-40-6

و فوق تخصصي جهت بیماران 

هموفیلي و ساير اختالالت 

خونريزي دهنده در دانشگاههاي 

(هموفیلي)منتخب 

3%

3%100%
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جهرم

حوزه درمان

به مراکز  (پالن عملیاتي)تدوين و ابالغ برنامه اجرايي. 4-1-41-6

منتخب  ارتقا يا احداث مراکز جامع

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 

96/3/1596/4/15سند مصوب ارتقا و احداث کارگروه تخصصي و کارگروه توجیهي10%

اجراي پالن اجرايي  ابالغي به مراکز منتخب  ارتقا . 5-1-41-6

يا احداث مراکز جامع

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 

96/10/196/10/15سند مصوب ارتقا و احداث کارگروه تخصصي و کارگروه توجیهي30%

96/5/1596/5/16نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار%10احداث/ تدوين و ابالغ چک لیست نظارتي ارتقا . 6-1-41-6

 مرکز منتخب ارتقا يا 3بازديد از /نظارت و پايش . 7-1-41-6

احداث مراکز جامع

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 

96/7/196/8/1نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار5%

 مرکز منتخب ارتقا يا 3بازديد از /نظارت و پايش . 8-1-41-6

احداث مراکز جامع

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 

96/8/196/9/1نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار5%

مرکز منتخب ارتقا يا 4بازديد از /نظارت و پايش . 9-1-41-6

احداث مراکز جامع

(تاالسمي) CCCهموگلوبینوپاتي 

96/9/196/10/1نظارتي/ چک لیست پیشرفت کار5%

چک لیستهاي / دريافت و آنالیز فرمهاي اطالعاتي . 10-1-41-6

نظارتي  

 CCCپیشرفت کاراز دانشگاههاي منتخب هموگلوبینوپاتي 

(تاالسمي)

96/10/296/11/16توسعه/ گزارش گیري از دانشگاههاي منتخب 10%

ثبت عملکرد مالي ، آمار بیماران ، تجهیزات و . 1-1-42-6

مشخصات بخش هاي بیماران خاص در سه ماهه اول
25%

فرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران خاص ، تجهیزات و 

مشخصات و عملکرد مالي بیماريهاي خاص سه ماهه اول
1396/4/11396/4/15

ثبت عملکرد مالي ، آمار بیماران ، تجهیزات و . 2-1-42-6

مشخصات بخش هاي بیماران خاص در سه ماهه دوم
25%

فرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران خاص ، تجهیزات و 

مشخصات و عملکرد مالي بیماريهاي خاص سه ماهه دوم
1396/7/11396/7/15

ثبت عملکرد مالي ، آمار بیماران ، تجهیزات و . 3-1-42-6

مشخصات بخش هاي بیماران خاص در سه ماهه سوم
25%

فرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران خاص ، تجهیزات و 

مشخصات و عملکرد مالي بیماريهاي خاص سه ماهه سوم
1396/10/11396/10/15

ثبت عملکرد مالي ، آمار بیماران ، تجهیزات و . 4-1-42-6

مشخصات بخش هاي بیماران خاص درسه ماهه چهارم
25%

فرم تايید به روز رساني اطالعات بیماران خاص ، تجهیزات و 

مشخصات و عملکرد مالي بیماريهاي خاص سه ماهه چهارم
1396/12/11396/12/15

724تامین و تجهیز ملزومات  بیمارستانهاي  .  1-1-43-6

واجد شرايط مديريت درمان سکته حاد مغزي تا سه ماهه سوم
30%

گزارش نه ماهه کمیته بهبود کیفیت  بیمارستان در 

خصوص دارو و  تجهیزات مطابق شناسنامه استاندارد خدمت
1396/10/11396/10/15

 مطابق 724آموزش نیروي انساني در  بیمارستانهاي . 2-1-43-6

شناسنامه  استاندارد خدمت 

و تسريع رسیدگي به بیماران سکته حاد مغزي در نیمه اول سال

20%
گزارش برگزاري کالس آموزشي براي گروههاي

 هدف مطابق شناسنامه استاندارد خدمت
1396/7/11396/7/15

گزارش پايش و ارزشیابي معاونت درمان از   . 3-1-43-6

 مطابق استاندارد خدمات724بیمارستان 
10%

تايید شده توسط معاونت درمان 724گزارش پايش بیمارستان هاي 

در سال
1396/12/11396/12/15

 مديريت درمان سکته حاد 724گزارش سامانه . 4-1-43-6

مغزي از افزايش تزريق ترومبولیتیک و يا ترومبکتومي بیماران 

واجد شرايط و کاهش عوارض و مرگ بیماران در سه ماهه اول

10%

در خصوص تعداد ترومبولیتیک تراپي و 724گزارش داشبورد سامانه 

ترومبکتومي به کل موارد سکته حاد مغزي ايسکمیک و کاهش 

عوارض و مرگ در بیماران بستري با سکته حاد مغزي در سه ماهه 

اول

1396/4/11396/4/15

3%

3%100% 41-6   .(HTCs,CCC ) توسعه

مراکز مراقبت جامع بیماران 

 مرکز 10هموگلوبینوپاتي به تعداد 

در کشور

توسعه خدمات تخصصي . 1-41-6

و فوق تخصصي جهت بیماران 

تاالسمي  در دانشگاههاي منتخب 

(تاالسمي)

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

3%100%

100% توسعه خدمات . 1-43-6

ترومبولیتیک تراپي جهت بیماران 

724سکته مغزي در بیمارستانهاي 

به روز رساني  سامانه . 1-42-6

هاي اطالعاتي بیماران خاص و 

صعب العالج

افزايش پوشش اطالعات . 42-6

% 100ثبتي دانشگاه به میزان 

عملکرد واقعي

درصدي نسبت 10افزايش . 43-6

ترومبولیتیک تراپي به کل موارد 

سکته ايسکمیک حاد مغزي در 

بیمارستان هاي منتخب
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جهرم

حوزه درمان

 مديريت درمان سکته حاد 724گزارش سامانه . 5-1-43-6

مغزي از افزايش تزريق ترومبولیتیک و يا ترومبکتومي بیماران 

واجد شرايط و کاهش عوارض و مرگ بیماران درسه ماهه دوم

10%

در خصوص تعداد ترومبولیتیک تراپي و 724گزارش داشبورد سامانه 

ترومبکتومي به کل موارد سکته حاد مغزي ايسکمیک و کاهش 

عوارض و مرگ در بیماران بستري با سکته حاد مغزي در سه ماهه 

دوم

1396/7/11396/7/15

 مديريت درمان سکته حاد 724گزارش سامانه . 6-1-43-6

مغزي از افزايش تزريق ترومبولیتیک و يا ترومبکتومي بیماران 

واجد شرايط و کاهش عوارض و مرگ بیماران در سه ماهه سوم

10%

در خصوص تعداد ترومبولیتیک تراپي و 724گزارش داشبورد سامانه 

ترومبکتومي به کل موارد سکته حاد مغزي ايسکمیک و کاهش 

عوارض و مرگ در بیماران بستري با سکته حاد مغزي در سه ماهه 

سوم

1396/10/11396/10/15

 مديريت درمان سکته حاد 724گزارش سامانه . 7-1-43-6

مغزي از افزايش تزريق ترومبولیتیک و يا ترومبکتومي بیماران 

واجد شرايط و کاهش عوارض و مرگ بیماران در سه ماهه چهارم

10%

در خصوص تعداد ترومبولیتیک تراپي و 724گزارش داشبورد سامانه 

ترومبکتومي به کل موارد سکته حاد مغزي ايسکمیک و کاهش 

عوارض و مرگ در بیماران بستري با سکته حاد مغزي در سه ماهه 

چهارم

1396/12/11396/12/15

مالیات بر % 1تدوين تفاهم نامه نحوه هزينه کرد . 1-1-44-6

ارزش افزوده و

 صندوق بیمه روستايیان در حوزه بهداشت و درمان

96/1/1696/3/16تفاهم نامه تدوين شده15%

تنظیم  دستورالعمل اجرايي و توافق نامه  برنامه . 2-1-44-6

تکمیل نظام ارجاع سطح دو و سه روستايیان، عشاير و شهرهاي 

 هزار نفر در حوزه درمان20زير 

96/3/1796/6/17دستور العمل و توافق نامه تدوين شده10%

تدوين برنامه اجراي آزمايشي برنامه تکمیل نظام . 3-1-44-6

 هزار 20ارجاع سطح دو و سه روستايیان، عشاير و شهرهاي زير 

نفر در حوزه درمان دردانشگاه هاي  منتخب در سه ماهه دوم

96/7/196/7/15گزارش بازديد و نحوه اجراي برنامه10%

تدوين برنامه اجراي آزمايشي برنامه تکمیل نظام . 4-1-44-6

 هزار 20ارجاع سطح دو و سه روستايیان، عشاير و شهرهاي زير 

نفر در حوزه درمان دردانشگاه هاي  منتخب در سه ماهه سوم

96/10/196/10/15گزارش بازديد و نحوه اجراي برنامه10%

تدوين برنامه اجراي آزمايشي برنامه تکمیل نظام . 5-1-44-6

 هزار 20ارجاع سطح دو و سه روستايیان، عشاير و شهرهاي زير 

نفر در حوزه درمان دردانشگاه هاي  منتخب در سه ماهه چهارم

96/12/196/12/15گزارش بازديد و نحوه اجراي برنامه10%

استقرار سند فني و تخصصي تبادل اطالعات . 6-1-44-6

الکترونیک مابین معاونت هاي بهداشت، درمان و سازمان هاي 

بیمه اي در بستر الکترونیک مورد تايید دفتر آمار و فناوري 

اطالعات وزارت متبوع در دانشگاه هاي منتخب در سه ماهه دوم

96/7/196/7/15گزارش استقرار و تبادل اطالعات5%

استقرار سند فني و تخصصي تبادل اطالعات . 7-1-44-6

الکترونیک مابین معاونت هاي بهداشت، درمان و سازمان هاي 

بیمه اي در بستر الکترونیک مورد تايید دفتر آمار و فناوري 

اطالعات وزارت متبوع در دانشگاه هاي منتخب در سه ماهه سوم

96/10/196/10/15گزارش استقرار و تبادل اطالعات5%

استقرار سند فني و تخصصي تبادل اطالعات . 8-1-44-6

الکترونیک مابین معاونت هاي بهداشت، درمان و سازمان هاي 

بیمه اي در بستر الکترونیک مورد تايید دفتر آمار و فناوري 

اطالعات وزارت متبوع در دانشگاه هاي منتخب در سه ماهه 

چهارم

96/12/196/12/15گزارش استقرار و تبادل اطالعات5%

100% تکمیل نظام ارجاع براي .  1-44-6

خدمات بیمه شدگان روستايي و 

عشاير و شهرهاي زير بیست هزار 

نفر با فوريت خدمات سرپايي و 

3 و 2بستري سطح 

3%

3%

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

100%

اجراي فاز اول نظام ارجاع به . 44-6

 دانشگاه منتخب9صورت پايلوت در 

توسعه خدمات . 1-43-6

ترومبولیتیک تراپي جهت بیماران 

724سکته مغزي در بیمارستانهاي 

درصدي نسبت 10افزايش . 43-6

ترومبولیتیک تراپي به کل موارد 

سکته ايسکمیک حاد مغزي در 

بیمارستان هاي منتخب

 91 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه درمان

اجرا و پايش کشوري برنامه  نظام ارجاع سطح دو و . 9-1-44-6

 هزار نفر در سه ماهه 20سه روستايیان، عشاير و شهرهاي زير 

دوم

96/7/196/7/15گزارش اجرا10%

اجرا و پايش کشوري برنامه  نظام ارجاع سطح دو . 10-1-44-6

 هزار نفر در سه ماهه 20و سه روستايیان، عشاير و شهرهاي زير 

سوم

96/10/196/10/15گزارش اجرا10%

اجرا و پايش کشوري برنامه  نظام ارجاع سطح دو . 11-1-44-6

 هزار نفر در سه ماهه 20و سه روستايیان، عشاير و شهرهاي زير 

چهارم

96/12/196/12/15گزارش اجرا10%

96/1/1696/2/16%20اعالم مراکز منتخب جهت ارائه خدمات دندانپزشکي. 1-1-45-6

96/1/1696/3/16%20آماده سازي محل ارايه خدمات دندانپزشکي. 2-1-45-6

برگزاري مناقصات خريد يونیت و تجهیزات . 3-1-45-6

دندانپزشکي با همکاري هیئت امناء صرفه جويي ارزي در معالجه 

بیماران

20%96/1/1696/3/31

96/4/196/7/1%20توزيع يونیت و تجهیزات جهت تجهیز مراکز منتخب. 4-1-45-6

راه اندازي بخش دندانپزشکي در مراکز منتخب . 5-1-45-6

دانشگاه هاي علوم پزشکي در سه ماهه دوم
10%96/7/196/7/15

راه اندازي بخش دندانپزشکي در مراکز منتخب . 6-1-45-6

دانشگاه هاي علوم پزشکي در سه ماهه چهارم
10%96/12/196/12/15

تدوين پروتکل همکاري با بیمه ها جهت افزايش . 1-1-46-6

پوشش خدمات دندانپزشکي در بخش اول
96/4/196/5/30

تدوين پروتکل همکاري با بیمه ها جهت افزايش . 2-1-46-6

پوشش خدمات دندانپزشکي در بخش دوم
96/6/196/8/30

فعال سازي مراکز منتخب ارائه خدمات شبانه روزي . 3-1-46-6

دندانپزشکي
40%96/1/1696/3/16

اطالع رساني و معرفي مراکز منتخب ارائه خدمات . 4-1-46-6

شبانه روزي دندانپزشکي
20%96/2/1696/3/16

تدوين و ابالغ آئین نامه اجرايي ساماندهي ارائه . 1-1-47-6

خدمات دندانپزشکي درسه ماهه اول
7%96/4/196/4/15

تدوين و ابالغ آئین نامه اجرايي ساماندهي ارائه . 2-1-47-6

خدمات دندانپزشکي درسه ماهه دوم
7%96/7/196/7/15

تدوين و ابالغ آئین نامه اجرايي ساماندهي ارائه . 3-1-47-6

خدمات دندانپزشکي درسه ماهه سوم
7%96/10/196/10/15

تدوين و ابالغ بسته خدمات دندانپزشکي در سه . 4-1-47-6

ماهه اول
7%96/4/196/4/15

تدوين و ابالغ بسته خدمات دندانپزشکي در سه . 5-1-47-6

ماهه دوم
7%96/7/196/7/15

تدوين و ابالغ بسته خدمات دندانپزشکي در سه . 6-1-47-6

ماهه سوم
7%96/10/196/10/15

تدوين و ابالغ استاندارد و راهنماي بالیني خدمات . 7-1-47-6

دندانپزشکي در سه ماهه اول
7%96/4/196/4/15

تدوين و ابالغ استاندارد و راهنماي بالیني خدمات . 8-1-47-6

دندانپزشکي در سه ماهه دوم
7%96/7/196/7/15

100% تکمیل نظام ارجاع براي .  1-44-6

خدمات بیمه شدگان روستايي و 

عشاير و شهرهاي زير بیست هزار 

نفر با فوريت خدمات سرپايي و 

3 و 2بستري سطح 

ساماندهي  و تجهیز . 1-45-6

بیمارستان ها،کلینیک هاي ويژه و 

مراکز منتخب جهت ارائه خدمات 

دندانپزشکي

ارائه خدمات اورژانس . 1-46-6

دندانپزشکي

3%

3%100%

100% ساماندهي خدمات . 1-47-6

دندانپزشکي

3%

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

اجراي فاز اول نظام ارجاع به . 44-6

 دانشگاه منتخب9صورت پايلوت در 

40%

افزايش سهم بري ارايه . 45-6

خدمات دندانپزشکي در بخش 

%10دولتي به میزان 

افزايش دسترسي به خدمات . 46-6

اورژانس دندانپزشکي به صورت 

شبانه روزي در تمامي شهرهاي 

 هزار نفر50باالي 

3%100%

ارتقاء کیفیت خدمات . 47-6

%30دندانپزشکي به میزان 
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حوزه درمان

تدوين و ابالغ استاندارد و راهنماي بالیني خدمات . 9-1-47-6

دندانپزشکي در سه ماهه سوم
7%96/10/196/10/15

تدوين و ابالغ استاندارد هاي اعتبار بخشي  . 10-1-47-6

خدمات دندانپزشکي در سه ماهه اول
7%96/4/196/4/15

تدوين و ابالغ استاندارد هاي اعتبار بخشي  . 11-1-47-6

خدمات دندانپزشکي در سه ماهه دوم
7%96/7/196/7/15

تدوين و ابالغ استاندارد هاي اعتبار بخشي  . 12-1-47-6

خدمات دندانپزشکي در سه ماهه سوم
7%96/10/196/10/15

اجراي فاز اول استاندارد هاي اعتبار بخشي  . 13-1-47-6

خدمات دندانپزشکي
20%96/9/196/12/15

تجهیز بخش هاي درمان ناباروري در مراکز موجود در . 1-1-8-9

سه ماهه اول
96/4/196/4/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

تجهیز بخش هاي درمان ناباروري در مراکز موجود در . 2-1-8-9

سه ماهه دوم
96/7/196/7/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

/  تدوين و ابالغ استانداردهاي فضاي فیزيکي مراکز. 3-1-8-9

بخش هاي درمان ناباروري
96/4/196/4/15استاندارد هاي تدوين شده7%

بخش هاي /يکسان سازي پرونده مراجعین در مراکز. 4-1-8-9

درمان ناباروري
96/4/1596/4/30پرونده7%

استانداردسازي فضاي فیزيکي بخش هاي درمان . 5-1-8-9

(سه ماهه دوم)ناباروري مراکز 
96/7/196/7/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

استانداردسازي فضاي فیزيکي بخش هاي درمان . 6-1-8-9

(سه ماهه سوم)ناباروري مراکز 
96/10/196/10/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

استانداردسازي فضاي فیزيکي بخش هاي درمان . 7-1-8-9

(سه ماهه چهارم)ناباروري مراکز 
96/12/196/12/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

بخش هاي / ايجاد، تجهیز و بهره برداري از مراکز. 8-1-8-9

درمان ناباروري در سه ماهه اول
96/4/196/4/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

بخش هاي / ايجاد، تجهیز و بهره برداري از مراکز. 9-1-8-9

درمان ناباروري در سه ماهه دوم
96/7/196/7/15گزارش رسمي اقدامات انجام شده با تايید معاون درمان7%

تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتي زوج نابارور در سه . 10-1-8-9

ماهه اول
96/4/196/4/15گزارش اقدامات7%

تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتي زوج نابارور در سه . 11-1-8-9

ماهه دوم
96/7/196/7/15گزارش اقدامات7%

تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتي زوج نابارور در سه . 12-1-8-9

ماهه سوم
96/10/196/10/15گزارش اقدامات7%

تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتي زوج نابارور در سه . 13-1-8-9

ماهه چهارم
96/12/196/12/15گزارش اقدامات7%

تشکیل گروه هاي تخصصي علمي اجرايي راه اندازي . 14-1-8-9

آموزش ونظارت
96/1/1596/3/31گزارش اقدامات7%

96/9/196/9/30مکاتبات و گزارش ها%5تدوين آيین نامه و دستورالعمل مراکز زايمان مستقل.  1-1-9-9

به روز رساني ابزاربررسي کیفیت خدمات بخش زايمان .2-1-9-9

در بلوکهاي زايمان
96/8/196/8/30مکاتبات و گزارش ها5%

برگزاري دوره  بازآموزي براي مربیان کشوري زايمان . 3-1-9-9

فیزيولوژيک توسط مدرسین بین المللي
96/12/196/12/15مکاتبات و گزارش ها5%

تدوين و ابالغ دستورالعمل و فرم ترياژ  در بلوک . 4-1-9-9

زايمان
96/2/196/3/30دستورالعمل و فرم ترياژابالغ شده3%

50%

ترويج زايمان طبیعي. 1-9-9 50%100%

100%

حمايت از زوج ناباروردر .  1-8-9

 مرکز82

ساماندهي خدمات . 1-47-6

دندانپزشکي

3%

100%

دسترسي عادالنه به خدمات . 6

درماني با کیفیت

17%

ارتقاء کیفیت خدمات . 47-6

%30دندانپزشکي به میزان 

افزايش درصد زايمان طبیعي . 9-9

پايه% 10در زايمان اول به میزان 

 درصد ي به تمام 85کمک . 8-9

زوجین نابارور

ارتقاء سالمت باروري و . 9

فرزندآوري

17%
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جهرم

حوزه درمان

برگزاري دوره آموزشي ترياژ در مامايي ويژه مربیان . 5-1-9-9

مامايي دانشگاهي
96/6/196/6/30گزارش برگزاري دوره3%

فاز اول طراحي الگوي کار تیمي درارائه خدمات . 6-1-9-9

زايماني
96/12/196/12/15مکاتبات و گزارش ها5%

96/11/196/12/15مکاتبات و گزارش ها، صورت جلسات%3اصالح بازتوزيع تعرفه زايمان طبیعي. 7-1-9-9

96/11/196/12/15گزارش،چک لیست%5بومي سازي چک لیست ايمني مادر ونوزاد. 8-1-9-9

96/11/196/12/15صورتجلسه، مکاتبات%5تدوين دستورالعمل بازاريابي اجتماعي زايمان طبیعي. 9-1-9-9

تدوين و ابالغ بسته آموزشي ترويج زايمان طبیعي . 10-1-9-9

ويژه رابطین بهداشتي  به دانشگاههاي علوم پزشکي
96/3/196/3/31بسته آموزشي تدوين شده5%

پايش شش ماهه اول  کشوري برنامه ترويج زايمان .11-1-9-9

طبیعي
96/7/196/7/15گزارش شش ماهه اول دانشگاهها

پايش شش ماهه دوم کشوري برنامه ترويج زايمان . 12-1-9-9

طبیعي
96/12/196/12/15گزارش شش ماهه دوم دانشگاهها

نیازسنجي و برگزاري جلسات با معاونت توسعه . 13-1-9-9

وزارت در خصوص جذب و به کار گیري نیروي مامايي در 

بیمارستان ها

96/11/196/12/15مکاتبات، صورت جلسات2%

تدوين و ابالغ دستورالعمل اجرايي خوشايند سازي . 14-1-9-9

فرايند زايمان طبیعي
96/6/196/6/30دستورالعمل ابالغ شده2%

اجراي  دستورالعمل اجرايي خوشايند سازي فرايند .  15-1-9-9

 ماهه دوم6زايمان طبیعي در کلیه دانشگاهها در 
96/12/196/12/15اجرا طبق چک لیست ابالغي گزارش شش ماهه3%

برگزاري کالس هاي آمادگي براي زايمان رايگان . 16-1-9-9

 ماهه اول6براي کلیه مادران درخواست کننده در
96/7/196/7/15ماهه يا  صورتجلسات کالس ها گزارش شش

برگزاري کالس هاي آمادگي براي زايمان رايگان . 17-1-9-9

ماهه دوم6براي کلیه مادران درخواست کننده در
96/12/196/12/15گزارش شش ماهه يا صورتجلسات کالس ها

ايجاد مرکز مهارت آموزي ويژه بي دردي دارويي در . 18-1-9-9

ماهه 6زايمان طبیعي در دانشگاههاي مسئول قطبهاي  کشور در 

اول

96/7/196/7/15مکاتبات، گزارش

ايجاد مرکز مهارت آموزي ويژه بي دردي دارويي در . 19-1-9-9

ماهه 6زايمان طبیعي در دانشگاههاي مسئول قطبهاي  کشور در 

دوم

96/12/196/12/15مکاتبات، گزارش

ايجاد مرکز مهارت آموزي ويژه زايمان طبیعي در . 20-1-9-9

(فاز دوم) ماهه اول6دانشگاه در 
96/7/196/7/15مکاتبات، گزارش

ايجاد مرکز مهارت آموزي ويژه زايمان طبیعي در . 21-1-9-9

(فاز دوم ) ماهه دوم 6دانشگاه در 
96/12/196/12/15مکاتبات، گزارش

برگزاري دوره هاي الزامي برنامه ترويج زايمان . 22-1-9-9

ماهه اول6طبیعي جهت ارايه دهندگان خدمت زايمان طبیعي در 
96/7/196/7/15شش ماهه يا صورتجلسه گزارش

برگزاري دوره هاي الزامي برنامه ترويج زايمان . 23-1-9-9

ماهه دوم6طبیعي جهت ارايه دهندگان خدمت زايمان طبیعي در
96/12/196/12/15گزارش شش ماهه يا صورتجلسه

بیمارستاني، /برگزاري ساالنه جشنواره دانشگاهي. 24-1-9-9

همايش جهت ترويج زايمان طبیعي
96/11/196/12/15گزارش جشنواره، پوستر، تصاوير، برنامه زمان بندي جشنواره5%

برگزاري فصلي کمیته هاي دانشگاهي و ماهانه . 25-1-9-9

(فصل اول)بیمارستاني ترويج زايمان طبیعي
96/4/196/4/15صورت جلسه مصوبات و مداخالت طراحي شده

ترويج زايمان طبیعي. 1-9-9 50%100%

5%

5%

3%

3%

5%

5%

افزايش درصد زايمان طبیعي . 9-9

پايه% 10در زايمان اول به میزان 

ارتقاء سالمت باروري و . 9

فرزندآوري

17%
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برگزاري فصلي کمیته هاي دانشگاهي و ماهانه . 26-1-9-9

(فصل دوم)بیمارستاني ترويج زايمان طبیعي
96/7/196/7/15صورت جلسه مصوبات و مداخالت طراحي شده

 ماهانه برگزاري فصلي کمیته هاي دانشگاهي و. 27-1-9-9

(فصل سوم)بیمارستاني ترويج زايمان طبیعي
96/10/196/10/15صورت جلسه مصوبات و مداخالت طراحي شده

وماهانه   برگزاري فصلي کمیته هاي دانشگاهي. 28-1-9-9

(فصل چهارم)بیمارستاني ترويج زايمان طبیعي
96/12/196/12/15صورت جلسه مصوبات و مداخالت طراحي شده

تکمیل پروژه هاي بهینه سازي و توسعه بلوک هاي . 29-1-9-9

ماهه اول6زايماني مورد تفاهم با معاونت درمان 
96/7/196/7/15گزارش دانشگاه، گزارش دفتر فني وزارت عکس

تکمیل پروژه هاي بهینه سازي و توسعه بلوک هاي . 30-1-9-9

ماهه دوم6زايماني مورد تفاهم با معاونت درمان 
96/12/196/12/15گزارش دانشگاه، گزارش دفتر فني وزارت عکس

96/4/196/4/15گزارش نتايج پايشپايش فصلي برنامه ترويج زايمان طبیعي فصل اول. 31-1-9-9

96/7/196/7/15گزارش نتايج پايشپايش فصلي برنامه ترويج زايمان طبیعي فصل دوم. 32-1-9-9

96/10/196/10/15گزارش نتايج پايشپايش فصلي برنامه ترويج زايمان طبیعي فصل سوم. 33-1-9-9

96/12/196/12/15گزارش نتايج پايشپايش فصلي برنامه ترويج زايمان طبیعي فصل چهارم. 34-1-9-9

ايجاد تسهیالت جهت استفاده از خدمات ماماي . 35-1-9-9

خصوصي و همراه در مراکز دولتي شش ماهه اول

گزارش آماري تعداد زايمان انجام شده توسط ماماي خصوصي و 

تعداد زايمان با حضور ماماي همراه  ، فرم قرارداد امضا شده
96/7/196/7/15

ايجاد تسهیالت جهت استفاده از خدمات ماماي . 36-1-9-9

خصوصي و همراه در مراکز دولتي شش ماهه دوم

گزارش آماري تعداد زايمان انجام شده توسط ماماي خصوصي و 

تعداد زايمان با حضور ماماي همراه  ، فرم قرارداد امضا شده
96/12/196/12/15

برقراري امکان حضور همراه دراتاق هاي زايمان تک . 37-1-9-9

نفره در  شش ماهه اول
96/7/196/7/15گزارش آماري تعداد حضور همراه

برقراري امکان حضور همراه دراتاق هاي زايمان تک . 38-1-9-9

نفره در  شش ماهه دوم
96/12/196/12/15گزارش آماري تعداد حضور همراه

برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي کارشناسان و . 1-1-3-10

روسا مرتبط ا حوادث غیرمترقبه در سه ماهه  دوم
40%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

.محترم درمان گزارشي از برگزاري هريک از کارگاه ها پیوست نمايند
96/7/196/7/15

برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي کارشناسان و . 2-1-3-10

روسا مرتبط با حوادث غیرمترقبه در سه ماهه سوم
30%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

.محترم درمان گزارشي از برگزاري هريک از کارگاه ها پیوست نمايند
96/10/196/10/15

برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي کارشناسان و . 3-1-3-10

روسا مرتبط با حوادث غیرمترقبه در سه ماهه چهارم
30%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

.محترم درمان گزارشي از برگزاري هريک از کارگاه ها پیوست نمايند
96/12/196/12/15

%40تجهیز بیمارستان هاي صحرايي  در سه ماهه چهارم. 1-2-3-10

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

محترم درمان گزارشي از خريد تجهیزات براي بیمارستان هاي 

.صحرايي پیوست نمايند

96/12/196/12/15

 بر اساس لیست ابالغي وزارت EOCتجهیز . 2-2-3-10

بهداشت در سه ماهه چهارم
30%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

 پیوست EOCمحترم درمان گزارشي از خريد تجهیزات براي 

.نمايند

96/12/196/12/15

%30تجهیز سوله هاي مديريت بحران در سه ماهه چهارم. 3-2-3-10

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

محترم درمان گزارشي از خريد تجهیزات براي سوله هاي مديريت 

.بحران پیوست نمايند

96/12/196/12/15

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات . 17%3-10

EOCدر 

افزايش میزان آمادگي . 33%1-3-10

بیمارستان ها در حوادث غیرمترقبه

33%

تجهیز و راه اندازي . 2-3-10

بیمارستان هاي صحرايي، سوله 

، EOCهاي مديريت بحران، 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

33%

ترويج زايمان طبیعي. 1-9-9 50%100%

5%

5%

5%

5%

3%

افزايش درصد زايمان طبیعي . 9-9

پايه% 10در زايمان اول به میزان 

ارتقاء سالمت باروري و . 9

فرزندآوري

17%

ارتقاء سطح آمادگي نظام . 10

سالمت در برابر فوريت هاي 

پزشکي، حوادث و باليا
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جهرم

حوزه درمان

 در سه EOCارتقاء سطح علمي پرسنل شاغل در . 1-3-3-10

ماهه دوم
40%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

.محترم درمان گزارشي از برگزاري هريک از دوره ها پیوست نمايند
96/7/196/7/15

 در سه EOCارتقاء سطح علمي پرسنل شاغل در . 2-3-3-10

ماهه سوم سال
30%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

.محترم درمان گزارشي از برگزاري هريک از دوره ها پیوست نمايند
96/10/196/10/15

 در سه EOCارتقاء سطح علمي پرسنل شاغل در . 3-3-3-10

ماهه چهارم
30%

طبق نامه مکتوب از معاونت درمان دانشگاه و با امضاي معاون 

.محترم درمان گزارشي از برگزاري هريک از دوره ها پیوست نمايند
96/12/196/12/15

ايجاد زير ساخت هاي تخصصي با طرح اورژانس . 1-1-4-10

 ماهه اول6 در CBRNEچند منظوره جهت پوشش حوادث 
96/07/196/07/15 بر اساس تهديدات منظقه و اسناد ابالغي وزارت بهداشت50%

ايجاد زير ساخت هاي تخصصي با طرح اورژانس . 2-1-4-10

 ماهه دوم6 در CBRNEچند منظوره جهت پوشش حوادث 
96/12/196/12/15 بر اساس تهديدات منظقه و اسناد ابالغي وزارت بهداشت50%

ايجاد تیم هاي واکنش سريع  در حوزه  تخصصي . 1-2-4-10

ماهه اول6 در CBRNEپدافند غیرعامل  
96/07/196/07/15 بر اساس تهديدات منظقه و اسناد ابالغي وزارت بهداشت50%

ايجاد تیم هاي واکنش سريع  در حوزه  تخصصي . 2-2-4-10

ماهه دوم6 در CBRNEپدافند غیرعامل  
96/12/196/12/15 بر اساس تهديدات منظقه و اسناد ابالغي وزارت بهداشت50%

96/11/196/11/30گزارش آماري عملکرد کمیته مرگ و میر بیماران ترومايي%50راه اندازي کمیته هاي مرگ و میر بیماران ترومايي. 1-1-5-10

96/11/196/11/30گزارش تحلیلي علل مرگ بیماران ترومايي%50تحلیل ريشه اي علل مرگهاي بیماران ترومايي. 2-1-5-10

مشارکت در تنظیم متون قرارداد، دستورالعمل و . 1-1-1-11

بخشنامه هاي بیمه اتباع بیگانه در سه ماهه اول
15%

بخشنامه -دستورالعمل هاي اجرايي-تفاهم نامه و قراردادهاي اجرايي

ها
96/4/196/4/15

مشارکت در تنظیم متون قرارداد، دستورالعمل و . 2-1-1-11

بخشنامه هاي بیمه اتباع بیگانه در سه ماهه دوم
15%

بخشنامه -دستورالعمل هاي اجرايي-تفاهم نامه و قراردادهاي اجرايي

ها
96/7/196/7/15

 6مديريت اطالعات و پايش برنامه در محیط در . 3-1-1-11

ماهه اول
96/7/196/7/15میزان ثبت سامانه ها و پايش ها15%

 6مديريت اطالعات و پايش برنامه در محیط در . 4-1-1-11

ماهه دوم
1396/12/11396/12/15میزان ثبت سامانه ها و پايش ها15%

تعامالت و پیگیري مطالبالت از سازمان هاي بیمه . 5-1-1-11

 ماهه اول6گر در 
96/7/196/7/15میزان مطالبات پرداخت شده20%

تعامالت و پیگیري مطالبالت از سازمان هاي بیمه . 6-1-1-11

ماهه دوم6گر در 
1396/12/011396/12/15میزان مطالبات پرداخت شده20%







آموزش و نظارت بر اجراي برنامه هاي گروه برنامه . 1-1-3-11

 ماهه اول6ريزي اقتصاد وبیمه هاي سالمت در 
96/7/196/7/15تعداد آموزش ها و نظارتها3%

آموزش و نظارت بر اجراي برنامه هاي گروه برنامه . 2-1-3-11

 ماهه دوم6ريزي اقتصاد وبیمه هاي سالمت در 
1396/12/011396/12/15تعداد آموزش ها و نظارتها3%

تدوين زنجیره تامین خدمات و عدم ارجاع بیماران . 3-1-3-11

به خارج از مراکز جهت دريافت خدمات
5%

بخشنامه -دستورالعمل هاي اجرايي-تفاهم نامه و قراردادهاي اجرايي

ها
1396/04/161396/06/15

96/4/196/4/15فرمت اصالحي%3اصالح فرمت اسناد تنظیمي در سه ماهه اول. 4-1-3-11

%100تدوين دستور العمل مديريت خدمات گران قیمت. 1-1-2-11
بخشنامه -دستورالعمل هاي اجرايي-تفاهم نامه و قراردادهاي اجرايي

ها
1396/01/161396/03/15

کاهش پرداخت بیماران . 3-11

بستري در بیمارستان هاي 

 درصد10دانشگاهي به زير 

حمايت مالي از بیماران . 33%1-3-11

بستري و صعب العالج

100%

حفاطت مالي مردم در برابر . 11

هزينه هاي سالمت

کاهش پرداخت از جیب . 17%1-11

پايه% 10مردم به میزان 

برنامه بیمه پايه درمان . 33%1-1-11

اتباع بیگانه

100%

کاهش درصد مواجهه با . 2-11

به )هزينه هاي کمر شکن سالمت 

(پايه% 20میزان 

برنامه حمايت مالي از . 33%1-2-11

بیماران بستري و صعب العالج در 

بیمارستان هاي دولتي

100%

ارتقا آمادگي اورژانس . 2-4-10

پیش بیمارستاني درحوادث 

تخصصي پدافند غیرعامل 

CBRNE

50%

کاهش مرگ ناشي از . 5-10

 درصد10حوادث ترافیکي به میزان 

ارتقاي کیفیت خدمت . 33%1-5-10

رساني به بیماران ترومايي در قالب 

جلوگیري از مرگهاي قابل پیشگیري

100%

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات . 17%3-10

EOCدر 

33%

برنامه واکنش در مواقع . 3-3-10

اضطراري

33%

ارتقاء توان نظام سالمت در . 4-10

مقابل حوادث تخصصي پدافند 

 در يک CBRNEغیرعامل 

بیمارستان منتخب در هر يک از 

قطب هاي کشوري

33%50% ارتقا آمادگي بیمارستان . 1-4-10

ها درحوادث تخصصي پدافند 

CBRNEغیرعامل 

ارتقاء سطح آمادگي نظام . 10

سالمت در برابر فوريت هاي 
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جهرم

حوزه درمان

96/7/196/7/15فرمت اصالحي%3اصالح فرمت اسناد تنظیمي در سه ماهه دوم. 5-1-3-11

96/7/196/7/15سند تنظیمي%3 ماهه اول6تدوين سند اصالحات برنامه  در . 6-1-3-11

1396/12/011396/12/15سند تنظیمي%3 ماهه دوم6تدوين سند اصالحات برنامه در . 7-1-3-11

تدوين بسته خدمات کاهش پرداختي بیماران . 8-1-3-11

بستري در سه ماهه اول
96/4/196/4/15بسته تدويني5%

تدوين بسته خدمات کاهش پرداختي بیماران . 9-1-3-11

بستري در سه ماهه دوم
5%96/7/196/7/15

1396/02/161396/05/15سند اجرايي%5تدوين سند اجرايي برنامه تخفیف ارزش نسبي. 10-1-3-11

تنظیم تفاهم نامه تبادل الکترونیک اسناد با بیمه . 11-1-3-11

هاي پايه و تکمیلي در سه ماهه اول
96/4/196/4/15تفاهم نامه3%

تنظیم تفاهم نامه تبادل الکترونیک اسناد با بیمه . 12-1-3-11

هاي پايه و تکمیلي در سه ماهه دوم
96/7/196/7/15تفاهم نامه3%

تدوين دستورالعمل رسیدگي به اسناد بیمه هاي . 13-1-3-11

تکمیلي
1396/01/161396/03/15دستورالعمل10%

مديريت اطالعات  و وصول مطالبات سازمان هاي . 14-1-3-11

 ماهه اول6کلیه صندوق ها در  (پايه و تکمیلي)بیمه گر
96/7/196/7/15درصد وصول مطالبات5%

مديريت اطالعات  و وصول مطالبات سازمان هاي . 15-1-3-11

 ماهه دوم6کلیه صندوق ها در  (پايه و تکمیلي)بیمه گر
1396/12/011396/12/15درصد وصول مطالبات5%

تعیین راهکارهاي افزايش کارايي منابع بیمه هاي . 16-1-3-11

 ماهه اول3تکمیلي سالمت در 
1396/04/011396/04/15گزارش پروژه3%

تعیین راهکارهاي افزايش کارايي منابع بیمه هاي . 17-1-3-11

 ماهه دوم3تکمیلي سالمت در 
96/7/196/7/15گزارش پروژه3%

 6تهیه الگوي تدوين بسته خدمات بیمه پايه در . 18-1-3-11

ماه اول
96/7/196/7/15گزارش پروژه5%

 6تهیه الگوي تدوين بسته خدمات بیمه پايه در . 19-1-3-11

ماه دوم
1396/12/011396/12/15گزارش پروژه5%

96/7/196/7/15گزارش پروژه%5 ماهه اول6اولويت بندي خدمات سالمت در . 20-1-3-11

1396/12/011396/12/15گزارش پروژه%5ماهه دوم6اولويت بندي خدمات سالمت در . 21-1-3-11

 ماهه 6تهیه فهرست بسته خدمات بیمه پايه در . 22-1-3-11

اول
96/7/196/7/15گزارش پروژه3%

 ماهه 6تهیه فهرست بسته خدمات بیمه پايه در . 23-1-3-11

دوم
1396/12/011396/12/15گزارش پروژه3%

بازنگري سالیانه با مشارکت سازمان هاي بیمه . 24-1-3-11

 ماهه اول3گردر 
1396/04/011396/04/15دستورالعمل تدوين شده1%

بازنگري سالیانه با مشارکت سازمان هاي بیمه . 25-1-3-11

 ماهه دوم3گردر 
96/7/196/7/15دستورالعمل تدوين شده1%

بازنگري سالیانه با مشارکت سازمان هاي بیمه . 26-1-3-11

 ماهه سوم3گردر 
96/10/196/10/15دستورالعمل تدوين شده1%

بازنگري سالیانه با مشارکت سازمان هاي بیمه . 27-1-3-11

 ماهه چهارم3گردر 
1396/12/011396/12/15دستورالعمل تدوين شده1%

طراحي و برنامه ريزي اجرايي جهت ايجاد و راه . 28-1-3-11

اندازي سامانه جامع اطالعات عملکرد واحدهاي تابعه و 

 ماهه اول3پاسخگويي  در

1396/04/011396/04/15سامانه ايجاد شده3%

کاهش پرداخت بیماران . 3-11

بستري در بیمارستان هاي 

 درصد10دانشگاهي به زير 

حمايت مالي از بیماران . 33%1-3-11

بستري و صعب العالج

100%

حفاطت مالي مردم در برابر . 11

هزينه هاي سالمت

17%
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جهرم

حوزه درمان

طراحي و برنامه ريزي اجرايي جهت ايجاد و راه . 29-1-3-11

اندازي سامانه جامع اطالعات عملکرد واحدهاي تابعه و 

پاسخگويي درسه ماهه دوم

3%96/7/196/7/15

بستري )ارزيابي اولیه ومعرفي مراکز درماني . 1-1-1-13

 ماه اول6 در IPDبه منظور صدور وتمديد مجوز  (وسرپايي
13%

تصوير مجوزهاي صادر شده ،گزارش بازديد نهايي با امضاء معاون 

دانشکده  علوم پزشکي از /درمان، ارسال فرم نتايج ارزشیابي دانشگاه

موسسات پزشکي متقاضي راه اندازي واحد بیماران بین الملل

1396/07/11396/07/15

بستري )ارزيابي اولیه ومعرفي مراکز درماني . 2-1-1-13

 ماه دوم6 در IPDبه منظور صدور وتمديد مجوز  (وسرپايي
13%

تصوير مجوزهاي صادر شده ،گزارش بازديد نهايي با امضاء معاون 

دانشکده  علوم پزشکي از /درمان، ارسال فرم نتايج ارزشیابي دانشگاه

موسسات پزشکي متقاضي راه اندازي واحد بیماران بین الملل

1396/12/11396/12/15

تکمیل اطالعات مراکز درماني در سامانه گردشگري . 3-1-1-13

 ماهه اول6سالمت در 
13%

ارائه گزارش آخرين وضعیت ثبت اطالعات بیماران بین الملل با نامه 

رسمي معاون محترم درمان دانشگاه
1396/07/11396/07/15

تکمیل اطالعات مراکز درماني در سامانه گردشگري . 4-1-1-13

 ماهه دوم6سالمت در 
13%

ارائه گزارش آخرين وضعیت ثبت اطالعات بیماران بین الملل با نامه 

رسمي معاون محترم درمان دانشگاه
1396/12/11396/12/15

اطالع رساني مستمر دوره هاي آموزشي وبخشنامه . 5-1-1-13

 ماهه اول6هاي وزارت متبوع به مراکز درماني در 
10%

تصوير مکاتبات انجام شده در خصوص زمان انجام دوره هاي 

آموزشي با مراکز درماني
1396/07/11396/07/15

اطالع رساني مستمر دوره هاي آموزشي وبخشنامه . 6-1-1-13

 ماهه دوم6هاي وزارت متبوع به مراکز درماني در 
10%

تصوير مکاتبات انجام شده در خصوص زمان انجام دوره هاي 

آموزشي با مراکز درماني
1396/12/11396/12/15

نظارت وراستي آزمايي بر ثبت اطالعات بیماران بین . 7-1-1-13

 6الملل در سامانه گردشگري سالمت توسط مرکز درماني در 

ماهه اول

15%
ارائه گزارش آخرين وضعیت ثبت اطالعات بیماران بین الملل با نامه 

رسمي معاون محترم درمان دانشگاه
1396/07/11396/07/15

نظارت وراستي آزمايي بر ثبت اطالعات بیماران بین . 8-1-1-13

 6الملل در سامانه گردشگري سالمت توسط مرکز درماني در 

ماهه دوم

15%
ارائه گزارش آخرين وضعیت ثبت اطالعات بیماران بین الملل با نامه 

رسمي معاون محترم درمان دانشگاه
1396/12/11396/12/15

دفاتر خدمات )مشارکت در توانمند سازي تسهیلگران. 1-2-1-13

با ساير دستگاههاي  (مسافرتي وشرکتهاي گردشگري سالمت

 ماهه اول6عضو شوراي راهبري در 

25%
مکاتبات انجام شده وتصوير صورتجلسه بهمراه امضاء اعضاء شرکت 

کننده
1396/07/11396/07/15

دفاتر خدمات )مشارکت در توانمند سازي تسهیلگران. 2-2-1-13

با ساير دستگاههاي  (مسافرتي وشرکتهاي گردشگري سالمت

 ماهه دوم6عضو شوراي راهبري در 

25%
مکاتبات انجام شده وتصوير صورتجلسه بهمراه امضاء اعضاء شرکت 

کننده
1396/12/11396/12/15

اطالع رساني مستمر دوره هاي آموزشي وبخشنامه . 3-2-1-13

هاي وزارت متبوع به دفاتر خدمات مسافرتي و شرکتهاي 

گردشگري سالمت وساير ذينفعان

20%
تصوير مکاتبات انجام شده در خصوص زمان انجام دوره هاي 

آموزشي با شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتي
1396/12/11396/12/15

تشکیل شوراي راهبري گردشگري در استان در . 4-2-1-13

ماهه اول6
15%

ارائه تصوير صورتجلسه مربوطه با امضاء اعضاء شرکت کننده و 

تصوير دعوت نامه رسمي مربوط به شرکت در جلسه
1396/07/11396/07/15

تشکیل شوراي راهبري گردشگري در استان در . 5-2-1-13

ماهه دوم6
15%

ارائه تصوير صورتجلسه مربوطه با امضاء اعضاء شرکت کننده و 

تصوير دعوت نامه رسمي مربوط به شرکت در جلسه
1396/12/11396/12/15

تشکیل جلسات کارگروه به طور مرتب و . 1-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه اول
96/04/0196/04/15صورتجلسات3%

تشکیل جلسات کارگروه به طور مرتب و .  2-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه دوم
96/07/0196/07/15صورتجلسات3%

کاهش پرداخت بیماران . 3-11

بستري در بیمارستان هاي 

 درصد10دانشگاهي به زير 

حمايت مالي از بیماران . 33%1-3-11

بستري و صعب العالج

100%

حفاطت مالي مردم در برابر . 11

هزينه هاي سالمت

17%

100%

50%

ساماندهي ارائه خدمات . 1-1-13

درماني به بیماران بین الملل

50% 100%

افزايش کارايي منابع مالي، . 27

فیزيکي، انساني

پرداخت مبتني برعملکرد. 1-1-27 پرداخت عادالنه به کادر . 1-27

درماني

17%33%

حذف بازارهاي نامتعادل . 2-1-13

و واسطه گري

ارتقاء ارائه خدمات به  . 1-13

% 100بیماران بین الملل در   

IPDبخش هاي داراي مجوز

توسعه صنعت گردشگري . 13

سالمت

17%
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جهرم

حوزه درمان

تشکیل جلسات کارگروه به طور مرتب و .  3-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه سوم
96/10/0196/10/15صورتجلسات3%

تشکیل جلسات کارگروه به طور مرتب و .  4-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/15صورتجلسات3%

تشکیل جلسات هیئت اجرايي بیمارستاني و .  5-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه اول
96/04/0196/04/15صورتجلسات4%

تشکیل جلسات هیئت اجرايي بیمارستاني و . 6-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه دوم
96/07/0196/07/15صورتجلسات4%

تشکیل جلسات هیئت اجرايي بیمارستاني و .  7-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه سوم
96/10/0196/10/15صورتجلسات4%

تشکیل جلسات هیئت اجرايي بیمارستاني و .  8-1-1-27

مستندسازي صورتجلسات مربوطه در سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/15صورتجلسات4%

اطالع رساني و آموزش به کلیه کارکنان مشمول در .  9-1-1-27

سه ماهه اول
96/04/0196/04/15صورتجلسه4%

اطالع رساني و آموزش به کلیه کارکنان مشمول .  10-1-1-27

در سه ماهه دوم
96/07/0196/07/15صورتجلسه4%

اطالع رساني و آموزش به کلیه کارکنان مشمول .  11-1-1-27

در سه ماهه سوم
96/10/0196/10/15صورتجلسه4%

اطالع رساني و آموزش به کلیه کارکنان مشمول .  12-1-1-27

در سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/15صورتجلسه4%

پیگیري تدوين چک لیست هاي ارزيابي عملکرد .  13-1-1-27

آموزشي اعضاي هیات علمي در سه ماهه اول
4%

چک لیست تکمیل شده و بارگزاري شده / چک لیست تدوين شده

در سامانه
96/04/0196/04/15

جمع آوري آمار و اطالعات عملکردي از معاونت .  14-1-1-27

آموزشي و رئیس بیمارستان ها در سه ماهه اول
4%

 (1)گزارش اطالعات جمع آوري شده طبق پیوست شماره 

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملکرد پزشکان
96/04/0196/04/15

جمع آوري آمار و اطالعات عملکردي از معاونت .  15-1-1-27

آموزشي و رئیس بیمارستان ها در سه ماهه دوم
4%

 (1)گزارش اطالعات جمع آوري شده طبق پیوست شماره 

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملکرد پزشکان
96/07/0196/07/15

جمع آوري آمار و اطالعات عملکردي از معاونت .  16-1-1-27

آموزشي و رئیس بیمارستان ها در سه ماهه سوم
4%

 (1)گزارش اطالعات جمع آوري شده طبق پیوست شماره 

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملکرد پزشکان
96/10/0196/10/15

جمع آوري آمار و اطالعات عملکردي از معاونت .  17-1-1-27

آموزشي و رئیس بیمارستان ها در سه ماهه چهارم
4%

 (1)گزارش اطالعات جمع آوري شده طبق پیوست شماره 

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملکرد پزشکان
96/12/0196/12/15

وارد کردن آمار و اطالعات عملکرد پزشکان و .  18-1-1-27

بخش هاي بیمارستان در سامانه قاصدک در سه ماهه اول
96/04/0196/04/15چک کردن سامانه قاصدک3%

وارد کردن آمار و اطالعات عملکرد پزشکان و .  19-1-1-27

بخش هاي بیمارستان در سامانه قاصدک در سه ماهه دوم
96/07/0196/07/15چک کردن سامانه قاصدک3%

وارد کردن آمار و اطالعات عملکرد پزشکان و .  20-1-1-27

بخش هاي بیمارستان در سامانه قاصدک در سه ماهه سوم
96/10/0196/10/15چک کردن سامانه قاصدک3%

وارد کردن آمار و اطالعات عملکرد پزشکان و .  21-1-1-27

بخش هاي بیمارستان در سامانه قاصدک در سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/15چک کردن سامانه قاصدک3%

تعیین سطح انتظار براي شاخص هاي واحدهاي .  22-1-1-27

 دستورالعمل پرداخت مبتني بر 3پیوست شماره )پشتیبان 

در سه ماهه اول (عملکرد

10%
گزارش سطح انتظار هاي تدوين شده براي شاخص ها به تفکیک 

بیمارستان
96/04/0196/04/15

100% افزايش کارايي منابع مالي، . 27

فیزيکي، انساني

پرداخت مبتني برعملکرد. 1-1-27 پرداخت عادالنه به کادر . 1-27

درماني

17%33%
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جهرم

حوزه درمان

 بیمارستان ها جهت اجراي HISاصالح سیستم .  23-1-1-27

صحیح دستورالعمل پرداخت عملکردي پزشکان و کارکنان غیر 

پزشک در سه ماهه اول

10%

 از درامد بخشهاي بیمارستان به تفکیک درآمد HISگزارش 

مستقیم و غیر مستقیم

 از درامد بیمارستان به تفکیک درآمد ناخالص، HISگزارش 

کسورات، کاي غیر مشمول و مبالغ دارو و لوازم مصرفي

96/04/0196/04/15

استقرار کامل پرداخت مبتني بر مراقبت موردي .  24-1-1-27

در بیمارستان هاي منتخب دانشگاه ها در سه ماهه اول
3%

گزارشات مربوط به تخصیص پرستار به بیماران و تعیین سطح 

مراقبت بیماران در نوبت هاي کاري مختلف
96/04/0196/04/15

استقرار کامل پرداخت مبتني بر مراقبت موردي .  25-1-1-27

در بیمارستان هاي منتخب دانشگاه ها در سه ماهه دوم
3%

گزارشات مربوط به تخصیص پرستار به بیماران و تعیین سطح 

مراقبت بیماران در نوبت هاي کاري مختلف
96/07/0196/07/15

استقرار کامل پرداخت مبتني بر مراقبت موردي .  26-1-1-27

در بیمارستان هاي منتخب دانشگاه ها در سه ماهه سوم
3%

گزارشات مربوط به تخصیص پرستار به بیماران و تعیین سطح 

مراقبت بیماران در نوبت هاي کاري مختلف
96/10/0196/10/15

استقرار کامل پرداخت مبتني بر مراقبت موردي .  27-1-1-27

در بیمارستان هاي منتخب دانشگاه ها در سه ماهه چهارم
3%

گزارشات مربوط به تخصیص پرستار به بیماران و تعیین سطح 

مراقبت بیماران در نوبت هاي کاري مختلف
96/12/0196/12/15

ارزيابي برگزاري دوره هاي آموزشي توآنمندسازي . 1-1-2-27

 ماهه اول3مديران بیمارستان هاي دولتي کشور در 
1396/04/011396/04/31گزارش کتبي ارزيابي دوره طبق فرم تعیین شده50%

ارزيابي برگزاري دوره هاي آموزشي توآنمندسازي . 2-1-2-27

 ماهه دوم3مديران بیمارستان هاي دولتي کشوردر 
1396/07/011396/07/31گزارش کتبي ارزيابي دوره طبق فرم تعیین شده50%

عقد قرارداد همکاري با دولت استرالیا بمنظور . 1-1-3-27

DRGبهره مندي از گروپر براي گروه بندي بیماران به گروه هاي 
30%1396/1/151396/4/15

عقد قرارداد با يکي از شرکتهاي عرضه کننده . 2-1-3-27

 استرالیاAR-DRGگروپر
30%1396/1/161396/4/16

انجام نگاشتها متناسب با سیستم تشخیصي و . 3-1-3-27

پروسیجر استرالیا يا بالعکس سه ماهه دوم
5%1396/4/151396/7/15

انجام نگاشتها متناسب با سیستم تشخیصي و . 4-1-3-27

پروسیجر استرالیا يا بالعکس سه ماهه چهارم
5%1396/9/151396/10/15

هزينه يابي خدمات بمنظور تعیین وزنهاي هزينه اي . 5-1-3-27

سه ماهه دوم
10%96/7/196/7/15

هزينه يابي خدمات بمنظور تعیین وزنهاي هزينه اي . 6-1-3-27

سه ماهه چهارم
10%96/12/196/12/15

96/7/196/7/15%5ارائه آموزش هاي الزم  سه ماهه دوم. 7-1-3-27

96/12/196/12/15%5ارائه آموزش هاي الزم  سه ماهه چهارم. 8-1-3-27

96/7/196/7/15%50اصالح فرايندهاي کدگذاري  سه ماهه دوم. 1-1-4-27

96/12/196/12/15%50اصالح فرايندهاي کدگذاري  سه ماهه چهارم. 2-1-4-27

50%

50%

100%

100% آموزش و توانمندسازي .  1-2-27

مديران بیمارستانهاي دولتي کشور

 DRGاصالح نظام پرداخت . 3-27

به ارائه کنندگان خدمت بصورت 

 بیمارستان دانشگاهي5پايلوت  در

افزايش کارايي منابع مالي، . 27

فیزيکي، انساني

استقرار نظام پرداخت . 1-4-27

مبتني بر تشخیص

اجراي نظام پرداخت . 1-3-27

مبتني بر تشخیص

پرداخت مبتني برعملکرد. 1-1-27 پرداخت عادالنه به کادر . 1-27

درماني

17%33%

33%

33%

درصد مديران 100آموزش . 2-27

/ بیمارستان هاي دانشگاه ها 

دانشکده هاي علوم پزشکي سراسر 

کشور

 100 
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 غذا و داروحوزه 

 



 

 

 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

96/02/0196/02/31فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-1-22-2

اعالم و ابالغ دوره و برنامه آموزش به . 2-1-22-2

دانشگاهها
96/03/0196/03/31تصوير ابالغ10

96/04/0196/06/31فايل عناوين سرفصل های آموزشی20تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-1-22-2

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و . 4-1-22-2

دارو
96/07/0196/09/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

برگزاری دوره های آموزشی مسئولين فنی و . 5-1-22-2

مديران صنايع
96/08/0196/10/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء20تشکيل کارگروه تخصصی. 1-2-22-2

تهيه و تدوين و بازنگری ضوابط و . 2-2-22-2

دستورالعمل ها
96/04/0196/06/31فايل ضابظه بازنگری شده60

ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت . 3-2-22-2

های غذا و دارو
96/07/0196/07/30تصوير ابالغ20

اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های . 1-3-22-2

ذيربط
96/07/0196/07/30تصوير نامه ابالغ30

پيگيری اجرای ضوابط و دستورالعمل های . 2-3-22-2

اصالحی
96/08/0196/10/30گزارش اجرای ضابطه70

تدوين برنامه زمان بندی بازديد از . 1-4-22-2

کارخانجات مرتبط
96/02/0196/03/31فايل برنامه زمان بندی10

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 2-4-22-2

تجهيزات
96/02/0196/03/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی10

96/04/0196/06/31تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی20اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 3-4-22-2

96/04/0196/06/31گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله اول )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 4-4-22-2

96/07/0196/09/30گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله دوم )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 5-4-22-2

پايش محصوالت و فرآورده های مرتبط و . 6-4-22-4

ارائه گزارش پايش
96/10/0196/10/30گزارش پايش فرآورده ها20

96/02/0196/02/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-5-22-2

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 2-5-22-2

مرحله اول (پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ 
96/04/0196/04/31نصوير محتوای تهيه شده/ فايل 30

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 3-5-22-2

مرحله دوم (پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ 
96/07/0196/07/30نصوير محتوای تهيه شده/ فايل 30

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 4-5-22-2

مرحله سوم (پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ 
96/10/0196/10/30نصوير محتوای تهيه شده/ فايل 30

96/02/0196/02/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-1-23-2

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 2-1-23-2

مرحله اول (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/04/0196/04/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

تعامل با سایر ارگان های . 3-22-2

مرتبط

بازنگری و تدوین ضوابط . 2-22-2

و دستورالعمل های  مرتبط

آموزش کارشناسان و .1-22-2

مسئولین فنی

آموزش، اطالع رسانی . 1-23-2

عمومی و فرهنگ سازی

بازرسی و کنترل مستمر . 4-22-2

واحدهای تولیدی و محصوالت

آموزش، اطالع رسانی . 5-22-2

عمومی و فرهنگ سازی

20

10

5

30

35

70

25

15 کاهش سهم روغن جامد . 23-2

مصرف خانوار از کل روغن نباتی 

 15مصرفی در کشور به حداکثر 

درصد

حوزه غذا و دارو

کاهش عوامل خطر و بار بیماری . 2

های غیرواگیر

کاهش  اسیدهای چرب . 1022-2

ترانس در روغن های مایع و جامد 

 %0/5مصرف خانوار به حداکثر 
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه غذا و دارو

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 3-1-23-2

مرحله دوم (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/07/0196/07/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 4-1-23-2

مرحله سوم (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/10/0196/10/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

96/02/0196/03/31صورتجلسه/ تصوير ابالغ اعضاء 20تشکيل کارگروه بررسی موضوع. 1-2-23-2

تعيين و ابالغ سياست های محدود . 2-2-23-2

(...ماليات بر توليد، سقف توليد، سقف قيمت و)کننده
96/04/0196/09/30فايل سياستهای تعيين شده80

96/02/0196/02/31فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-1-24-2

اعالم و ابالغ دوره و برنامه آموزش به . 2-1-24-2

دانشگاهها
96/03/0196/03/31تصوير ابالغ10

96/04/0196/06/31فايل عناوين سرفصل های آموزشی20تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-1-24-2

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و . 4-1-24-2

دارو
96/07/0196/09/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

برگزاری دوره های آموزشی مسئولين فنی و . 5-1-24-2

مديران صنايع
96/08/0196/10/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء20تشکيل کارگروه تخصصی. 1-2-24-2

تهيه و تدوين و بازنگری ضوابط و . 2-2-24-2

دستورالعمل ها
96/04/0196/06/31فايل ضابظه بازنگری شده60

ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت . 3-2-24-2

های غذا و دارو
96/07/0196/07/30تصوير ابالغ20

اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های . 1-3-24-2

ذيربط
96/07/0196/07/30تصوير نامه ابالغ30

پيگيری اجرای ضوابط و دستورالعمل های . 2-3-24-2

اصالحی
96/08/0196/10/30گزارش اجرای ضابطه70

تدوين برنامه زمان بندی بازديد از . 1-4-24-2

کارخانجات مرتبط
96/02/0196/03/31فايل برنامه زمان بندی10

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 2-4-24-2

تجهيزات
96/02/0196/03/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی10

96/04/0196/06/31تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی20اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 3-4-24-2

96/04/0196/06/31گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله اول )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 4-4-24-2

96/07/0196/09/30گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله دوم )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 5-4-24-2

پايش محصوالت و فرآورده های مرتبط و . 6-4-24-2

ارائه گزارش پايش
96/10/0196/10/30گزارش پايش فرآورده ها20

96/02/0196/02/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-5-24-2

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 2-5-24-2

مرحله اول (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/04/0196/04/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

آموزش، اطالع رسانی . 5-24-2

عمومی و فرهنگ سازی

بازرسی و کنترل مستمر . 4-24-2

واحدهای تولیدی و محصوالت

تعامل با سایر ارگان های . 3-24-2

مرتبط

بازنگری و تدوین ضوابط . 2-24-2

و دستورالعمل های  مرتبط

آموزش کارشناسان و . 1-24-2

مسئولین فنی

آموزش، اطالع رسانی . 1-23-2

عمومی و فرهنگ سازی

بکارگیری سیاستهای . 2-23-2

محدودکننده برای تولید روغن 

جامد
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کاهش سهم روغن جامد . 23-2

مصرف خانوار از کل روغن نباتی 

 15مصرفی در کشور به حداکثر 

درصد

کاهش اسیدهای چرب . 24-2

ترانس در روغن مصرفی در صنایع 

%2و صنوف غذایی  به حداکثر 

کاهش عوامل خطر و بار بیماری . 2

های غیرواگیر
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه غذا و دارو

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 3-5-24-2

مرحله دوم (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/07/0196/07/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 4-5-24-2

مرحله سوم (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/10/0196/10/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

96/02/0196/02/31فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-1-25-2

اعالم و ابالغ دوره و برنامه آموزش به . 2-1-25-2

دانشگاهها
96/03/0196/03/31تصوير ابالغ10

96/04/0196/06/31فايل عناوين سرفصل های آموزشی20تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-1-25-2

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و . 4-1-25-2

دارو
96/07/0196/09/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

برگزاری دوره های آموزشی مسئولين فنی و . 5-1-25-2

مديران صنايع
96/08/0196/10/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء15تشکيل کارگروه تخصصی. 1-2-25-2

تعيين فرآورده ها ی منتخب جهت کاهش . 2-2-25-2

(سه يا پنج محصول)نمک
96/03/0196/04/31ليست فرآورده های منتخب15

اعالم فرآورده های منتخب به معاونت های . 3-2-25-2

غذا و دارو جهت اقدام
96/05/0196/05/31شماره نامه اعالم فرآورده ها/ تصوير 15

تهيه و تدوين و بازنگری ضوابط و . 4-2-25-2

دستورالعمل ها
96/03/0196/06/31فايل ضابطه بازنگری شده40

ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت . 5-2-25-2

های غذا و دارو
96/07/0196/07/30تصوير ابالغ15

اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های . 1-3-25-2

ذيربط
96/07/0196/07/30تصوير ابالغ30

پيگيری اجرای ضوابط و دستورالعمل های . 2-3-25-2

اصالحی
96/08/0196/10/30گزارش اجرای ضوابط70

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 1-4-25-2

تجهيزات
96/02/0196/03/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی10

96/04/0196/06/31تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی20اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 2-4-25-2

تدوين برنامه زمان بندی بازديد از . 3-4-25-2

کارخانجات مرتبط
96/06/0196/06/31فايل برنامه زمان بندی10

96/07/0196/09/30گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله اول )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 4-4-25-2

96/10/0196/12/15گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله دوم )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 5-4-25-2

پايش محصوالت و فرآورده های مرتبط و . 6-4-25-2

ارائه گزارش پايش
96/12/0196/12/29گزارش پايش فرآورده ها20

96/02/0196/02/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-5-25-2

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 2-5-25-2

مرحله اول (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/04/0196/04/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

بازنگری و تدوین ضوابط . 2-25-2

و دستورالعمل های  مرتبط

آموزش کارشناسان و . 1-25-2

مسئولین فنی

آموزش، اطالع رسانی . 5-24-2

عمومی و فرهنگ سازی

آموزش، اطالع رسانی . 5-25-2

عمومی و فرهنگ سازی

بازرسی و کنترل مستمر . 4-25-2

واحدهای تولیدی و محصوالت

تعامل با سایر ارگان های . 3-25-2

مرتبط
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کاهش اسیدهای چرب . 24-2

ترانس در روغن مصرفی در صنایع 

%2و صنوف غذایی  به حداکثر 

  نمک در 25%کاهش . 25-2

فرموالسیون مواد غذایی و 

با حفظ  )آشامیدنی صنعتی 

سالمت فرآورده و با اولویت فرآورده 

های اصلی حاوی نمک و فرآورده 

های پرمصرف و پرخطر و نان 

(سنتی 

کاهش عوامل خطر و بار بیماری . 2

های غیرواگیر
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه غذا و دارو

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 3-5-25-2

مرحله دوم (... پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/07/0196/07/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 4-5-25-2

مرحله سوم (...پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ و
96/10/0196/10/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

96/02/0196/02/31فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-1-26-2

اعالم و ابالغ دوره و برنامه آموزش به . 2-1-26-2

دانشگاهها
96/03/0196/03/31تصوير ابالغ10

96/04/0196/06/31فايل عناوين سرفصل های آموزشی20تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-1-26-2

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و . 4-1-26-2

دارو
96/07/0196/09/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

برگزاری دوره های آموزشی مسئولين فنی و . 5-1-26-2

مديران صنايع
96/08/0196/10/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 30

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء15تشکيل کارگروه تخصصی. 1-2-26-2

تعيين فرآورده ها ی منتخب جهت کاهش . 2-2-26-2

(سه يا پنج محصول)قند
96/03/0196/04/31ليست فرآورده های منتخب15

اعالم فرآورده های منتخب به معاونت های . 3-2-26-2

غذا و دارو جهت اقدام
96/05/0196/05/31شماره نامه اعالم فرآورده ها/ تصوير 15

تهيه و تدوين و بازنگری ضوابط و . 4-2-26-2

دستورالعمل ها
96/03/0196/06/31فايل ضابطه بازنگری شده40

ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت . 5-2-26-2

های غذا و دارو
96/07/0196/07/30تصوير ابالغ15

اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های . 1-3-26-2

ذيربط
96/07/0196/07/30تصوير ابالغ30

پيگيری اجرای ضوابط و دستورالعمل های . 2-3-26-2

اصالحی
96/08/0196/10/30گزارش اجرای ضوابط70

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 1-4-26-2

تجهيزات
96/02/0196/03/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی10

96/04/0196/06/31تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی20اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 2-4-26-2

تدوين برنامه زمان بندی بازديد از . 3-4-26-2

کارخانجات مرتبط
96/06/0196/06/31فايل برنامه زمان بندی10

96/07/0196/09/30گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله اول )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 4-4-26-2

96/10/0196/12/15گزارش بازرسی های انجام شده20(مرحله دوم )اجرای برنامه بازرسی از صنايع. 5-4-26-2

پايش محصوالت و فرآورده های مرتبط و . 6-4-26-2

ارائه گزارش پايش
96/12/0196/12/29گزارش پايش فرآورده ها20

96/02/0196/02/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-5-26-2

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 2-5-26-2

مرحله اول (پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ 
96/04/0196/04/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

بازرسی و کنترل مستمر . 4-26-2

واحدهای تولیدی و محصوالت

تعامل با سایر ارگان های . 3-26-2

مرتبط

بازنگری و تدوین ضوابط . 2-26-2

و دستورالعمل های  مرتبط

آموزش، اطالع رسانی . 5-26-2

عمومی و فرهنگ سازی

آموزش کارشناسان و . 1-26-2

مسئولین فنی

آموزش، اطالع رسانی . 5-25-2

عمومی و فرهنگ سازی

10

5

30

35

35

20

20

20

  نمک در 25%کاهش . 25-2

فرموالسیون مواد غذایی و 

با حفظ  )آشامیدنی صنعتی 

سالمت فرآورده و با اولویت فرآورده 

های اصلی حاوی نمک و فرآورده 

های پرمصرف و پرخطر و نان 

(سنتی 

کاهش درصد قند های . 26-2

ساده در فرموالسیون مواد غذایی و 

 % 20آشامیدنی صنعتی به میزا ن 

با اولویت فرآورده های پرمصرف و )

(پرخطر

کاهش عوامل خطر و بار بیماری . 2

های غیرواگیر

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 3-5-26-2

مرحله دوم (پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ 
96/07/0196/07/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

 )تهيه ، تدوين  و چاپ مطالب آموزشی . 4-5-26-2

مرحله سوم (پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهيه کليپ 
96/10/0196/10/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء15تشکيل کارگروه. 1-1-48-6

تهيه گزارش جامع از وضعيت فعلی صنايع و . 2-1-48-6

خطوط دارويی کشور
96/02/0196/06/31فايل گزارش وضعيت صنايع و خطوط30

نعيين حداقل شرايط الزم برای فعاليت . 3-1-48-6

خطوط مختلف توليد دارويی
96/02/0196/03/31فايل حاوی شرايط مورد نياز30

تدوين سياستهای تشويقی برای شرکتهايی . 4-1-48-6

که موفق به کسب تاييديه شوند
96/02/0196/03/31گزارش سياستهای تدوين شده15

96/04/0196/04/31تصوير ابالغ10ابالغ شرايط به کليه شرکتهای دارويی. 5-1-48-6

96/06/0196/12/29فايل ضوابط تدوين شده50تدوين ضوابط تسريع مراحل ثبت فرآورده. 1-2-48-6

96/06/0196/12/29فايل ضوابط تدوين شده50تدوين ضوابط قيمت گذاری ترجيحی. 2-2-48-6

تهيه چک ليستهای بازرسی به روز مطابق با . 1-3-48-6

آخرين گايدالينها جهت بازرسی خطوط
96/02/0196/03/31فايل چک ليست های تهيه شده10

 درصدی از توليد دارو توسط 100ممانعت . 2-3-48-6

خطوط دارای خطاهای بحرانی
96/04/0196/12/29گزارش خطوط منع توليد شده15

عدم صدور پروانه جديد برای شرکت های . 3-3-48-6

GMPفاقد 
96/04/0196/12/29گزارش درخواستهای رد شده صدور پروانه10

کاهش زمان فرآيند ثبت خطوط دارای . 4-3-48-6

GMP
96/04/0196/06/31گزارش اقدامات انجام شده برای کاهش زمان فرآيند15

 کلی و GMPتنظيم برنامه های بازرسی . 5-3-48-6

متوالی از خطوط جهت ارتقا صنعت
96/02/0196/02/31فايل برنامه بازرسی10

96/04/0196/12/29گزارش پايش20پايش و بررسی عدم انطباقهای شرکتها. 6-3-48-6

مديريت ريسک کيفيت و رده بندی شرکتها . 7-3-48-6

امتيازات مربوط به صدور و يا ) GMPجهت اعطای گواهی 

(عدم صدور پروانه

96/04/0196/12/29گزارش رده بندی20

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-1-49-6

 مطابق با آخرين GMPتدوين کتب اصول . 2-1-49-6

PICSضوابط بازرسی 
96/02/0196/04/31تصوير کتاب20

بازرسی شرکت ها بر اساس چک ليست های . 3-1-49-6

GMPبه روز 
96/04/0196/12/29گزارش بازرسی های انجام شده30

96/04/0196/06/31ضابظه بازبينی شدهGMP15بازبينی و اصالح ضوابط بازديد . 3-1-49-6

96/04/0196/12/29گواهی شرکت در سمينار25شرکت در سمينارهای آموزشی. 4-1-49-6

96/02/0196/03/31گزارش وضعيت موجود20بررسی  وضعيت نيروی انسانی موجود. 1-1-50-6

تهيه گزارش تفصيلی لزوم تقويت نيروی . 2-1-50-6

نظارتی
96/04/0196/06/31فايل گزارش توجيهی30

مکاتبه با دستگاههای ذی ربط به منظور اخذ . 3-1-50-6

مجوز
96/07/0196/09/30تصوير مکاتبات انجام شده50

آموزش، اطالع رسانی . 5-26-2

عمومی و فرهنگ سازی

35

20 کاهش درصد قند های . 26-2

ساده در فرموالسیون مواد غذایی و 

 % 20آشامیدنی صنعتی به میزا ن 

با اولویت فرآورده های پرمصرف و )

(پرخطر

 درصد صنایع 25انطباق . 49-6

PIC/sدارویی با دستورالعمل 

کاهش عوامل خطر و بار بیماری . 2

های غیرواگیر

10

دسترسی عادالنه به خدمات . 6

درمانی با کیفیت

کسب استانداردها و تاییدیه . 1048-6

های کیفی بین المللی توسط 

 درصد صنایع دارویی و 10حداقل 

تجهیزات پزشکی کشور

بررسی وضعیت و تدوین . 351-48-6

برنامه کسب تاییدیه کیفیت توسط 

صنایع دارویی

25

تدوین و اعمال سیاست . 2-48-6

های تشویقی

25

نظارت بر عملکرد و نحوه . 3-48-6

فعالیت شرکتهای تولید کننده 

فراورده های دارویی

50

بازنگری ضوابط و . 351-49-6

دستورالعمل های بازرسی مطابق با 

PIC/sدستورالعمل  

100

دستیابی به شاخص نیروی . 50-6

بازرس و کارشناس فنی و )انسانی

یک نفر  (نظارت و بررسی و ثبت

برای هر صد فرآورده در بازار

افزایش کمی نیروی . 301-50-6

انسانی متخصص

60
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تهيه گزارش نحوه بکارگيری نيروی انسانی . 1-2-50-6

موجود
96/02/0196/03/31فايل گزارش25

تهيه برنامه آموزشی به منظور ارتقاء و کسب . 2-2-50-6

مهارت نيروهای منتخب
96/04/0196/05/31فايل برنامه تدوين شده25

96/06/0196/09/30تصوير دوره/ تصوير فراخوان 50اجرای آموزشهای مورد نياز. 3-2-50-6

96/03/0196/06/31فايل ضابطه10تدوين ضوابط مربوط به سرمايه گذاری خارجی. 1-1-3-8

96/02/0196/11/30دستورالعمل قيمت گذاری15قيمت گذاری ترجيحی. 2-1-3-8

96/02/0196/04/31ضابطه انحصار15ايجاد انحصار در  مورد  فرآورده های وارداتی. 3-1-3-8

96/02/0196/11/30ضابطه ورود اين فرآورده ها به فهرست20تسهيل ورود اين فرآورده ها به فهرست. 4-1-3-8

96/02/0196/11/30ضابطه ثبت اين فرآورده ها15تسهيل فرآيند ثبت دارو و تجهيزات پزشکی. 5-1-3-8

96/02/0196/11/30ضابطه پوشش دهی اين فرآورده ها25تسهيل پوشش حمايتی و بيمه ای. 6-1-3-8

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء25تشکيل کارگروه تخصصی. 1-1-4-8

تهيه و تدوين و بازنگری ضوابط و دستورالعمل . 2-1-4-8

ها
96/03/0196/05/31ضوابط بازنگری شده50

ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت های . 3-1-4-8

غذا و دارو
96/06/0196/06/31تصوير ابالغ25

اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های . 1-2-4-8

ذيربط
96/06/0196/07/30تصوير ارسال ضابطه30

96/08/0196/09/30گزارش وضعيت اجرای ضوابط70پيگيری ضوابط و دستورالعمل های اصالحی. 2-2-4-8

96/08/0196/10/30گزارش بررسی انجام شده30بررسی منابع خارجی. 1-3-4-8

96/09/3096/11/30گزارش منايع و محصوالت صبت شده30ثبت منبع و محصول خارجی. 2-3-4-8

96/11/0196/12/15گزارش پروانه ای صادرشده40صدور پروانه بهداشتی ورود به مدت محدود. 3-3-4-8

96/02/0196/06/31ضابطه ممنوعيت75ممنوعيت واردات داروهای توليدداخل. 1-1-5-8

ممنوعيت تبليغات سياست های ترويجی . 2-1-5-8

داروهای وارداتی
96/02/0196/06/31ضابطه ممنوعيت25

96/02/0196/06/31ضابطه ممنوعيت75ممنوعيت واردات داروهای توليد داخل. 1-1-6-8

ممنوعيت تبليغات سياست های ترويجی . 2-1-6-8

داروهای وارداتی
96/02/0196/06/31ضابطه ممنوعيت25

96/02/0196/06/31تصوير حکم اعضاء25تشکيل کميته بررسی موضوع. 1-1-7-8

بررسی و بازنگری ليست داروهای وارداتی به . 2-1-7-8

منظور حذف موارد دارای مشابه داخل
96/02/0196/06/31ليست بازنگری شده45

اولويت بندی فرآورده های دارويی وارداتی به . 3-1-7-8

منظور کاهش واردات آنها
96/02/0196/06/31گزارش اولويت بندی30

بررسی و استعالم وضعيت و توانمندی توليد . 1-2-7-8

داروهای مشابه توليد داخل توسط شرکتهای توليدی
96/02/0196/06/31گزارش وضعيت توانمندی توليد40

شناسایی منابع معتبر . 3-4-8

خارجی

30

65

دستیابی سهم ریالی داروهای . 5-8

 درصد کل بازار 75تولید داخل به  

دارویی کشور

کنترل میزان واردات فرآورده . 7-8

های دارویی دارای مشابه داخل به 

 میلیون دالر200حداکثر 

افزایش سهم سرمایه گذاری . 3-8

خارجی در صنایع تولیدی فرآورده 

دارو و تجهیزات )های سالمت

 درصد 10به میزان حداقل  (پزشکی

کل سرمایه گذاری

تسهیل شرایط سرمایه . 1-3-8

گذاری خارجی

100

افزایش سهم سرمایه گذاری . 4-8

خارجی در صنایع آرایشی و 

 10بهداشتی  به میزان حداقل 

درصد کل سرمایه گذاری

بازنگری و تدوین ضوابط و . 351-4-8

دستورالعمل های  مرتبط

25

تعامل با سایر ارگان های . 2-4-8

مرتبط

45

دسترسی عادالنه به خدمات . 6

درمانی با کیفیت

10

دستیابی به شاخص نیروی . 50-6

بازرس و کارشناس فنی و )انسانی

یک نفر  (نظارت و بررسی و ثبت

برای هر صد فرآورده در بازار

30

ارتقاء کیفی نیروی . 2-50-6

انسانی موجود

40

تنظیم بازار در جهت . 251-5-8

کاهش داروهای وارداتی و افزایش 

تولیدداخل

100

دستیابی سهم ریالی . 6-8

تجهیزات پزشکی تولید داخل به  

 درصد کل بازار تجهیزات کشور50

تنظیم بازار در جهت . 201-6-8

کاهش تجهیزات پزشکی وارداتی و 

افزایش تولیدداخل

100

امکان سنجی منع واردات . 201-7-8

فرآورده های مذکور

45

ادوین برنامه کاهش . 2-7-8

واردات فرآورده های مذکور

55

افزایش تولید سیاستهای حامی . 8

سالمت و ایجاد تعهد برای تهیه 

پیوست سالمت در طرح های کالن 

توسعه ای

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

انتخاب فرآورده های دارای شرايط حذف . 2-2-7-8

واردات  و ابالغ برنامه توليد به شرکت های توليدی و 

برنامه منع واردات به شرمتهای وارداتی

96/02/0196/06/31تصوير ابالغ/ گزارش فرآورده های منتخب برای حذف 60

96/02/0196/06/31فايل سياستهای تعيين شده35سياستگذاری بازار به نفع توليد داخل. 1-1-8-8

مديريت بازار به نفع توليد داخل از طريق . 2-1-8-8

تنظيم ضوابط
96/02/0196/06/31فايل ضوابظ تعيين شده65

تشکيل کارگروه با حضور ذی نفعان و صاحب . 1-1-9-8

نظران
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء25

96/04/0196/09/30فايل سند/ صورتجلسات 75برگزاری جلسات تدوين سند جامع. 2-1-9-8

96/02/0196/03/31گزارش بازارهای تعيين شده25تعيين بازارهای هدف صادراتی. 1-2-9-8

هماهنگی با دستگاههای مرتبط به منظور . 2-2-9-8

تسهيل شرايط ورود به بازاهای هدف
96/04/0196/06/31تصوير مکاتبات انجام شده75

تشکيل کارگروه با حضور ذی نفعان و صاحب . 1-1-10-8

نظران
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء25

96/04/0196/09/30فايل سند/ صورتجلسات 75برگزاری جلسات تدوين سند جامع. 2-1-10-8

96/02/0196/03/31گزارش بازارهای تعيين شده25تعيين بازارهای هدف صادراتی. 1-2-10-8

هماهنگی با دستگاههای مرتبط به منظور . 2-2-10-8

تسهيل شرايط ورود به بازاهای هدف
96/04/0196/06/31تصوير مکاتبات انجام شده75

تشکيل کميته با وزارت رفاه و سازمان های . 1-1-4-11

بيمه گر
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء30

تهيه ليست داروهای تحت پوشش بيمه ای و . 2-1-4-11

داروهای خارج از فهرست بيمه ای
96/03/0196/04/31ليست داروهای مشخص شده30

مشخص کردن ميزان پرداخت از جيب برای . 3-1-4-11

بيماران خاص، مزمن و صعب العالج
96/04/0196/04/31گزارش ميزان پرداختی از جيب40

تشکيل کميته با وزارت رفاه و سازمان های . 1-2-4-11

بيمه گر
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء10

بروزرسانی فهرست داروهای تحت پوشش . 2-2-4-11

تفاهم نامه فی مابين وزارت بهداشت و وزارت رفاه
96/03/0196/04/31گزارش فهرست بروز شده10

96/04/0196/06/31گزارش داروهای تحت پوشش قرار گرفته40افزايش پوشش داروهای تحت پوشش. 3-2-4-11

بررسی طرح تکرارپذيری نسخ دارويی . 4-2-4-11

بيماران مزمن با همکاری وزارت رفاه و سازمان های بيمه 

گر

96/04/0196/06/31گزارش بررسی تکرار پذيری نسخ15

96/03/0196/10/30گزارش وضعيت اعتبارات و اقدامات انجام شده25پيگيری افزايش اعتبارات يارانه دارويی. 5-2-4-11

تشکيل کميته با وزارت رفاه و سازمان های . 1-3-4-11

بيمه گر و معاونت بهداشت و معاونت درمان وزارت 

بهداشت

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء20

شناسايی بيماری های ژنتيکی با هزينه های . 2-3-4-11

کمرشکن
96/03/0196/04/31گزارش بيماری های شناسايی شده30

تهيه فهرست داروهای مورد نياز بيماری های . 3-3-4-11

مختلف ژنتيکی
96/04/0196/04/31فهرست تعيين شده داروها30

اصالح بسته حمایتی . 2-4-11

داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه 

دارویی

تغییر سیاستگزاری در . 3-4-11

راستای کاهش بار بیماری های 

ژنتیکی با هزینه های باال

35

40

40

کنترل میزان واردات فرآورده . 7-8

های دارویی دارای مشابه داخل به 

 میلیون دالر200حداکثر 

 500دستیابی به صادرات . 9-8

میلیون دالری فرآورده های دارویی

20

ادوین برنامه کاهش . 2-7-8

واردات فرآورده های مذکور

55

کنترل میزان کل واردات . 8-8

فرآورده های دارویی به حداکثر 

 میلیون دالر1250

تدوین برنامه سیاستگذاری . 151-8-8

واردات

100

تدوین سند جامع توسعه . 101-9-8

صادرات

40

تسهیل شرایط حضور . 2-9-8

شرکتهای تولیدی در بازارهای هدف

60

حفاظت مالی از بیمار در برابر . 11

هزینه های سالمت

10

 100دستیابی به صادرات . 10-8

میلیون دالری ملزومات و تجهیزات 

پزشکی

تدوین سند جامع توسعه . 101-10-8

صادرات

تسهیل شرایط حضور . 2-10-8

شرکتهای تولیدی در بازارهای هدف

60

تعیین دارو های با . 1-4-11

بیشترین پرداخت از جیب

25

افزایش تولید سیاستهای حامی . 8

سالمت و ایجاد تعهد برای تهیه 

پیوست سالمت در طرح های کالن 

توسعه ای

10

کاهش میزان پرداختی از . 4-11

جیب بابت هزینه های دارویی به 

%30حداکثر  

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه غذا و دارو

اعالم سياست های تدوين شده توسط کميته . 4-3-4-11

مذکور به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت 

اجرا

96/04/0196/04/31فايل سياست های تدوين شده20

96/02/0196/02/31فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-1-5-14

96/03/0196/03/31گزارش نيازسنجی15انجام نيازسنجی آموزشی. 2-1-5-14

96/04/0196/06/31فايل عناوين سرفصل های آموزشی25تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-1-5-14

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت  غذا . 4-1-5-14

مرحله اول- و دارو 
96/07/0196/09/30گزارش برگزاری دوره آموزشی25

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت  غذا . 5-1-5-14

مرحله دوم- و دارو 
96/10/0196/12/29گزارش برگزاری دوره آموزشی25

96/02/0196/03/31گزارش برآورد10  تجهيزات آزمايشگاهیبرآورد. 1-2-5-14

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 2-2-5-14

تجهيزات
96/02/0196/03/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی10

و  (مرحله اول)نمونه برداری و خريد اقالم. 3-2-5-14

ارسال به قطب
96/03/0196/03/31فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 10

10خريد مواد و نصب و راه اندازی تجهيزات. 4-2-5-14
گزارش تجهيزات / تصوير درخواست خريد و فاکتور خريد 

نصب شده
96/04/0196/06/31

96/04/0196/06/31تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی10اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 5-2-5-14

و  (مرحله دوم)نمونه برداری و خريد اقالم. 6-2-5-14

ارسال به قطب
96/06/0196/06/31فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 10

96/04/0196/04/31تصوير نامه ارسال نمونه ها10(مرحله اول)ارسال نمونه به آزمايشگاه. 7-2-5-14

96/07/0196/07/30تصوير نامه ارسال نمونه ها10(مرحله دوم)ارسال نمونه به آزمايشگاه. 8-2-5-14

جمع بندی نتايج ارسالی از آزمايشگاه در . 9-2-5-14

(مرحله اول)فرمت دستورالعمل
96/05/0196/05/31گزارش نتايح10

جمع بندی نتايج ارسالی از آزمايشگاه در . 10-2-5-14

(مرحله دوم)فرمت دستورالعمل
96/08/0196/08/30گزارش نتايح10

96/06/0196/06/31شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 35(مرحله اول)ارسال نتايج به سازمان . 1-3-5-14

96/09/0196/09/30شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 35(مرحله دوم)ارسال نتايج به سازمان . 2-3-5-14

96/10/0196/10/30گزارش جمع بندی30بررسی و جمع بندی نتايج ارسال شده. 3-3-5-14

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-4-5-14

96/03/0196/03/31ليست فرآورده های منتخب15تدوين ليست محصوالت پر مصرف. 2-4-5-14

بررسی و بازنگری تعداد و نوع آالينده های و . 3-4-5-14

سموم مورد نظر
96/03/0196/03/31ليست آالينده های بازنگری شده30

96/04/0196/05/31فايل دستورالعمل30تدوين دستورالعمل اجرايی. 4-4-5-14

96/06/0196/06/31تصوير ابالغ15ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو. 5-4-5-14

ارزيابی عملکرد آزمايشگاه های تحت پوشش . 1-5-5-14

مرحله اول- 
96/07/0196/09/30گزارش ارزيابی10

و   (مرحله اول)نمونه برداری و خريد اقالم. 2-5-5-14

ارسال به قطب
96/09/0196/09/30فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 15

و  (مرحله دوم)نمونه برداری و خريد اقالم. 3-5-5-14

ارسال به قطب
97/01/1597/01/31فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 15

پایش سالیانه محصوالت . 5-5-14

نیمه دوم )مرحله اول-کشاورزی 

(96سال 

بازنگری و تدوین . 4-5-14

(96-97)دستورالعمل

بررسی نتایج ارزیابی . 3-5-14

-96مرحله سوم و چهارم-فرآورده ها

95

تغییر سیاستگزاری در . 3-4-11

راستای کاهش بار بیماری های 

ژنتیکی با هزینه های باال

پایش سالیانه محصوالت . 2-5-14

-96مرحله سوم و چهارم-کشاورزی 

95

آموزش کارشناسان . 1-5-14

معاونت غذا و دارو

10

25

40

100 پوشش برنامه پایش . 5-14

باقیمانده سموم آفت کش و 

کودهای شیمیایی در محصوالت پر 

مصرف کشاورزی با احتمال 

 40مخاطره آلودگی باال  تا 

براساس جدول محصوالت )محصول

(تعیین شده

افزایش دستیابی مردم به سبد . 14

غذایی سالم و مطلوب

10

حفاظت مالی از بیمار در برابر . 11

هزینه های سالمت

10

15

10

25

کاهش میزان پرداختی از . 4-11

جیب بابت هزینه های دارویی به 

%30حداکثر  

100

 110 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه غذا و دارو

96/10/0196/10/30تصوير نامه ارسال نمونه ها10(مرحله اول)ارسال نمونه به آزمايشگاه. 4-5-5-14

97/02/0197/02/31تصوير نامه ارسال نمونه ها10(مرحله دوم)ارسال نمونه به آزمايشگاه. 5-5-5-14

جمع بندی نتايج ارسالی از آزمايشگاه در . 6-5-5-14

(مرحله اول)فرمت دستورالعمل
96/11/0196/11/30گزارش نتايح15

ارزيابی عملکرد آزمايشگاه های تحت . 7-5-5-14

مرحله دوم- پوشش 
96/10/0196/12/29گزارش ارزيابی10

جمع بندی نتايج ارسالی از آزمايشگاه در . 8-5-5-14

(مرحله دوم)فرمت دستورالعمل
97/03/0197/03/31گزارش نتايح15

96/12/0196/12/15شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 35(مرحله اول)ارسال نتايج به سازمان . 1-6-5-14

97/04/0197/04/31شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 35(مرحله دوم)ارسال نتايج به سازمان . 2-6-5-14

97/05/0197/06/31گزارش جمع بندی30بررسی و جمع بندی نتايج ارسال شده. 3-6-5-14

96/02/0196/02/31شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو. 1-1-1-15

جمع بندی نتايج مرحله اول توسط سازمان . 2-1-1-15

غذا و دارو
96/03/0196/03/31گزارش جمع بندی40

96/02/0196/02/31گزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها. 1-2-1-15

نمونه برداری و خريد اقالم و ارسال به . 2-2-1-15

آزمايشگاه
96/05/0196/05/31شماره نامه ارسالی/ فاکتور خريد 40

96/06/0196/06/31گزارش انجام آزمون40انجام آزمونهای کنترل کيفی. 3-2-1-15

96/07/0196/07/30شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو. 1-3-1-15

جمع بندی و تجزيه و تحليل و بازخورد . 2-3-1-15

اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو
96/08/0196/09/30گزارش جمع بندی40

تشکيل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و . 1-4-1-15

دارو
96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء15

96/03/0196/03/31صورتجلسه حاويفرآورده های منتخب30تعيين فرآورده های هدف. 2-4-1-15

96/04/0196/05/31فايل دستورالعمل بازنگری شدهن35بازنگری و اصالحيه دستورالعمل. 3-4-1-15

ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو . 4-4-1-15

بمنظور اجرا
96/06/0196/06/31تصوير ابالغ20

96/07/0196/08/30گزارش توانمندی اجرا30بررسی و تعيين توانمندی انجام آزمون. 1-5-1-15

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 2-5-1-15

تجهيزات
96/07/0196/08/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی30

96/09/0196/10/30تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی40اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 3-5-1-15

96/07/0196/07/30فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-6-1-15

96/08/0196/08/30گزارش نيازسنجی10انجام نيازسنجی آموزشی. 2-6-1-15

96/09/0196/09/30فايل عناوين سرفصل های آموزشی20تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-6-1-15

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و . 4-6-1-15

دارو
96/10/0196/11/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 20

96/08/0196/08/30گزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها. 1-7-1-15

نمونه برداری و خريد اقالم و ارسال به . 2-7-1-15

آزمايشگاه
96/11/0196/11/30شماره نامه ارسالی/ فاکتور خريد 40

97سال 97سال گزارش انجام آزمون40انجام آزمونهای کنتزل کيفی. 3-7-1-15

بررسی نتایج ارزیابی . 1-1-15

95-96مرحله اول سال -فرآورده ها

بررسی نتایج ارزیابی . 6-5-14

نیمه دوم )مرحله اول -فرآورده ها

96سال

پایش سالیانه محصوالت . 5-5-14

نیمه دوم )مرحله اول-کشاورزی 

(96سال 

ارزیابی در سطح عرضه . 7-1-15

مرحله -(نمونه برداری و آزمون)

96-97اول

آموزش کارشناسان . 6-1-15

معاونت غذا و دارو

بررسی وضعیت منابع و . 5-1-15

تجهیزات

بازنگری و تدوین . 4-1-15

دستورالعمل

تحلیل و بررسی نتایج . 3-1-15

ارزیابی فرآورده ها

ارزیابی در سطح عرضه . 2-1-15

مرحله دوم -(نمونه برداری و آزمون)

95-96سال 

20

10

20

10

10

10

10

100

15

پوشش برنامه پایش . 5-14

باقیمانده سموم آفت کش و 

کودهای شیمیایی در محصوالت پر 

مصرف کشاورزی با احتمال 

 40مخاطره آلودگی باال  تا 

براساس جدول محصوالت )محصول

(تعیین شده

افزایش تعداد اقالم فرآورده . 1-15

های آرایشی و بهداشتی تحت 

پوشش برنامه کنترل در سطح 

با ) فرآورده 30 به PMSعرضه 

اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر 

(باال

افزایش دستیابی مردم به سبد . 14

غذایی سالم و مطلوب

10

25

15

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

97سال 97سال شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو. 1-8-1-15

جمع بندی نتايج مرحله اول توسط سازمان . 2-8-1-15

غذا و دارو
97سال 97سال گزارش جمع بندی40

96/02/0196/02/31شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو. 1-1-2-15

جمع بندی نتايج مرحله اول توسط سازمان . 2-1-2-15

غذا و دارو
96/03/0196/03/31گزارش جمع بندی40

96/02/0196/02/31گزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها. 1-2-2-15

نمونه برداری و خريد اقالم و ارسال به . 2-2-2-15

آزمايشگاه
96/05/0196/05/31شماره نامه ارسالی/ فاکتور خريد 40

96/06/0196/06/31گزارش انجام آزمون40انجام آزمونهای کنتزل کيفی. 3-2-2-15

96/07/0196/07/30شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو. 1-3-2-15

جمع بندی و تجزيه و تحليل و بازخورد . 2-3-2-15

اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو
96/08/0196/09/30گزارش جمع بندی40

تشکيل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و . 1-4-2-15

دارو
96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء15

96/03/0196/03/31ليست فرآورده های منتخب30تعيين فرآورده های هدف. 2-4-2-15

96/04/0196/05/31فايل دستورالعمل بازنگری شده35بازنگری و اصالحيه دستورالعمل. 3-4-2-15

ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو . 4-4-2-15

بمنظور اجرا
96/06/0196/06/31تصوير ابالغ20

96/07/0196/08/30گزارش توانمندی اجرا30بررسی و تعيين توانمندی انجام آزمون. 1-5-2-15

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 2-5-2-15

تجهيزات
96/07/0196/08/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی30

96/09/0196/10/30تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی40اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 3-5-2-15

96/07/0196/07/30فايل عناوين دوره های آموزشی10تعيين دوره های آموزشی. 1-6-2-15

96/08/0196/08/30گزارش نيازسنجی10انجام نيازسنجی آموزشی. 2-6-2-15

96/09/0196/09/30فايل عناوين سرفصل های آموزشی20تهيه و تدوين محتوای آموزشی. 3-6-2-15

آموزش يا بازآموزی کارشناسان معاونت  غذا . 4-6-2-15

و دارو
96/10/0196/11/30فايل گزارش برگزاری دوره/ تصوير فراخوان دوره 20

96/08/0196/08/30گزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها. 1-7-2-15

نمونه برداری و خريد اقالم و ارسال به . 2-7-2-15

آزمايشگاه
96/11/0196/11/30شماره نامه ارسالی/ فاکتور خريد 40

97سال 97سال گزارش انجام آزمون40انجام آزمونهای کنتزل کيفی. 3-7-2-15

97سال 97سال شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو. 1-8-2-15

جمع بندی نتايج مرحله اول توسط سازمان . 2-8-2-15

غذا و دارو
97سال 97سال گزارش جمع بندی40

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه مربوطه با مشارکت ذی نفغان. 1-1-3-15

96/03/0196/04/31فايل دستورالعمل15تدوين دستورالعمل اجرای برنامه. 2-1-3-15

بررسی وضعیت منابع و . 5-2-15

تجهیزات

بازنگری و تدوین . 4-2-15

دستورالعمل

تحلیل و بررسی نتایج . 3-2-15

ارزیابی فرآورده ها

بررسی نتایج ارزیابی .  1-2-15

95-96مرحله اول سال -فرآورده ها

ارزیابی در سطح عرضه . 2-2-15

مرحله دوم -(نمونه برداری و آزمون)

95-96سال 

بررسی نتایج ارزیابی .  8-1-15

96-97مرحله اول سال -فرآورده ها

امکان سنجی و توسعه . 1-3-15

روشهای آنالیز عوامل خطر تغذیه 

ای در مواد غذایی پرمصرف

بررسی نتایج ارزیابی .  8-2-15

96-97مرحله اول سال -فرآورده ها

ارزیابی در سطح عرضه . 7-2-15

مرحله -(نمونه برداری و آزمون)

96-97اول

آموزش کارشناسان . 6-2-15

معاونت غذا و دارو

10

20

20

10

30

10

10

10

10

10

15

15

15

اجرای برنامه کنترل در . 2-15

 فرآورده های PMSسطح عرضه 

با اولویت )غذایی و آشامیدنی

 (فرآورده های با ارزیابی خطر باال

 قلم فرآورده80برای حداقل 

ارزیابی و پایش عوامل خطر .  3-15

تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف 

  آزمون در 3000با انجام حداقل 

سال

افزایش تعداد اقالم فرآورده . 1-15

های آرایشی و بهداشتی تحت 

پوشش برنامه کنترل در سطح 

با ) فرآورده 30 به PMSعرضه 

اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر 

(باال

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن
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جهرم

حوزه غذا و دارو

انجام مطالعه و تحقيق جامع درخصوص . 3-1-3-15

روشهای آناليز قابل انجام در دنيا
96/04/0196/05/31گزارش مطالعه25

96/06/0196/06/31گزارش روشهای انتخاب شده25بررسی و انتخاب روشهای آناليز جديد. 4-1-3-15

تعيين امکانات و زيرساختهای مورد نياز برای . 5-1-3-15

بکارگيری روشهای آناليز
96/06/0196/06/31گزارش امکانات مورد نياز25

فراهم سازی امکانات مورد نياز برای اجرای . 1-2-3-15

روش آناليز منتخب توسط انستيتو تغذيه و صنايع غذايی 

کشور

96/07/0196/09/30گزارش امکانات تهيه شده50

انجام روش های آناليز منتخب برروی مواد . 2-2-3-15

غذايی پرمصرف و پر خطر
96/10/0196/12/15گزارش آناليز های انجام شده35

تهيه گزارش نهايی اجرای برنامه توسط . 3-2-3-15

انستيتو تغذيه و  صنايع غذايی کشور و ارسال گزارش به 

سازمان

96/12/0196/12/29فايل گزارش نهايی اجرای برنامه15

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء20تشکيل کارگروه مربوطه با مشارکت ذی نفغان. 1-1-4-15

96/03/0196/04/31فايل دستورالعمل اجرای برنامه40تدوين روش اجرايی تحقق برنامه. 2-1-4-15

تدوين ليست فرآورده های غذايی و مناطق . 3-1-4-15

منتخب
96/03/0196/04/31گزارش فرآورده های انتخاب شده20

تعيين نوع آالينده هاو مواد مغذی  مورد . 4-1-4-15

بررسی
96/03/0196/04/31گزارش آالينده های انتخاب شده20

نمونه برداری  و خريد فرآورده های غذايی . 1-2-4-15

مورد نظر
96/05/0196/06/31فاکتور خريد/ گزارش نمونه های خريداری شده 45

انجام آزمايشات و پايش آالينده ها و مواد . 2-2-4-15

مغذی در رژيم غذايی توسط انستيتو تغذيه و صنايع 

غذايی کشور

96/07/0196/10/30گزارش آزمايشات انحام شده40

تهيه گزارش نهايی پايش آالينده ها و مواد . 3-2-4-15

مغذی دريافتی تام در رژيم غذايی توسط انستيتو تغذيه و 

صنايع غذايی کشور و ارسال گزارش به سازمان

96/11/0196/12/15فايل گزارش نهايی اجرای برنامه15

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء20تشکيل کميته تخصصی. 1-1-5-15

96/03/0196/03/31فايل دستورالعمل بازنگری شده60بازنگری يا تدوين دستورالعمل. 2-1-5-15

96/04/0196/04/31تصوير ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو. 3-1-5-15

96/02/0196/03/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-2-5-15

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 2-2-5-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

مرحله اول (..... جزوه ، کليپ، رسانه های جمعی و 

96/04/0196/04/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 3-2-5-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

مرحله دوم (..... جزوه ، کليپ، رسانه های جمعی و 

96/07/0196/07/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

15

15

بررسی و تدوین . 1-4-15

دستورالعمل اجرای برنامه

اجراء عملیات پایش . 2-3-15

عوامل خطر تغذیه ای در مواد 

غذایی پرمصرف

امکان سنجی و توسعه . 1-3-15

روشهای آنالیز عوامل خطر تغذیه 

ای در مواد غذایی پرمصرف

اطالع رسانی و فرهنگ . 2-5-15

سازی مفاهیم نشانگرهای رنگی

بازنگری و تدوین . 1-5-15

دستورالعمل

پایش رژیم غذابی و . 2-4-15

فرآورده های منتخب از نظر آالینده 

ها و مواد غذایی تعیین شده

30

70

5

50

30

70

15 ارزیابی و پایش عوامل خطر .  3-15

تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف 

  آزمون در 3000با انجام حداقل 

سال

ارزیابی جامع رژیم غذایی از . 4-15

نظر دریافت آالینده ها و مواد 

در فرآورده های   (TDS)مغذی 

 آالینده و 5غذایی منتخب برای 

ماده مغذی منتخب

برچسب گذاری نشانگر . 5-15

  قرآورده های 100%رنگی برای 

غذایی  و آشامیدنی مشمول

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 4-2-5-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

مرحله سوم (..... جزوه ، کليپ، رسانه های جمعی و 

96/10/0196/10/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

اجرای طرح در خصوص فرآورده های مشمول . 1-3-5-15

(مرحله اول)و ارائه گزارش 
96/06/0196/06/31گزارش فرآورده های بررسی شده30

اجرای طرح در خصوص فرآورده های . 2-3-5-15

(مرحله دوم)مشمول و ارائه گزارش 
96/10/0196/10/30گزارش فرآورده های بررسی شده30

پااليش و تميزسازی اطالعات برچسب ها و . 3-3-5-15

(مرحله اول)ارائه گزارش 
96/07/0196/07/30گزارش فرآورده های بررسی شده20

پااليش و تميزسازی اطالعات برچسب ها و . 4-3-5-15

(مرحله دوم)ارائه گزارش 
96/11/0196/11/30فايل گزارش وضعيت20

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء5ايجاد کارگروه تخصصی. 1-1-6-15

96/03/0196/05/31فايل صوتی تهيه شده/ اعالم شماره تعيين شده 15راه اندازی تلفن گويا. 2-1-6-15

مرحله )تهيه فايل و مستندات عوارض جانبی. 3-1-6-15

(اول
96/06/0196/06/31فايل تهيه شده10

مرحله )تهيه فايل و مستندات عوارض جانبی. 4-1-6-15

(دوم
96/09/0196/09/30فايل تهيه شده10

ارسال مطالب و مستندات به دانشگاهها . 5-1-6-15

(مرحله اول)جهت ارائه برای عموم
96/07/196/07/30شماره نامه/ تصوير نامه 10

ارسال مطالب و مستندات به دانشگاهها . 6-1-6-15

(مرحله دوم)جهت ارائه برای عموم
96/10/0196/10/30شماره نامه/ تصوير نامه 10

اطالع رسانی به عموم در خصوص عوارض . 7-1-6-15

(مرحله اول)جانبی محصوالت آرايشی و بهداشتی 
96/08/0196/08/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 20

اطالع رسانی به عموم در خصوص عوارض . 8-1-6-15

(مرحله دوم)جانبی محصوالت آرايشی و بهداشتی 
96/11/0196/11/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 20

تهيه و ارسال دستورالعمل شرايط انبار و . 1-2-6-15

مراکز پخش
96/02/0196/02/31فايل دستورالعمل5

96/03/0196/03/31فايل برنامه زمان بندی5تدوين برنامه زمان بندی بازديد. 2-2-6-15

بررسی و ارسال گزارش مربوط به صدور . 3-2-6-15

(مرحله اول)مراکز پخش/ پروانه برای انبار /مجوز
96/04/0196/04/31گزارش مجوز ها و پروانه های صادر شده15

بررسی و ارسال گزارش مربوط به صدور . 4-2-6-15

(مرحله دوم)مراکز پخش/ پروانه برای انبار /مجوز
96/07/196/07/30گزارش مجوز ها و پروانه های صادر شده15

بررسی و ارسال گزارش مربوط به صدور . 5-2-6-15

(مرحله سوم)مراکز پخش/ پروانه برای انبار /مجوز
96/10/0196/10/30گزارش مجوز ها و پروانه های صادر شده15

اجرای برنامه زمان بندی شده و ارسال . 6-2-6-15

(مرحله اول)گزارش
96/05/0196/05/31فايل گزارش15

اجرای برنامه زمان بندی شده و ارسال . 7-2-6-15

(مرحله دوم)گزارش
96/08/0196/08/30فايل گزارش15

اجرای برنامه زمان بندی شده و ارسال . 8-2-6-15

(مرحله سوم)گزارش
96/11/0196/11/30فايل گزارش15

15

15

تحت پوشش قرار دادن  . 2-6-15

انبارها، مراکز توزیع و عرضه 

محصوالت غذایی، آرایشی و 

بهداشتی

ایجاد مرکز بررسی . 1-6-15

عوارض جانبی محصوالت آرایشی و 

بهداشتی

بررسی نشانگرهای رنگی. 3-5-15

اطالع رسانی و فرهنگ . 2-5-15

سازی مفاهیم نشانگرهای رنگی

35

50

45

30

برچسب گذاری نشانگر . 5-15

  قرآورده های 100%رنگی برای 

غذایی  و آشامیدنی مشمول

کاهش سهم قاچاق و تقلبی . 6-15

 درصد   10فرآورده های سالمت به 

(آرایشی و بهداشتی)               

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن
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جهرم

حوزه غذا و دارو

96/02/0196/02/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب10شناسايی و انتخاب گروههای هدف. 1-3-6-15

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 2-3-6-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

مرحله اول (..... جزوه ، کليپ، رسانه های جمعی و 

96/05/0196/05/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 3-3-6-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

مرحله دوم (..... جزوه ، کليپ، رسانه های جمعی و 

96/08/0196/08/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 4-3-6-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

مرحله سوم (..... جزوه ، کليپ، رسانه های جمعی و 

96/11/0196/11/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 30

96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء20تشکيل کميته تخصصی. 1-1-7-15

96/03/0196/03/31فايل دستورالعمل بازنگری شده60بازنگری يا تدوين دستورالعمل. 2-1-7-15

96/04/0196/04/31تصوير ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو. 3-1-7-15

تهيه ، تدوين و چاپ مطالب آموزشی و . 1-2-7-15

آموزش به گروههای هدف از طريق پمفلت ، پوستر ، بنر ، 

جزوه

96/06/0196/06/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 50

اجرای طرح در خصوص فرآورده های مشمول . 2-1-7-15

و ارائه گزارش
96/09/0196/09/30گزارش فرآورده های بررسی شده50

96/04/0196/06/31ليست تجهيزات30تجهيز آزمايشگاه های تخصصی. 1-1-8-15

96/04/0196/06/31ليست کارکنان/ گزارش نيروی انسانی جذب شده20جدب نيروی متخصص مورد نياز. 2-1-8-15

20برگزاری دوره های آموزشی تخصصی. 3-1-8-15
فهرست دوره های برگزار / تصوير فراخوان دوره آموزشی

شده
96/07/0196/09/30

راه اندازی روش های جديد آزمون های . 4-1-8-15

تخصصی
96/10/0196/12/29ليست روشهای راه اندازی و تدوين شده30

انتخاب روش های آزمون و اولويت دهی . 1-2-8-15

اعتباربخشی
96/02/0196/03/31ليست روش های آزمون منتخب بر حسب الويت15

گردآوری منابع و مراجع مرتبط با روش . 2-2-8-15

آزمون
96/04/0196/06/31 روش آزمونSOPمتن استاندارد ملی، بين المللی يا 15

96/07/0196/09/30ليست روش های معتبر شده25مرحله اول- اعتبار بخشی روش های آزمون . 3-2-8-15

96/10/0196/12/29ليست روش های معتبر شده25مرحله دوم- اعتبار بخشی روش های آزمون . 4-2-8-15

تهيه و ارسال گزارش نتايج آزمون های . 5-2-8-15

مهارت
96/10/0196/12/29گزارش نتايج شرکت در آزمون مهارت20

96/02/0196/03/31ليست آزمون های قابل واگذاری10تعيين آزمونهای قابل واگذاری. 1-3-8-15

مرحله - ارزيابی و سطح بندی آزمايشگاهها . 2-3-8-15

اول
96/04/0196/06/31گزارش سطح بندی25

96/04/0196/06/31ليست آزمون های برون سپاری شده10مرحله اول- واگذاری فعاليت های آزمون  . 3-3-8-15

15

10

100

توانمندسازی بخش غیر .  3-8-15

دولتی و  واگذاری فعالیتهای آزمون 

 به آزمایشگاههای تایید صالحیت 

شده

اعتبار بخشی روش ها و .  2-8-15

تضمین کیفیت نتایج آزمون

راه اندازی آزمایشگاه . 1-8-15

تحقیقاتی محصول -های تخصصی

محور در آزمایشگاه های کنترل غذا 

و دارو کشور

اطالع رسانی و فرهنگ . 2-7-15

سازی

بازنگری و تدوین . 1-7-15

دستورالعمل

اطالع رسانی عمومی و . 3-6-15

فرهنگ سازی

10

35

30

70

10

10

افزایش توانمندی آزمایشگاه . 8-15

های کنترل کیفیت فرآورده های 

شامل ) درصد35سالمت به میزان 

نیری انسانی، تجهیزات 

آزمایشگاهی، روشهای آزمون، 

(...سیستم مدیریت کیفیت و

کاهش سهم قاچاق و تقلبی . 6-15

 درصد   10فرآورده های سالمت به 

(آرایشی و بهداشتی)               

 درصد 100برچسب گذاری . 7-15

محصوالت  غذایی تغییر ژنتیک 

(GMO)یافته

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

مرحله - ارزيابی و سطح بندی آزمايشگاهها. 4-3-8-15

دوم
96/10/0196/12/29گزارش سطح بندی25

96/10/0196/12/29ليست آزمون های برون سپاری شده10مرحله دوم- واگذاری فعاليت های آزمون . 5-3-8-15

96/10/0196/12/29گزارش نتايج مقايسات بين آزمايشگاهی20ارسال نمونه  مقايسات بين آزمايشگاهی. 6-3-8-15

96/11/0196/12/29گزارش رتبه بندی20رتبه بندی آزمايشگاه ها. 7-3-8-15

96/02/0196/02/31گزارش ارزيابی15ارزيابی وضعيت موجود. 1-4-8-15

تامين زيرساخت و تدوين الزامات سيستم . 2-4-8-15

مديريت کيفيت
96/03/0196/05/31گزارش الزامات تدوين شده20

96/06/0196/08/31گزارش پيشرفت کار25پياده سازی الزامات سيستم مديريت کيفيت.  3-4-8-15

انجام مميزی  داخلی و اجرای اقدامات . 4-4-8-15

اصالحی
96/09/0196/10/30گزارش مميزی داخلی و اقدامات انجام شده20

96/11/0196/12/29گزارش مميزی20مميزی و تصديق سيستم استقرار يافته. 5-4-8-15

 در آزمايشگاه های LIMSاستقرار سيستم . 1-5-8-15

سراسر کشور
96/02/0196/04/31گزارش استقرار سيستم20

 و ارائه نسخه های LIMSپشتيبانی سيستم . 2-5-8-15

توسعه يافته
96/05/0196/05/31گزارش نسخه های توسعه يافته20

96/06/0196/07/30گزارش فرايندهای تکميلیLIMS20توسعه فرايندهای تکميلی در . 3-5-8-15

نوسعه شبکه ملی آزمايشگاهی و اتصال . 4-5-8-15

ساير آزمايشگاه ها
96/08/0196/10/01گزارش توسعه شبکه ملی20

توسعه داشبوردها روی شبکه ملی . 5-5-8-15

آزمايشگاهی
96/11/0196/12/29گزارش توسعه داشبوردهای شبکه20

96/02/0196/02/31گزارش امور قابل واگذاری10توسعه امور قابل واگذاری. 1-6-8-15

96/03/0196/03/31فهرست دوره های برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره آموزشی10آموزش جهت واگذاری امور. 2-6-8-15

96/04/0196/05/31گزارش زير ساخت ها20آماده سازی زيرساخت ها. 3-6-8-15

96/06/0196/06/31گزارش واگذاری10واگذاری امور. 4-6-8-15

96/07/0196/09/30گزارش انجام امور15مرحله اول- انجام امور واگذار شده. 5-6-8-15

96/10/0196/12/29گزارش انجام امور15مرحله دوم- انجام امور واگذار شده. 6-6-8-15

96/11/0196/12/29گزارش پايش انجام شده20پايش و بازنگری امور واگذاری شده. 7-6-8-15

96/02/0196/03/31فايل برنامه زمان بندی مميزی20تدوين برنامه مميزی. 1-7-8-15

مرحله - اجرای برنامه مميزی و تهيه  گزارش. 2-7-8-15

اول
96/04/0196/06/31گزارش مميزی20

ارزيابی و رتبه بندی آزمايشگاه های. 3-7-8-15

مرحله اول-  واحدهای توليدی
96/06/0196/06/31گزارش رتبه بندی20

مرحله - اجرای برنامه مميزی و تهيه  گزارش. 4-7-8-15

دوم
96/10/0196/12/29گزارش مميزی20

ارزيابی و رتبه بندی آزمايشگاه های. 5-7-8-15

مرحله دوم-  واحدهای توليدی
96/12/0196/12/29گزارش رتبه بندی20

نيازسنجی و تدوين برنامه های کنترل . 1-8-8-15

عملکرد آزمون
96/01/0196/03/31فايل برنامه کنترل عملکرد 15

96/04/0196/06/31گزارش تامين نمونه هاRM/CRM30تامين نمونه های . 2-8-8-15

96/07/0196/09/30گزارش ارسال نمونه هاRM/CRM30ارسال نمونه های . 3-8-8-15

100

توانمندسازی بخش غیر .  3-8-15

دولتی و  واگذاری فعالیتهای آزمون 

 به آزمایشگاههای تایید صالحیت 

شده

برنامه ریزی و اجرای . 8-8-15

برنامه مدون انجام آزمون های 

مهارت در آزمایشگاه های مرجع، 

معاونت ها و همکار و مجاز

ارتقاء آزمایشگاه های  . 7-8-15

کنترل کیفیت واحدهای تولیدی 

(LPRP)

تمرکز زدایی و تفویض . 6-8-15

اختیار امور به معاونت های غذا و 

دارو

توسعه سامانه  یکپارچه . 5-8-15

مدیریت اطالعات آزمایشگاهی 

(LIMS)

گسترش سیستم مدیریت . 4-8-15

کیفیت در آزمایشگاه های کنترل 

غذا و دارو

10

10

20

10

10

10

افزایش توانمندی آزمایشگاه . 8-15

های کنترل کیفیت فرآورده های 

شامل ) درصد35سالمت به میزان 

نیری انسانی، تجهیزات 

آزمایشگاهی، روشهای آزمون، 

(...سیستم مدیریت کیفیت و

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

96/10/0196/12/29گزارش تحليل نتايج25تحليل نتايج آماری. 4-8-8-15

جمع آوری اطالعات آزمون ها و انتخاب . 1-9-8-15

آزمون
96/01/0196/03/31ليست آزمون های منتخب25

تامين تجهيزات، ملزومات و مواد مصرفی . 2-9-8-15

مورد نياز
96/04/0196/06/31ليست تجهيزات و مواد مورد نياز25

96/07/0196/09/30ليست روش های آزمون راه اندازی شده25راه اندازی روش های آزمون. 3-9-8-15

96/10/0196/12/29ليست روش های آزمون معتبر شده25معتبرسازی روش های آزمون. 4-9-8-15

1396/03/011396/03/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-1-9-15

1396/04/011396/04/31ليست فرآورده های منتخب10تعيين فرآورده های هدف. 2-1-9-15

1396/05/11396/05/31فايل دستورالعمل بازنگری شدهPMQC20بازنگری و اصالحيه دستورالعمل . 3-1-9-15

1396/05/11396/05/31گزارش توانمندی اجرا15بررسی و تعيين توانمندی انجام آزمون. 4-1-9-15

ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو . 5-1-9-15

PMQCبمنظور اجرا  
1396/06/11396/06/31تصوير ابالغ10

1396/06/11396/06/31گزارش اعتبارات تامين شده35تامين اعتبار. 6-1-9-15

تدوين برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی  . 1-2-9-15

تجهيزات
96/04/0196/05/31فايل برنامه کاليبراسيون و کنترل ميانی40

96/06/0196/08/30تصوير تاييديه های کاليبراسيون و کنترل ميانی40اجرای کاليبراسيون و کنترل ميانی  تجهيزات. 2-2-9-15

96/08/0196/08/30فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 25(مرحله اول)نمونه برداری و خريد اقالم  . 1-3-9-15

96/11/011396/11/30فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 25(مرحله دوم)نمونه برداری و خريد اقالم  . 2-3-9-15

96/09/0196/09/30گزارش انجام آزمون25(مرحله اول)انجام آزمونهای کنترل کيفی  . 3-3-9-15

96/12/011396/12/29گزارش انجام آزمون25(مرحله دوم)انجام آزمونهای کنترل کيفی   . 4-3-9-15

1397/01/21397/02/31شماره نامه/ تصوير PMQC60جمع بندی و ارسال آمار . 1-4-9-15

جمع بندی و تجزيه و تحليل و بازخورد . 2-4-9-15

PMQCاجرای برنامه 
1397/03/11397/05/31گزارش جمع بندی40

 ADRارتقاء وب سايت و اپليکيشن مرکز . 1-1-10-15

جهت سهولت گزارش آنالين عوارض و اشتباهات دارو، 

تجهيزات و ملزومات پزشکی

96/02/0196/03/31اپليکيشن/ لينک وب سايت 35

برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی . 2-1-10-15

فارماکوويژيالنس جهت گروههای مختلف پزشکی در 

سراسر کشور

96/04/0196/09/30تصوير دوره/ فراخوان دوره آموزشی 35

تدوين و اجرای دستورالعمل راه اندازی . 3-1-10-15

سيستم فارماکوويژيالنس در شرکتهای توليدی و 

واردکننده دارويی

96/03/0196/04/31گزارش اجرای سيستم/ دستورالعمل تدوين شده 30

شناسايی علل و پتانسيل های وقوع . 1-2-10-15

اشتباهات دارو پزشکی در بيمارستانها
96/04/0196/04/31گزارش علل اشتباهات15

تعيين مداخالت الزم جهت پيشگيری از . 2-2-10-15

وقوع اشتباهات دارو پزشکی
96/05/0196/06/31گزارش مداخالت تعيين شده15

100

راه اندازی سیستم تست . 9-8-15

های سریع و غربالگری

برنامه ریزی و اجرای . 8-8-15

برنامه مدون انجام آزمون های 

مهارت در آزمایشگاه های مرجع، 

معاونت ها و همکار و مجاز

بازنگری و اصالح . 1-9-15

PMQCدستورالعمل 

بررسی منابع و تجهیزات. 2-9-15

ارزیابی در سطح عرضه. 3-9-15

تحلیل و بررسی نتایج . 4-9-15

ارزیابی

تقویت سیستم . 1-10-15

گزارشدهی عوارض و اشتباهات 

ADRدارویی در مرکز 

10

15

20

50

15

40

10

افزایش توانمندی آزمایشگاه . 8-15

های کنترل کیفیت فرآورده های 

شامل ) درصد35سالمت به میزان 

نیری انسانی، تجهیزات 

آزمایشگاهی، روشهای آزمون، 

(...سیستم مدیریت کیفیت و

ارتقاء ایمنی دارو . 2-10-15

درمانی در بیماران مراجعه کننده 

به بیمارستان

60

 PMQCانجام مطالعات . 9-15

فرآورده های %  10برای حداقل 

دارویی موجود در بازار کشور

50

استقرار سیستم گزارش . 10-15

عوارض ناخواسته در زمینه فرآورده 

مراکز ارائه % 100های دارویی در 

خدمات درمانی دولتی

50

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

شناسايی شباهت های ظاهری و نامگذاری . 3-2-10-15

داروها و مداخالت الزم جهت تغيير آنها
96/05/0196/06/31گزارش شباهت های موجود15

تهيه و تدوين ليست داروهای با هشدار باال . 4-2-10-15

موجود در فهرست رسمی داروهای ايران
96/05/0196/06/31ليست داروهای مشخص شده10

تهيه پيشنهاد تمايز بسته بندی داروهای با . 5-2-10-15

هشدار باال در مرحله توليد فرآورده های دارويی
96/05/0196/06/31فايل پيشنهادات و راهکارهای تهيه شده10

تدوين دستورالعمل الصاق برچسب های . 6-2-10-15

هشدار دهنده بر روی داروهای با هشدار باال و ارسال به 

شرکتها و دانشگاهها

96/05/0196/06/31فايل دستورالعمل الصاق برچسب15

پايش و تهيه و ارسال گزارش الصاق برچسب . 7-2-10-15

های هشدار دهنده بر روی داروهای با هشدار باال
96/10/0196/11/30گزارش پايش الصاق برچسب20

تشکيل کارگروه تخصصی فرآورده های . 1-1-11-15

طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی  در سازمان 

غذا و دارو

1396/03/011396/03/31تصوير حکم اعضاء10

فرآورده های   )تعيين فرآورده های هدف. 2-1-11-15

(طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی 
1396/04/011396/04/31ليست فرآورده های منتخب10

 PMQCبازنگری و اصالحيه دستورالعمل . 3-1-11-15

فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/05/11396/05/31فايل دستورالعمل اصالح شده20

بررسی و تعيين توانمندی انجام آزمون  . 4-1-11-15

فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/05/11396/05/31گزارش توانمندی اجرا15

ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو . 5-1-11-15

فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه PMQCبمنظور اجرا  

ای ، رزيمی و ورزشی

1396/06/11396/06/31تصوير ابالغ10

تامين اعتبار  فرآورده های طبيعی، مکمل . 6-1-11-15

تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/06/11396/06/31گزارش اعتبارات تامين شده35

نمونه برداری و خريد اقالم  فرآورده های . 1-2-11-15

طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
96/08/0196/08/30فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 25

نمونه برداری و خريد اقالم  فرآورده های . 2-2-11-15

طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
96/11/011396/11/30فاکتور خريد/ فايل گزارش نمونه های تهيه شده 25

انجام آزمونهای کنترل کيفی  فرآورده های . 3-2-11-15

طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
96/09/0196/09/30گزارش انجام آزمون25

انجام آزمونهای کنترل کيفی  فرآورده های . 4-2-11-15

طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
96/12/011396/12/29گزارش انجام آزمون25

 فرآورده PMQCجمع بندی و ارسال آمار . 1-3-11-15

های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی به سازمان 

غذا و دارو

1397/01/21397/02/31شماره نامه/ تصوير 60

جمع بندی و تجزيه و تحليل و بازخورد . 2-3-11-15

 فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه PMQCاجرای برنامه 

ای ، رزيمی و ورزشی توسط سازمان غذا و دارو

401397/03/11397/05/31

100  PMQCانجام مطالعات . 11-15

فرآورده های %  5برای حداقل 

طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رزیمی و 

ورزشی موجود در بازار کشور

ارتقاء ایمنی دارو . 2-10-15

درمانی در بیماران مراجعه کننده 

به بیمارستان

60

استقرار سیستم گزارش . 10-15

عوارض ناخواسته در زمینه فرآورده 

مراکز ارائه % 100های دارویی در 

خدمات درمانی دولتی

50

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10

بازنگری و اصالح . 1-11-15

   فرآورده PMQCدستورالعمل 

های طبیعی، مکمل تغذیه ای ، 

رزیمی و ورزشی

30

ارزیابی در سطح عرضه  . 2-11-15

فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه 

ای ، رزیمی و ورزشی

50

تحلیل و بررسی نتایج . 3-11-15

ارزیابی فرآورده ها  فرآورده های 

طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رزیمی و 

ورزشی

20
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تشکيل کارگروه تخصصی در اداره کل . 1-1-12-15

تجهيزات
96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء20

96/03/0196/03/31ليست فرآورده های منتخب20تعيين فرآورده های هدف. 2-1-12-15

96/04/0196/05/31ليست آزمايشگاههای منتخب20تعيين آزمايشگاههای همکار. 3-1-12-15

96/04/0196/05/31ليست تست های تعيين شده20تعيين تستهای مورد نياز در آزمايشگاه. 4-1-12-15

ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو . 5-1-12-15

به منظور اجرا
96/05/0196/05/31فايل دستورالعمل20

96/05/0196/05/31گزارش بودجه مورد نياز و محل تامين آن15برآورد بودجه مورد نياز. 1-2-12-15

96/05/0196/05/31گزارش اولويت بندی15اولويت بندی ملزومات. 2-2-12-15

96/05/0196/05/31گزارش اولويت بندی15اولويت بندی دانشگاه. 3-2-12-15

96/06/0196/06/31فايل دستورالعمل تخصيص20تدوين برنامه و دستورالعمل تخصيص. 4-2-12-15

96/07/0196/08/30گزارش تخصيص بودجه35تخصيص بودجه و ابالغ به دانشگاه. 5-2-12-15

96/02/0196/02/31گزارش نيازسنجی20انجام نياز سنجی آموزشی. 1-3-12-15

96/02/0196/03/31فايل محتوای آموزشی30تهيه محتوای آموزشی. 2-3-12-15

آموزش کارشناسان تجهيزات پزشکی . 3-3-12-15

دانشگاه ها
96/04/0196/06/31تصوير دوره/ تصوير فراخوان 50

50آموزش نيروی انسانی مورد نياز.  1-4-12-15
  95گواهی دوره های تفويض که در تابستان و زمستان سال 

برگزار شد
96/06/0196/06/31

تعيين آزمايشگاه همکار با توان انجام . 2-4-12-15

تستهای مورد نظر
96/05/0196/06/31ليست آزمايشگاههای منتخب15

اختصاص انبار جهت نگهداری نمونه های . 3-4-12-15

دريافتی
35

اداره تجهيزات پزشکی مبنی بر اختصاص / نامه رئيس واحد 

فضای مناسب جهت نگهداری نمونه ها به همرا ارسال تصوير 

محل انبار

96/06/0196/06/31

نمونه برداری و خريد ملزومات مطابق با . 1-5-12-15

ليست کاالهای هدف
60

تصوير فاکتور های خريد يا - مطابق با ضوابط ابالغی اداره کل

(هر سه ماه اطالعات بارگزاری گردد)صورتجلسه خريد
96/07/0196/08/30

20نگهداری نمونه شاهد در انبار. 2-5-12-15

تصوير صورتجلسه و يا رسيد انبار جهت تحويل و نگهداری 

هر سه ماه اطالعات )يک نمونه از کاالهای خريداری شده

(بارگزاری گردد

96/08/0196/08/30

20ارسال نمونه ها به آزمايشگاه همکار. 3-5-12-15

تصوير مکاتبات جهت - مطابق با ضوابط ابالغی اداره کل

هر سه ماه اطالعات بارگزاری )ارسال نمونه ها به آزمايشگاه

(گردد

96/08/0196/08/30

دريافت پاسخ آزمونها از آزمايشگاههای . 1-6-12-15

همکار
96/09/0196/10/30گزارش وضعيت انجام آزمونها20

تشکيل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی . 2-6-12-15

و تحليل داده ها
96/11/0196/11/30تصوير حکم اعضاء30

اقدام الزم مطابق نتيجه گيری کارگروه . 3-6-12-15

تخصصی
96/12/0196/12/15گزارش تصميمات و اقدامات50

تشکيل کارگروه تخصصی در اداره کل . 1-1-13-15

تجهيزات
96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء30

96/03/0196/03/31فايل ضابطه بازنگری شده50(ADR)بازنگری ضابطه و تدوين دستورالعمل. 2-1-13-15

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10

 PMSانجام مطالعات . 12-15

 فرآورده ملزومات 50برای تعداد 

مصرفی پزشکی موجود در بازار 

کشور

40

 100بررسی و رسیدگی به . 13-15

درصد گزارشات حوادث 

در زمینه  (ناخواسته)ناگوار

تجهیزات و ملزومات پزشکی در 

مراکز درمانی

30

تدوین ضوابط و . 1-12-15

PMSدستورالعملهای 

10

25تخصیص و ابالغ منابع. 2-12-15

آموزش کارشناسان . 3-12-15

تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

15

فراهم سازی منابع و . 4-12-15

امکانات مورد نیاز برای اجرای 

PMS

15

اجرای ارزیابی در سطح . 5-12-15

عرضه

25

تحلیل و بررسی نتایج . 6-12.15

ارزیابی ملزومات

10

بازنگری ضوابط و . 1-13-15

(ADR)تدوین دستورالعملهای 

15
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جهرم

حوزه غذا و دارو

ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های . 3-1-13-15

غذا و دارو به منظور اجرا
96/04/0196/04/31تصوير ابالغ20

تهيه نرم افزار جهت انجام فرايند گزارش .  1-2-13-15

حوادث ناگوار
96/05/0196/06/31لينک نرم افزار30

25آموزش نيروی انسانی مورد نياز.  2-2-13-15
  95گواهی دوره های تفويض که در تابستان و زمستان سال 

برگزار شد
96/06/0196/06/31

زيرساخت شبکه و سخت افزار جهت اتصال . 3-2-13-15

به سامانه های اداره کل
25

اداره تجهيزات / نامه واحد فناوری خطاب به رئيس واحد

پزشکی که در آن زيرساخت شبکه و سخت افزار جهت 

اتصال به سامانه های اداره کل را تاييد نمايد

96/06/0196/06/31

96/03/0196/03/31نامه معرفی آزمايشگاه20انبار جهت نگهداری نمونه های ارسالی. 4-2-13-15

96/02/0196/02/31گزارش نيازسنجی15نياز سنجی و تدوين محتوا. 1-3-13-15

96/02/0196/03/31فايل محتوای آموزشی35تهيه محتوای آموزشی. 2-3-13-15

آموزش کارشناسان تجهيزات پزشکی . 3-3-13-15

دانشگاه
96/05/0196/06/31تصوير دوره/ تصوير فراخوان 50

مرحله )دريافت فرم گزارش از مراکز درمانی. 1-4-13-15

(اول
10

تصوير مکاتبات مرتبط از سوی مراکز و تصوير فرمهای 

هر سه ماه )تکميل شده توسط مراکز درمانی يا افراد ذينفع

(اطالعات بارگزاری گردد

96/05/0196/05/31

مرحله )دريافت فرم گزارش از مراکز درمانی. 2-4-13-15

(دوم
10

تصوير مکاتبات مرتبط از سوی مراکز و تصوير فرمهای 

هر سه ماه )تکميل شده توسط مراکز درمانی يا افراد ذينفع

(اطالعات بارگزاری گردد

96/10/0196/10/30

بررسی اوليه فرم گزارشات به جهت تکميل . 3-4-13-15

مرحله )بودن و مطابقت اطالعات ثبتی با کاالی مورد اشاره

(اول

20

اداره تجهيزات پزشکی مبنی بر بررسی / گزارش رئيس واحد 

هر سه ماه اطالعات )اوليه گزارشات توسط کارشناس

(بارگزاری گردد

96/06/0196/06/31

بررسی اوليه فرم گزارشات به جهت تکميل . 4-4-13-15

مرجله )بودن و مطابقت اطالعات ثبتی با کاالی مورد اشاره

(دوم

20

اداره تجهيزات پزشکی مبنی بر بررسی / گزارش رئيس واحد 

هر سه ماه اطالعات )اوليه گزارشات توسط کارشناس

(بارگزاری گردد

96/11/0196/11/30

10(مرحله اول)ارسال فرم گزارش به اداره کل. 5-4-13-15
هر سه )تصوير مکاتبات مرتبط و تصوير فرمهای تکميل شده

(ماه اطالعات بارگزاری گردد
96/07/0196/07/30

10(مرجله دوم)ارسال فرم گزارش به اداره کل. 6-4-13-15
هر سه )تصوير مکاتبات مرتبط و تصوير فرمهای تکميل شده

(ماه اطالعات بارگزاری گردد
96/12/0196/12/15

مرحله )ارسال ملزومات مصرفی به اداره کل. 7-4-13-15

(اول
10

تصوير مکاتبات مرتبط و تصوير صورتجلسه به همراه 

هر سه ماه اطالعات بارگزاری )اطالعات کامل کاالی ارسالی

(گردد

96/07/0196/07/30

مرجله )ارسال ملزومات مصرفی به اداره کل. 8-4-13-15

(دوم
10

تصوير مکاتبات مرتبط و تصوير صورتجلسه به همراه 

هر سه ماه اطالعات بارگزاری )اطالعات کامل کاالی ارسالی

(گردد

96/12/0196/12/15

96/07/0196/07/30فايل گزارشات دريافتی10(مرحله اول) از دانشگاهدريافت فرم گزارش. 1-5-13-15

96/12/0196/12/15فايل گزارشات دريافتی10(مرجله دوم) از دانشگاهدريافت فرم گزارش. 2-5-13-15

تشکيل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی . 3-5-13-15

و تحليل داده ها
96/04/0196/04/31تصوير حکم اعضاء20

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10

 100بررسی و رسیدگی به . 13-15

درصد گزارشات حوادث 

در زمینه  (ناخواسته)ناگوار

تجهیزات و ملزومات پزشکی در 

مراکز درمانی

بازنگری ضوابط و . 301-13-15

(ADR)تدوین دستورالعملهای 

15

فراهم سازی منابع و . 2-13-15

امکانات مورد نیاز

35

آموزش کارشناسان . 3-13-15

تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

25

دریافت و ارسال گزارش . 4-13-15

حوادث به اداره کل

10

تحلیل و بررسی نتایج . 5-13-15

حوادث ناگوار

15
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جهرم

حوزه غذا و دارو

اقدام الزم مطابق نتيجه گيری کارگروه . 4-5-13-15

(مرحله اول)تخصصی
96/08/0196/08/30گزارش اقدامات انجام شده30

اقدام الزم مطابق نتيجه گيری کارگروه . 5-5-13-15

(مرجله دوم)تخصصی
96/12/0196/12/29گزارش اقدامات انجام شده30

تشکيل کارگروه تخصصی در اداره کل . 1-1-14-15

تجهيزات
96/02/0196/02/31تصوير حکم اعضاء15

96/03/0196/04/31فايل دستورالعمل35تدوين دستورالعمل تفويض. 2-1-14-15

96/04/0196/05/31فرآيندهای تعيين شده20تعيين فرايندهای قابل واگذاری. 3-1-14-15

96/05/0196/05/31ليست دانشگاههای منتخب20تعين دانشگاههای مشمول طرح. 4-1-14-15

ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های . 5-1-14-15

غذا و دارو به منظور اجرا
96/06/0196/06/31فايل ضابطه اصالح شده10

تهيه نرم افزار جهت انجام فرايندهای .  1-2-14-15

تفويض شده
96/04/0196/06/31لينک نرم افزار35

25آموزش نيروی انسانی مورد نياز.  2-2-14-15
  95گواهی دوره های تفويض که در تابستان و زمستان سال 

برگزار شد
96/06/0196/06/31

15تهيه تبلت جهت بازديد کارشناسان. 3-2-14-15
اداره تجهيزات پزشکی جهت تامين تبلت / نامه رئيس واحد 

به تعداد مورد نياز
96/06/0196/06/31

زيرساخت شبکه و سخت افزار جهت اتصال . 4-2-14-15

به سامانه های اداره کل
25

اداره تجهيزات / نامه واحد فناوری خطاب به رئيس واحد

پزشکی که در آن زيرساخت شبکه و سخت افزار جهت 

اتصال به سامانه های اداره کل را تاييد نمايد

96/06/0196/06/31

96/02/0196/02/31گزارش نيازسنجی15انجام نياز سنجی آموزشی. 1-3-14-15

96/02/0196/03/31فايل محتوای آموزشی35تهيه محتوای آموزشی. 2-3-14-15

آموزش کارشناسان تجهيزات پزشکی . 3-3-14-15

دانشگاه
96/05/0196/06/31تصوير دوره/ تصوير فراخوان 50

تفويض فرايندهای صدور مجور ورود و . 1-4-14-15

ترخيص
10

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند 

(بارگزاری گردد

96/06/0196/06/31

10اجرا فرايندهای تمديد پروانه ساخت توليد. 2-4-14-15

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/07/0196/07/30

GMP15اجرا فرايندهای بازديد . 3-4-14-15

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/08/0196/08/30

طرح تحول نظام )اجرا فرايندهای نظارتی. 4-4-14-15

(سالمت
15

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/06/0196/06/31

رعايت قيمتهای )اجرا فرايندهای نظارتی. 5-4-14-15

(مصوب در مراکز درمانی
15

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/07/0196/07/30

ارزيابی وارد کننده )اجرا فرايندهای نظارتی. 6-4-14-15

(و توليدکننده
15

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/08/0196/08/30

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10

 100بررسی و رسیدگی به . 13-15

درصد گزارشات حوادث 

در زمینه  (ناخواسته)ناگوار

تجهیزات و ملزومات پزشکی در 

مراکز درمانی

30

چابک سازی و تفویض . 14-15

 درصد از فعالیتهای 50حداقل 

جاری اداره کل به ادارات تجهیزات 

پزشکی دانشگاهها

30

آموزش کارشناسان . 3-14-15

تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

20

انجام فرایند تفویض . 4-14-15

توسط کارشناسان دانشگاه

25

تحلیل و بررسی نتایج . 5-13-15

حوادث ناگوار

15

تدوین ضوابط و . 1-14-15

دستورالعملهای تفویض

15

فراهم سازی منابع و . 2-14-15

امکانات مورد نیاز برای تفویض

30
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جهرم

حوزه غذا و دارو

شرکتهای توزيع )اجرا فرايندهای نظارتی. 7-4-14-15

(کننده
10

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/09/0196/09/30

10اجرا فرايندهای بازديد از اصناف. 8-4-14-15

اداره / گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار های اداره کل

هر سه ماه اطالعات )تجهيزات پزشکی مبنی بر انجام فرايند

(بارگزاری گردد

96/10/0196/10/30

دريافت گزارش فرايندهای تفويض شده از . 1-5-14-15

سامانه
96/11/0196/11/30فايل گزارشات دريافتی20

تشکيل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی . 2-5-14-15

و تحليل داده ها
96/04/0194/04/31تصوير حکم اعضاء30

اقدام الزم مطابق نتيجه گيری کارگروه . 3-5-14-15

تخصصی
96/12/0196/12/15گزارش اقدامات انجام شده50

 5)بررسی نتايج فعاليت دانشگاههای پايلوت. 1-1-1-16

(دانشگاه
96/02/0196/03/31گزارش نتايج15

96/04/0196/04/31فايل برنامه اجرايی20بازنگری  و تعيين برنامه اجرايی تحقق برنامه. 2-1-1-16

بازنگری و اصالح زيرساخت های فيزيکی و . 3-1-1-16

نرم افزاری و سخت افزاری
96/04/0196/06/31گزارش زيرساختهای اصالح شده20

هماهنگی با معاونت درمان و سازمانهای بيمه . 4-1-1-16

گر
96/05/0196/05/31صورتجلسات/ شماره نامه 10

 شهر  2اجرای پايلوت برنامه بازنگری شده در .  5-1-1-16

انتخابی
96/07/0196/09/30ابالغ اجرای برنامه/ دستورالعمل 20

96/10/0196/12/15گزارش اجرای برنامه15نظارت و پايش نحوه اجرای برنامه. 6-1-1-16

96/03/0196/03/31تصوير صفحه بارگذاری شده6(مرحله اول)ثبت و ورود داده های نسخ. 1-2-1-16

96/06/0196/06/31تصوير صفحه بارگذاری شده6(مرحله دوم)ثبت و ورود داده های نسخ. 2-2-1-16

96/09/0196/09/30تصوير صفحه بارگذاری شده6(مرحله سوم)ثبت و ورود داده های نسخ. 3-2-1-16

96/12/0196/12/15تصوير صفحه بارگذاری شده6(مرحله چهارم)ثبت و ورود داده های نسخ. 4-2-1-16

تعيين  )پردازش اطالعات و تحليل شاخص ها. 5-2-1-16

شاخصهای اصلی تجويز طبق دستورالعمل اجرايی ارزيابی 

(عملکرد مراکز

96/04/0196/05/31گزارش تحليل شاخصها8

تعيين  )پردازش اطالعات و تحليل شاخص ها. 6-2-1-16

شاخصهای اصلی تجويز طبق دستورالعمل اجرايی ارزيابی 

(عملکرد مراکز

96/07/0196/08/30گزارش تحليل شاخصها8

تعيين  )پردازش اطالعات و تحليل شاخص ها. 7-2-1-16

شاخصهای اصلی تجويز طبق دستورالعمل اجرايی ارزيابی 

(عملکرد مراکز

96/10/0196/11/30گزارش تحليل شاخصها8

تخصصی - برگزاری جلسات کميته های علمی. 8-2-1-16

تجويز مصرف منطقی دارو و جلسات کميته کشوری و 

پيگيری مصوبات جلسه تا حصول نتيجه نهايی طبق آيين 

نامه ابالغی

96/05/0196/06/31صورتجلسات7

35

بررسی و پایش روند . 2-1-16

تجویز و مصرف دارو

اجرای نسخه الکترونیک. 1-1-16

تحلیل و بررسی نتایج . 5-14-15

فرایندهای تفویض شده

20

10

بهبود شاخصهای کشوری . 1-16

تجویز و مصرف دارو حداقل به 

 درصد نسبت به سال پایه10میزان 

افزایش دستیابی مردم به . 15

فرآورده های سالمت  سالم و ایمن

10

15

افزایش سهم تولید، تجویز، و . 16

مصرف منطقی فرآورده های 

دارویی، طبیعی، گیاهی و سنتی در 

کشور

10

چابک سازی و تفویض . 14-15

 درصد از فعالیتهای 50حداقل 

جاری اداره کل به ادارات تجهیزات 

پزشکی دانشگاهها

30

انجام فرایند تفویض . 4-14-15

توسط کارشناسان دانشگاه

25
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تخصصی - برگزاری جلسات کميته های علمی. 9-2-1-16

تجويز مصرف منطقی دارو و جلسات کميته کشوری و 

پيگيری مصوبات جلسه تا حصول نتيجه نهايی طبق آيين 

نامه ابالغی

96/08/0196/09/30صورتجلسات7

- برگزاری جلسات کميته های علمی. 10-2-1-16

تخصصی تجويز مصرف منطقی دارو و جلسات کميته 

کشوری و پيگيری مصوبات جلسه تا حصول نتيجه نهايی 

طبق آيين نامه ابالغی

96/11/0196/12/15صورتجلسات7

تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذيربط . 11-2-1-16

(...پزشکان، داروخانه ها، کميته های علمی تخصصی و)
96/06/0196/06/31تصوير نامه ارسال/ فايل گزارش 10

تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذيربط . 12-2-1-16

(...پزشکان، داروخانه ها، کميته های علمی تخصصی و)
96/09/0196/09/30تصوير نامه ارسال/ فايل گزارش 10

تهيه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذيربط . 13-2-1-16

(...پزشکان، داروخانه ها، کميته های علمی تخصصی و)
96/12/0196/12/15تصوير نامه ارسال/ فايل گزارش 11

تهيه دستورالعمل نحوه اجرا و محاسبه . 1-3-1-16

شاخص های مربوط به بررسی ارائه خدمات دارويی
96/02/0196/03/31فايل دستورالعمل10

96/03/0196/03/31تصوير ابالغ5ابالغ دستورالعمل مذکور. 2-3-1-16

تعيين نسبت بيمارانی که اطالعات دارويی . 3-3-1-16

کامل دريافت کرده اند به کل بيماران دريافت کننده دارو
96/04/0196/06/31فايل حاوی نحوه اجرای فعاليت12

تعيين  ميانگين زمان مشاوره آموزش . 4-3-1-16

داروساز  به بيمار در داروخانه
96/04/0196/06/31گزارش اقدامات انجام شده12

 نسبت داروهای تحويل شده به تعيين . 5-3-1-16

داروهای تجويز شده
96/04/0196/06/31گزارش اقدامات انجام شده12

نسبت داروهای دارای برچسب صحيح   تعيين. 6-3-1-16

به کل داروهای تحويل شده
96/04/0196/06/31گزارش اقدامات انجام شده12

 تحويل داده OTCتعيين نسبت داروهای . 7-3-1-16

شده به بيماران به کل داروها
96/04/0196/06/31گزارش اقدامات انجام شده12

طراحی و اجرای سامانه  داروهای تاريخ . 8-3-1-16

گذشته و غير قابل مصرف در داروخانه ها
96/04/0196/06/31گزارش پياده سازی سامانه مذکور15

ارسال گزارش وضعيت فعاليتهای فوق به . 9-3-1-16

سازمان توسط معاونتهای غذا و دارو
96/07/0196/07/30گزارش جامع وضعيت خدمات فوق5

تهيه گزارش جامع از وضعيت ارائه خدمات . 10-3-1-16

دارويی توسط سازمان
96/08/0196/09/30فايل گزارش5

96/02/0196/02/31اهداف و اولويت های تعيين شده5تعيين اهداف و اولويتهای آموزشی. 1-4-1-16

1596/03/0196/03/31تعيين محتوای آموزشی. 2-4-1-16

تهيه  و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، . 3-4-1-16

پمفلت ، پوستر، کليپ آموزشی برای گروه های هدف 

(مرحله اول)

96/06/0196/06/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 9

35

آموزش مردم در زمینه . 4-1-16

تجویز و مصرف دارو و تجهیزات 

پزشکی و سایر کاالهای سالمت

بررسی و پایش روند ارائه . 3-1-16

خدمات دارویی

بررسی و پایش روند . 2-1-16

تجویز و مصرف دارو

25

بهبود شاخصهای کشوری . 1-16

تجویز و مصرف دارو حداقل به 

 درصد نسبت به سال پایه10میزان 

15

15

افزایش سهم تولید، تجویز، و . 16

مصرف منطقی فرآورده های 

دارویی، طبیعی، گیاهی و سنتی در 

کشور

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تهيه  و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، . 4-4-1-16

پمفلت ، پوستر، کليپ آموزشی برای گروه های هدف 

(مرحله دوم)

96/09/0196/09/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 9

تهيه  و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، . 5-4-1-16

پمفلت ، پوستر، کليپ آموزشی برای گروه های هدف 

(مرحله سوم)

96/12/01/96/12/15لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 9

برگزاری سمينار و کارگاههای آموزشی جهت . 6-4-1-16

(مرحله اول)داوطلبان سالمت 
96/04/0196/04/31تصوير دوره و  کارگاه/ فراخوان آموزشی 8

برگزاری سمينار و کارگاههای آموزشی جهت . 7-4-1-16

(مرحله دوم)داوطلبان سالمت 
96/07/0196/07/30تصوير دوره و  کارگاه/ فراخوان آموزشی 8

برگزاری دوره های آموزشی حضوری و . 8-4-1-16

مرحله )الکترونيک برای مردم، پرسنل نهادها و ارگانها 

(اول

96/05/0196/05/31تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 9

برگزاری دوره های آموزشی حضوری و . 9-4-1-16

مرحله )الکترونيک برای مردم، پرسنل نهادها و ارگانها  

(دوم

96/08/0196/08/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 9

برگزاری دوره های آموزشی حضوری و . 10-4-1-16

مرحله )الکترونيک برای مردم، پرسنل نهادها و ارگانها 

(سوم

96/11/0196/11/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 9

تلويزيونی و - تهيه برنامه های آموزشی راديو. 11-4-1-16

ساير رسانه های محيطی و مکتوب
96/10/0196/10/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 10

تهيه متون آموزشی ويژه گروه پزشکی مرتبط . 1-5-1-16

با اهداف تعيين شده
96/02/0196/03/31فايل متون تهيه شده10

کنترل تجويز داروهای برند از طريق تدوين . 2-5-1-16

برنامه های آموزشی  و پژوهشی مشترک با سنديکای 

توليد کنندگان داروهای ژنريک

96/02/0196/04/31گزارش برنامه های تدوين شده15

هماهنگی با دستگاهها و مراکز ذی نفع جهت . 3-5-1-16

استفاده از متون آموزشی تهيه شده برای گروه پزشکی
96/04/0196/05/31تصوير مکاتبات انجام شده5

برگزاری سمينار و کارگاههای آموزشی برای . 4-5-1-16

(مرحله اول)گروه های مختلف پزشکی 
96/07/0196/07/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 15

برگزاری سمينار و کارگاههای آموزشی برای . 5-5-1-16

(مرحله دوم)گروه های مختلف پزشکی 
96/10/0196/10/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 15

برگزاری کارگاه روشهای ارتباط موثر و مبانی . 6-5-1-16

(مرحله اول)مشاوره دارويی
96/08/0196/08/30تصوير کارگاه/ فراخوان برگزاری مارگاه 15

برگزاری کارگاه روشهای ارتباط موثر و مبانی . 7-5-1-16

(مرحله دوم)مشاوره دارويی
96/11/0196/11/30تصوير کارگاه/ فراخوان برگزاری مارگاه 15

کنترل تجويز داروهای برند از طريق تدوين . 8-5-1-16

وزشی و پژوهشی مشترک با سنديکای «برنامه های آ

توليدکنندگان دارو

96/08/0196/12/15گزارش برنامه های تدوين شده10

استعالم داروهای پرمصرف و پرهزينه از . 1-1-2-16

معاونت های غذا و دارو به تفکيک هر بيمارستان
96/02/0196/02/31تصوير استعالم انجام شده10

35

25

آموزش گروه پزشکی در . 5-1-16

زمینه تجویز و مصرف دارو و 

تجهیزات پزشکی و سایر کاالهای 

سالمت

آموزش مردم در زمینه . 4-1-16

تجویز و مصرف دارو و تجهیزات 

پزشکی و سایر کاالهای سالمت

تهیه پروتکل های دارویی . 1-2-16

تجویز دارو

25

25

20

بهبود شاخصهای کشوری . 1-16

تجویز و مصرف دارو حداقل به 

 درصد نسبت به سال پایه10میزان 

 درصد داروهای 50تجویز  .  2-16

پرمصرف و پرهزینه براساس پروتکل 

های دارویی مصوب به نسبت سال 

پایه

افزایش سهم تولید، تجویز، و . 16

مصرف منطقی فرآورده های 

دارویی، طبیعی، گیاهی و سنتی در 

کشور

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

ارسال اطالعات مربوط به داروهای پرمصرف و . 2-1-2-16

پرهزينه جمع اوری شده از معاونت های غذا و دارو به 

تفکيک هر بيمارستان

96/03/0196/04/31فايل اطالعات ارسال شده30

اولويت بندی تدوين پروتکل دارويی داروهای . 3-1-2-16

پرهزينه و پرمصرف
96.04/0196/04/31گزارش اولويت بندی15

تشکيل کارگروه تخصصی جهت تدوين . 4-1-2-16

پروتکل های دارويی
96.04/0196/04/31تصوير حکم اعضاء10

تهيه پروتکل های دارويی داروهای پرمصرف . 5-1-2-16

و پرهزينه اولويت بندی شده در کارگروه تخصصی
96/05/0196/05/31فايل پروتکل های تهيه شده35

ابالغ پروتکل های دارويی تدوين شده به . 1-2-2-16

معاونت های غذا و دارو
96/05/0196/05/31تصوير ابالغ10

تشکيل جلسات توجيهی مشترک با معاونت . 2-2-2-16

درمان،رياست دانشگاه ها و بيمارستان ها و مديران 

گروههای بالينی

96/06/0196/06/31صورتجلسات برگزار شده25

ارسال پروتکل های دارويی ابالغی سازمان . 3-2-2-16

غذا و دارو به بيمارستانها توسط معاونت های غذا و دارو
96/07/0196/07/30شماره نامه های ارسالی/ تصوير پروتکل های ارسالی 20

پايش و نظارت بر بهره گيری از پروتکل های . 4-2-2-16

دارويی ابالغی در بيمارستان ها
96/07/0196/12/15گزارش پايش45

تدوين ضوابط و مقررات مربوطه و ابالغ به . 1-3-2-16

معاونت های غذا و دارو
96/02/0196/03/31ضوابط تدوين شده15

96/02/0196/03/31گزارش منابع بررسی شده15بررسی منابع برای تدوين محتوای آموزشی. 2-3-2-16

تشکيل کارگروه تخصصی از ذينفعان و . 3-3-2-16

تدوين کوريکولوم آموزشی
96/03/0196/03/31فايل کوريکولوم/ تصوير حکم اعضاء 10

تعيين مراکز واجد شرايط اجرای دوره . 4-3-2-16

آموزشی و تعيين سهميه آموزشی و اعالم به معاونت های 

غذا و دارو

96/04/0195/05/31گزارش مراکز واجد شرايط و سهميه ها15

96/05/0196/8/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 25برگزاری دوره آموزشی. 5-3-2-16

96/07/0196/12/15گزارش پايش آموزش های انجام شده20پايش و نظارت بر فرآيند و نتايج آموزش. 6-3-2-16

تشکيل کارگروه تخصصی جهت تدوين فرم . 1-4-2-16

تلفيق دارويی
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء

96/03/0196/04/31فايل يا تصوير فرم تلفيق10تهيه فرم تلفيق در کارگروه تخصصی. 2-4-2-16

تشکيل جلسات توجيهی مشترک با معاونت . 3-4-2-16

درمان،رياست دانشگاه و بيمارستان ها و مديران گروههای 

بالينی

96/05/0196/06/31صورتجلسات برگزار شده15

ابالغ فرم تلفيق دارويی توسط سازمان غذا و . 4-4-2-16

دارو و معاونت درمان به دانشگاهها و بيمارستانها و 

معاونت های مرتبط

96/06/0196/06/31شماره نامه ابالغ/ تصوير ابالغ 5

دريافت گزارشات ماهيانه تجويزها بر اساس . 5-4-2-16

راهنماهای بالينی از بيمارستان ها
96/07/0196/12/15نمونه گزارشات دريافت شده15

25

پیاده سازی فرم تلفیق . 4-2-16

دارویی در بیمارستان ها

آموزش داروسازان شاغل . 3-2-16

در بیمارستان

پیاده سازی پروتکل های . 2-2-16

دارویی تدوین شده دربیمارستانها

تهیه پروتکل های دارویی . 1-2-16

تجویز دارو

20

25

30

25

 درصد داروهای 50تجویز  .  2-16

پرمصرف و پرهزینه براساس پروتکل 

های دارویی مصوب به نسبت سال 

پایه

افزایش سهم تولید، تجویز، و . 16

مصرف منطقی فرآورده های 

دارویی، طبیعی، گیاهی و سنتی در 

کشور

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

پايش و نظارت بر استفاده از فرم های تلفيق . 6-4-2-16

دارويی در بيمارستان
96/07/0196/12/15گزارش پايش فرم ها25

ارسال گزارشات سه ماهه تجويزها براساس . 7-4-2-16

راهنماهای بالينی از بيمارستان ها به سازمان توسط 

معاونت های غذا و دارو

96/09/0196/09/30نمونه گزارشات/ شماره نامه ارسالی 15

ارسال گزارشات سه ماهه تجويزها براساس . 8-4-2-16

راهنماهای بالينی از بيمارستان ها به سازمان توسط 

معاونت های غذا و دارو

96/10/0196/12/15نمونه گزارشات/ شماره نامه ارسالی 15

96/02/0196/04/31لينک دسترسی به سامانه35تدوين سامانه ثبت داروهای تک نسخه ای. 1-1-3-16

افزايش امکان دسترسی با ورود داروهای . 2-1-3-16

مورد نياز به فهرست
1396/04/011396/05/31گزارش دسترسی های ايجاد شده30

نظارت و پايش تجويز داروهای خارج از . 3-1-3-16

فهرست در تعامل با پزشکان تجويز کننده
96/10/0196/12/15گزارش پايش تجويزها35

تهيه و ابالغ  دستورالعمل افزايش پوشش . 1-1-4-16

 در کليه مراکز اطالع رسانی داروها و سموم1490تلفن
96/02/0196/02/31تصوير ابالغ/ فابل دستورالعمل 10

راه اندازی فرم الکترونيکی اطالع رسانی دارو . 2-1-4-16

و سموم در ستاد و کل مراکز تحت پوشش
96/04/0196/06/31لينک دسترسی به فرم15

رسانی مراکز اطالع  افزايش ساعت خدمات . 3-1-4-16

رسانی دانشگاهها و اعالم گزارش آن 
96/02/0196/03/31گزارش اقدامات انجام شده15

رسانی داروها و سموم  راه اندازی مرکز اطالع . 4-1-4-16

 3پزشکی تا سطح  دانشگاههای علوم  در کليه ی  
96/05/0196/05/31اعالم نحوه  دسترسی به مرکز/ گزارش اقدامات 10

مرکز اطالع )  مشاوره دارويی  راه اندازی مرکز . 5-1-4-16

منتخب   بيمارستان 5حداقل  در  (داروها و سموم رسانی 

تحت پوشش

96/06/0196/06/31اعالم نحوه  دسترسی به مرکز/ گزارش اقدامات 20

برگزاری دوره آموزشی در خصوص نحوه . 6-1-4-16

مرحله )کنترل و درمان مسموميت ها و اطالعات دارويی

(اول

96/04/0196/04/31تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 10

برگزاری دوره آموزشی در خصوص نحوه . 7-1-4-16

مرحله )کنترل و درمان مسموميت ها و اطالعات دارويی 

(دوم

96/07/0196/07/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 10

ارتقای سيستم ثبت و گزارش تماسهای . 8-1-4-16

مشاوره دارويی و مسموميت های مراجعه شده به مراکز 

درمانی

96/08/0196/08/30گزارش اقدامات انجام شده برای ارتقاء سيستم10

بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها در راستای . 1-1-5-16

تسهيل توليد و ارتقا کيفيت فرآورده های طبيعی، سنتی
1396/03/011396/12/29فايل دستورالعمل بازنگری شده65

تدوين ضابطه فروش فرآورده های طبيعی، . 2-1-5-16

مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی  در داروخانه ها
1396/03/011396/06/30فايل ضابطه تدوين شده35

25

20

20

40

ارتقا سیستم مرکز اطالع . 1-4-16

رسانی دارو و سموم

کنترل تجویز داروهای . 1-3-16

(تک نسخه ای )خارج از فهرست 

پیاده سازی فرم تلفیق . 4-2-16

دارویی در بیمارستان ها

100

100

25

ارزش % 8دستیابی به سهم . 5-16

بازار داروی کشور توسط محصوالت 

تایید شده مبتنی بر  فرآورده های 

گیاهی و طبیعی

 درصد داروهای 50تجویز  .  2-16

پرمصرف و پرهزینه براساس پروتکل 

های دارویی مصوب به نسبت سال 

پایه

کاهش تجویز داروهای خارح . 3-16

%0از فهرست به  

ارائه خدمات مشاوره دارویی . 4-16

تلفنی توسط  مراکز اطالع رسانی 

  درصد از 95داروها و سموم  در 

دانشگاههای علوم پزشکی سطح 

کشور

افزایش سهم تولید، تجویز، و . 16

مصرف منطقی فرآورده های 

دارویی، طبیعی، گیاهی و سنتی در 

کشور

10

تسهیل در دسترسی . 1-5-16

فرآورده های طبیعی و سنتی

20
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تدوين ضابطه ، دستورالعمل و ايين نامه . 1-2-5-16

فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/03/011396/05/31دستورالعمل تدوين شده/ فايل ضابطه 15

تصويب و ابالغ  ضابطه ، دستورالعمل و ايين . 2-2-5-16

نامه فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و 

ورزشی

1396/06/011396/06/31تصوير ابالغ. تصوير مصوبه 15

برگزاری دوره آموزشی ضابطه ، دستورالعمل . 3-2-5-16

و ايين نامه فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی 

و ورزشی

1396/07/011396/08/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30

ارزيابی ادارات متناظرفرآورده های طبيعی، . 4-2-5-16

مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/09/011396/12/29گزارش ارزيابی انجام شده40

1396/03/011396/05/31فايل متون تهيه شده15تهيه متون آموزشی. 1-3-5-16

1396/06/011396/06/31تصوير مجوز آموزشی10اخذ مجوز آموزش مدون. 2-3-5-16

آموزش عامه از طريق بروشور، پمفلت، بنر، . 3-3-5-16

(مرحله اول)بيلبورد و ساير رسانه های عمومی
1396/06/011396/06/31لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 13

آموزش عامه از طريق بروشور، پمفلت، بنر، . 4-3-5-16

(م.مرحله د)بيلبورد و ساير رسانه های عمومی
1396/09/0196/09/30لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 13

آموزش عامه از طريق بروشور، پمفلت، بنر، . 5-3-5-16

(مرحله سوم)بيلبورد و ساير رسانه های عمومی
96/12/011396/12/29لينک مرتبط/ نصوير محتوای تهيه شده / فايل 13

برگزاری دوره های آموزشی جهت گروه های . 6-3-5-16

(مرحله اول)پزشکی
1396/06/011396/06/31تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 12

برگزاری دوره های آموزشی جهت گروه های . 7-3-5-16

(مرحله دوم)پزشکی
1396/09/0196/09/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 12

برگزاری دوره های آموزشی جهت گروه های . 8-3-5-16

(مرحله سوم)پزشکی
96/12/011396/12/29تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 12

1396/02/011396/03/31تصوير حکم اعضاء25تشکيل کميته بازنگری فرآيند ثبت و بررسی. 1-1-6-16

بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها در راستای . 2-1-6-16

تسهيل توليد، ارتقا کيفيت و ثبت و بررسی فرآورده های 

طبيعی و سنتی

1396/04/011396/12/29فايل ضابطه بازنگری شده75

تدوين ضابطه ، دستورالعمل و ايين نامه . 1-2-6-16

فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/03/011396/05/31فايل ضابطه بازنگری شده15

تصويب و ابالغ  ضابطه ، دستورالعمل و ايين . 2-2-6-16

نامه فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی و 

ورزشی

1396/06/011396/06/31تصوير ابالغ. تصوير مصوبه 15

برگزاری دوره آموزشی ضابطه ، دستورالعمل . 3-2-6-16

و ايين نامه فرآورده های طبيعی، مکمل تغذيه ای ، رزيمی 

و ورزشی

1396/07/011396/08/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30

ارزيابی ادارات متناظرفرآورده های طبيعی، . 4-2-6-16

مکمل تغذيه ای ، رزيمی و ورزشی
1396/09/011396/12/29گزارش ارزيابی ادارات40

60

40 ارزش % 8دستیابی به سهم . 5-16

بازار داروی کشور توسط محصوالت 

تایید شده مبتنی بر  فرآورده های 

گیاهی و طبیعی

افزایش تعداد داروهای . 6-16

طبیعی موجود در فهرست رسمی 

با  ) قلم2000داروهای کشور به 

افزایش تعداد گیاهان بکار رفته در 

( گیاه400فرآورده های طبیعی به 

ارتقا سطح آگاهی . 3-5-16

تخصصی و عموم مردم

15

تسهیل در فرآیند بررسی . 1-6-16

و ثبت داروهای طبیعی

20

تفویض اختیار برخی امور . 2-6-16

اجرایی در راستای تقویت تولید و 

کیفیت فرآورده های طبیعی، 

مکمل تغذیه ای ، رزیمی و ورزشی

30

افزایش سهم تولید، تجویز، و . 16

مصرف منطقی فرآورده های 

دارویی، طبیعی، گیاهی و سنتی در 

کشور

10

تفویض اختیار برخی امور . 2-5-16

اجرایی در راستای تقویت تولید و 

کیفیت فرآورده های طبیعی، 

مکمل تغذیه ای ، رزیمی و ورزشی

30
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جهرم

حوزه غذا و دارو

% 100تامین پوشش . 1-1-17

اقالم  دارویی و تجهیزات پزشکی 

وارداتی

40
نظارت و پايش بر روند اتصال شرکت های . 1-1-1-17

وارداتی به سامانه
96/02/0196/11/30گزارش پايش روند اتصال شرکتها100

96/02/0196/03/31فايل ضابطه بازنگری شده20بازنگری ضابطه ثبت داروهای توليد داخل. 1-2-1-17

بازنگری و اصالح در فرآيند داروهای توليد . 2-2-1-17

داخل
96/02/0196/03/31گزارش فرآيندهای اصالح شده20

نظارت بر اجرای ضوابط ابالغی و لحاظ نمودن . 3-2-1-17

GMPشاخصهای ازريابی مرتبط در بازديدهای 
96/04/0196/11/30گزارش نظارت بر اجرای ضوابط60

% 100تامین پوشش . 1-2-17

اقالم  دارویی و تجهیزات پزشکی 

وارداتی

40
نظارت و پايش بر روند اتصال شرکت های . 1-1-2-17

وارداتی به سامانه
96/02/0196/11/30گزارش پايش روند اتصال شرکتها100

96/02/0196/03/31فايل ضابطه بازنگری شده20بازنگری ضابطه ثبت داروهای توليد داخل. 1-2-2-17

بازنگری و اصالح در فرآيند داروهای توليد . 2-2-2-17

داخل
96/02/0196/03/31گزارش فرآيندهای اصالح شده20

نظارت بر اجرای ضوابط ابالغی و لحاظ نمودن . 3-2-2-17

GMPشاخصهای ازريابی مرتبط در بازديدهای 
96/04/0196/11/30گزارش نظارت بر اجرای ضوابط60

96/02/0196/03/31فايل متون تهيه شده20تهيه متون آموزش مرتبط. 1-1-3-17

هماهنگی با دستگاههای ذينفع برای اطالع . 2-1-3-17

رسانی و آموزش
96/03/0196/04/31تصوير مکاتبات انجام شده20

انجام آموزش های مردمی با استفاده از کليه . 3-1-3-17

(مرحله اول)بسترهای اطالع رسانی موجود
96/06/0196/06/31تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30

انجام آموزش های مردمی با استفاده از کليه . 4-1-3-17

(مرحله دوم)بسترهای اطالع رسانی موجود
96/11/0196/11/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30

96/02/0196/03/31فايل متون تهيه شده20تهيه متون آموزش مرتبط. 1-2-3-17

هماهنگی با دستگاههای ذينفع برای اطالع . 2-2-3-17

رسانی و آموزش
96/03/0196/04/31تصوير مکاتبات انجام شده20

96/06/0196/06/31تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30(مرحله اول)اجرای دوره های آموزشی. 3-2-3-17

96/11/0196/11/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30(مرحله دوم)اجرای دوره های آموزشی. 4-2-3-17

تدوين دستورالعمل بازرسی از مراکز عرضه و . 1-1-4-17

ابالغ
96/02/0196/02/31فايل دستورالعمل بازرسی از مراکز10

96/02/0196/02/31فايل برنامه بازرسی10تهيه برنامه بازرسی از مراکز عرضه. 2-1-4-17

96/02/0196/04/31گزارش بازرسی های انجام شده30(مرحله اول)اجرای برنامه بازرسی. 3-1-4-17

96/09/0196/11/30گزارش بازرسی های انجام شده30(مرحله دوم)اجرای برنامه بازرسی. 4-1-4-17

تهيه گزارش وضعيت موجود فرآورده های . 5-1-4-17

فاچاق و تقلبی
96/05/0196/05/31فايل گزارش وضعيت موجود10

تهيه گزارش وضعيت نهايی پايان سال . 6-1-4-17

فرآورده های فاچاق و تقلبی
96/12/0196/12/15فايل گزارش وضعيت بعد از انجام بازرسی10

تدوين دستورالعمل برخورد با مراکز متخلف . 1-2-4-17

وابالغ به دانشگاهها
96/02/0196/03/31تصوير ابالغ/ فايل دستورالعمل برخورد با متخلفين 15

96/03/0196/03/31تصوير ابالغ15ابالغ دستورالعمل مذکور به مراکز عرضه. 2-2-4-17

96/04/0196/11/30گزارش بازرسی های انجام شده40(ماهيانه)اجرای برنامه بازرسی. 3-2-4-17

20

40

20

افزایش آگاهی مردم در . 1-3-17

TTACخصوص سامانه 

الزام شرکت های تولیدی . 2-2-17

دارو و تجهیزات پزشکی به عملیاتی 

 در خطوط تولیدTTACنمودن 

الزام شرکت های تولیدی . 2-1-17

دارو و تجهیزات پزشکی به عملیاتی 

 در خطوط تولیدTTACنمودن 

تشدید برنامه بازرسی و . 2-4-17

برخورد با متخلفین

تعیین وضعیت تقریبی . 1-4-17

میزان فرآورده های قاچاق و 

( مرحله2)تقلبی

افزایش آگاهی گروه . 2-3-17

TTACپزشکی در خصوص سامانه 

25

35

60

60

60

40

 درصدی 100استقرار . 2-17

سامانه رهگیری و کنترل اصالت 

(TTAC)    در فرآورده های

دارو، تجهیزات، )سالمت  وارداتی 

(آرایشی

افزایش نسبت میزان . 3-17

استعالمات اصالت فرآورده های 

سالمت توسط مردم به کل فرآورده 

 درصد20های خریداری شده به 

کاهش سهم  قاچاق و تقلبی . 4-17

فرآورده های سالمت در حوزه های 

ارائه کاال و خدمات تحت نظارت 

 10سازمان غذا و دارو به حداکثر 

درصد

 درصدی 100استقرار . 1-17

سامانه رهگیری و کنترل اصالت 

(TTAC)    در فرآورده های

دارویی و تجهیزات و ملزومات 

پزشکی تولید داخل

کاهش قاچاق و تقلب در . 17

کاالهای سالمت محور

20

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

96/04/0196/11/30گزارش اجرای برخورد با متخلفين30اجرای دستورالعمل برخورد با متخلفين. 4-2-4-17

تدوين دستورالعمل برخورد با مراکز متخلف . 1-3-4-17

وابالغ به دانشگاهها
96/02/0196/03/31تصوير ابالغ/ فايل دستورالعمل برخورد با متخلفين 10

تشکيل کارگروه مقابله با مراکز عرضه غير . 2-3-4-17

مجاز
96/04/0196/04/31تصوير حکم اعضاء15

قوه )هماهنگی با دستگاههای ذی ربط. 3-3-4-17

(...قضاييه، نيروی انتظامی و
96/03/0196/04/31تصوير مکاتبات انجام شده15

96/05/0196/11/30گزارش بازرسی های انجام شده30بازرسی از مراکز عرضه غير مجاز. 4-3-4-17

96/05/0196/11/30گزارش اجرای برخورد با متخلفين30اجرای دستورالعمل برخورد با متخلفين. 5-3-4-17

شناسايی داروخانه های دولتی و خصوصی  که . 1-1-1-18

 متصل نشده اندHIXبه سامانه 
96/02/0196/03/31گزارش از داروخانه های متصل نشده20

شناسايی داليل عدم اتصال مراکز عرضه دارو . 2-1-1-18

HIXبه سامانه 
96/04/0196/04/31گزارش داليل عدم اتصال20

انطباق نرم افزار و رفع موانع اتصال به سامانه . 3-1-1-18

HIX
96/05/0196/06/31گزارش از اقدامات انجام شده برای رفع موانع20

تدوين شيوه نامه مداخالت تشويقی و تنبيهی . 4-1-1-18

در کارگروه تخصصی  و ابالغ آن توسط سازمان
96/07/0196/09/30گزارش اقدامات تشويقی و تنبيهی15

96/10/0196/11/30گزارش پايش25بررسی و پايش فرآيند. 5-1-1-18

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-2-1-18

تدوين پروتکلهای اجرايی جهت اتصال در . 2-2-1-18

کارگروه تخصصی
96/04/0196/05/31فايل پروتکل های تهيه شده30

ابالغ پروتکلهای تدوين شده توسط سازمان . 3-2-1-18

غذا و دارو جهت برقراری اتصال
96/06/0196/06/31تصوير ابالغ15

برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره . 4-2-1-18

برداری ذينفعان
96/07/0196/08/30تصوير دوره/ فراخوان دوره آموزشی 25

96/09/0196/11/30گزارش پايش20بررسی و پايش. 5-2-1-18

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-3-1-18

تدوين پروتکلهای اجرايی جهت اتصال در . 2-3-1-18

کارگروه تخصصی
96/04/0196/05/31فايل پروتکل های تهيه شده30

ابالغ پروتکلهای تدوين شده توسط سازمان . 3-3-1-18

غذا و دارو جهت برقراری اتصال به شرکتهای نرم افزاری 

HIS

96/06/0196/06/31تصوير ابالغ15

برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره . 4-3-1-18

برداری ذينفعان
96/07/0196/08/30تصوير دوره/ فراخوان دوره آموزشی 25

96/09/0196/11/30گزارش پايش20بررسی و پايش. 5-3-1-18

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-4-1-18

تدوين پروتکلهای اجرايی جهت اتصال در . 2-4-1-18

کارگروه تخصصی
96/04/0196/05/31فايل پروتکل های تهيه شده30

ابالغ پروتکلهای تدوين شده توسط سازمان . 3-4-1-18

غذا و دارو و معاونت درمان جهت برقراری اتصال
96/06/0196/06/31تصوير ابالغ15

40

30

اتصال نرم افزار نسخه . 2-1-18

پرداز الکترونیک به سامانه مدیریت 

مخازن اسناد الکترونیک در بستر 

HIXسامانه 

اتصال کلیه مراکز عرضه . 1-1-18

و  (خصوصی و دولتی)دارو 

بیمارستانهای غیر دانشگاهی به 

سامانه مدیریت داروخانه ها در 

HIXبستر  

بازرسی و برخورد با مراکز . 3-4-17

عرضه غیر مجاز

تشدید برنامه بازرسی و . 2-4-17

برخورد با متخلفین

 IDATISاتصال سامانه . 4-1-18

به سامانه مدیریت فاکتور 

HIXالکترونیک در بستر 

 HISاتصال سامانه های . 3-1-18

بیمارستانهای دانشگاهی به سامانه 

HIXمدیریت داروخانه در بستر 

15

35

40

20

15

15

کاهش سهم  قاچاق و تقلبی . 4-17

فرآورده های سالمت در حوزه های 

ارائه کاال و خدمات تحت نظارت 

 10سازمان غذا و دارو به حداکثر 

درصد

 HIX سامانه 100%استقرار . 1-18

در کلیه مراکز ارائه خدمات دارویی 

داروهای خاص، داروهای مخدر، )

(... داروهای تحت کنترل و

کاهش قاچاق و تقلب در . 17

کاالهای سالمت محور

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18

ارائه خدمات فرآورده های سالمت 

در مراکز ارائه دهنده خدمات

10

10
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جهرم

حوزه غذا و دارو

برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره . 4-4-1-18

برداری ذينفعان
96/07/0196/08/30تصوير دوره/ فراخوان دوره آموزشی 25

96/09/0196/11/30گزارش پايش20بررسی و پايش. 5-4-1-18

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-5-1-18

تدوين پروتکلهای اجرايی جهت اتصال در . 2-5-1-18

کارگروه تخصصی
96/04/0196/05/31فايل پروتکل های تهيه شده30

ابالغ پروتکلهای تدوين شده توسط سازمان . 3-5-1-18

غذا و دارو و معاونت درمان جهت برقراری اتصال
96/06/0196/06/31تصوير ابالغ15

برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره . 4-5-1-18

برداری ذينفعان
96/07/0196/08/30تصوير دوره/ فراخوان دوره آموزشی 25

96/09/0196/11/30گزارش پايش20بررسی و پايش. 5-5-1-18

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 1-6-1-18

تدوين پروتکلهای اجرايی جهت اتصال در . 2-6-1-18

کارگروه تخصصی
96/03/0196/04/31فايل پروتکل های تهيه شده30

ابالغ پروتکلهای تدوين شده توسط سازمان . 3-6-1-18

غذا و دارو و معاونت بهداشت جهت برقراری اتصال
96/05/0196/05/31شماره نامه ابالغ/ تصوير ابالغ 15

برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره . 4-6-1-18

برداری ذينفعان
96/06/0196/08/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 25

96/09/0196/11/30گزارش پايش فرآيند20بررسی و پايش فرآيند. 5-6-1-18

96/02/0196/03/31ضابطه تدوين شده10تدوين ضوابط و پروتکل های مربوطه. 1-1-2-18

کدگذاری خدمات در کتاب تعرفه خدمات و .  2-1-2-18

ابالغ استاندارد
96/03/0196/04/31فايل کدگذاری15

نظارت بر اجرا از طريق تکميل  برگه دارويی . 3-1-2-18

و درج در ارزشيابی داروخانه ها
96/05/0196/09/30گزارش نظارت و ارزشيابی15

استعالم آمار بار مراجعات بيماريهای غير . 4-1-2-18

اخذ از )واگير از مراکز تحت پوشش به تفکيک دانشگاهها 

(معاونت های بهداشتی

96/02/0196/03/31نمونه آمار دريافت شده/ شماره نامه درخواست آمار 30

ارسال آمار بار مراجعات بيماريهای غير واگير . 5-1-2-18

مراکز تحت پوشش توسط معاونتها به سازمان
96/03/0196/03/31شماره نامه ارسالی/ فايل آمار ارسالی 15

اولويت بندی بيماريها بر اساس ميزان . 6-1-2-18

مراجعات
96/04/0196/05/31گزارش اولويت بندی15

96/05/0196/05/31تصوير حکم اعضاء15تشکيل کارگروههای تخصصی. 1-2-2-18

96/05/0196/06/31فايل بسته های آموزشی25تهيه بسته های آموزشی خدمات مشاوره ای. 2-2-2-18

آموزش داروسازان شاغل در مراکز . 3-2-2-18

(ل.مرحله ا)دولتی
96/07/0196/07/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30

آموزش داروسازان شاغل در مراکز . 4-2-2-18

(مرحله دوم)دولتی
96/11/0196/11/30تصوير دوره برگزار شده/ تصوير فراخوان دوره 30

تهيه چک ليست جهت بررسی وضعيت . 1-1-3-18

کنونی در بيمارستانها
96/02/0196/02/31فايل چک ليست های تهيه شده25

30

20

 و  GSPبررسی وضعیت. 1-3-18

GDP دارو و ملزومات مصرفی 

پزشکی دربیمارستانها

تهیه بسته های آموزشی . 2-2-18

خدمات مشاوره ای و آموزش برای 

بیماری های غیرواگیر

اولویت بندی  خدمات . 1-2-18

مشاوره ای مورد نیاز بیماریهای غیر 

واگیر

اتصال خانه های بهداشت . 6-1-18

و داروخانه های مراکز بهداشتی 

به سامانه  (سامانه سیب )درمانی 

HIXمدیریت داروخانه ها در بستر 

 IDATISاتصال سامانه . 4-1-18

به سامانه مدیریت فاکتور 

HIXالکترونیک در بستر 

اتصال شرکتهای دارویی . 5-1-18

تولیدکننده ، واردکننده ، توزیع 

کننده و مراکز ارائه خدمات 

داروهای مخدر و تحت کنترل ، 

داروهای خاص و سهمیه ای به 

سامانه مدیریت فاکتور الکترونیک 

HIXدر بستر 

15

20

30

70

15

25 استقرار استانداردهای . 3-18

GSP و GDP دارو و ملزومات 

 100%مصرفی پزشکی در 

بیمارستانها

 HIX سامانه 100%استقرار . 1-18

در کلیه مراکز ارائه خدمات دارویی 

داروهای خاص، داروهای مخدر، )

(... داروهای تحت کنترل و

ارائه خدمات آموزش و . 2-18

مشاوره دارویی بیماریهای غیر 

 درصد مراکز 80واگیر در حداقل 

ارائه دهنده خدمات دارویی دولتی 

سرپایی

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18

ارائه خدمات فرآورده های سالمت 

در مراکز ارائه دهنده خدمات
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جهرم

حوزه غذا و دارو

96/03/0196/03/31شماره نامه ارسال چک ليست/ تصوير 10ارسال چک ليست به معاونت های غذا و دارو. 2-1-3-18

تکميل چک ليست های ارسالی توسط . 3-1-3-18

معاونت های غذا و دارو به تفکيک هر بيمارستان
96/04/0196/06/31نمونه چک ليست تکميل شده55

ارسال چک ليست های تکميل شده به . 4-1-3-18

سازمان غذا و دارو
96/06/0196/06/31تصوير نامه ارسال چک ليست ها/ شماره 10

بررسی چک ليست ها و جمع بندی وضعيت . 1-2-3-18

موجود
97/07/0196/07/30گزارش بررسی و جمع بندی چک ليست ها20

96/08/0196/08/30تصوير حکم اعضاء10تشکيل کارگروه تخصصی. 2-2-3-18

جمع بندی وضعيت موجود به کارکروه . 3-2-3-18

تخصصی
96/08/0196/08/30گزارش وضعيت موجود20

 GDP و  GSPتهيه و تدوين استانداردهای . 4-2-3-18

دارو و ملزومات مصرفی پزشکی
96/09/0196/09/30گزارش استانداردهای تدوين شده35

ابالغ استانداردهای تدوين شده به معاونت . 5-2-3-18

های غذا و دارو
96/09/0196/09/30تصوير ابالغ15

بررسی وضعيت موجود در بيمارستانهای . 1-3-3-18

منتخب بر اساس استانداردهای ابالغی
96/10/0196/11/30گزارش وضعيت موجود20

برآورد کمبودها بر اساس استانداردهای . 2-3-3-18

ابالغی در بيمارستانهای منتخب
96/11/0196/11/30گزارش وضعيت کمبودها20

96/11/0196/11/30شماره نامه ارسال کمبودها15اعالم کمبودها به سازمان غذا و دارو. 3-3-3-18

بررسی و الويت بندی کمبودهای ارسالی از . 4-3-3-18

معاونت های غذا و دارو
96/12/0196/12/29گزارش اولويت بندی25

96/12/0196/12/29گزارش برآورد منابع20براورد منابع موردنياز بر اساس الويت بندی. 5-3-3-18

سامان دهی وضعيت پيش بينی و تعهدات . 1-1-4-18

توليد و وادرات دارو
96/02/0196/03/31گزارش وضعيت پيش بينی و نيازها20

ايجاد سامانه و اپ برای دريافت و نظارت بر . 2-1-4-18

موارد کمبود و مديريت مصرف
96/03/0196/05/31لينک سامانه و اپليکيشن25

96/02/0196/03/31گزارش اصالحات انجام شده20اصالح و تکميل سامانه آمار نامه دارويی. 3-1-4-18

صاحب دارکردن کليه داروهای موجود در . 4-1-4-18

فهرست
96/02/0196/06/31فايل داروهای تعيين تکليف شده20

پايش پروانه های موجود و حذف پروانه های . 5-1-4-18

باعث کمبود
96/02/0196/06/31گزارش پايش پروانه ها15

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء15تشکيل کارگروه مربوطه. 1-2-4-18

استخراج شواهد علمی مستند برای تدوين . 2-2-4-18

فهرست داروهای ضروری
1396/04/011396/06/31گزارش شواهد تهيه شده40

96/07/0196/09/30فايل فهرست داروهای ضروری45تدوين فهرست داروهای ضروری و ابالغ آن. 3-2-4-18

بازبينی آيين نامه تأسيس داروخانه با حضور . 1-3-4-18

ذينفعان
1396/04/011396/06/31فايل آيين نامه تاسيس داروخانه40

1396/04/011396/06/31فايل ضابطه اصالح شده60اصالح و بروزرسانی آيين نامه و ضوابط مرتبط. 2-3-4-18

30

 و  GSPبررسی وضعیت. 1-3-18

GDP دارو و ملزومات مصرفی 

پزشکی دربیمارستانها

بازنگری قوانین و ضوابط . 3-4-18

مربوط به تأسیس داروخانه ها

تدوین و بروزرسانی . 2-4-18

فهرست داروهای ضروری

مدیریت زنجیره تأمین . 1-4-18

فرآورده های دارویی

برآورد کمبودها براساس . 3-3-18

استانداردهای ابالغی در بیمارستان 

های منتخب

تهیه استانداردهای . 2-3-18

GSP  و GDP دارو و ملزومات 

مصرفی پزشکی

45

30

50

35

15

25 استقرار استانداردهای . 3-18

GSP و GDP دارو و ملزومات 

 100%مصرفی پزشکی در 

بیمارستانها

افزایش  فراهمی  داروهای . 4-18

موجود در فهرست برای مردم به 

 درصد96حداقل 

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18

ارائه خدمات فرآورده های سالمت 

در مراکز ارائه دهنده خدمات
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جهرم

حوزه غذا و دارو

عطاريها و عرضه )بازرسی از صاحبان اصناف . 1-1-5-18

کنندگان فرآورده های مکمل های تغذيه ای ، ورزشی و 

(رژيمی 

96/05/011396/05/31گزارش بازرسی های انجام شده12

عطاريها و عرضه )بازرسی از صاحبان اصناف . 2-1-5-18

کنندگان فرآورده های مکمل های تغذيه ای ، ورزشی و 

(رژيمی 

96/08/0196/08/30گزارش بازرسی های انجام شده12

عطاريها و عرضه )بازرسی از صاحبان اصناف . 3-1-5-18

کنندگان فرآورده های مکمل های تغذيه ای ، ورزشی و 

(رژيمی 

96/11/0196/11/30گزارش بازرسی های انجام شده12

عطاريها و عرضه )آموزش به صاحبان اصناف . 4-1-5-18

کنندگان فرآورده های مکمل های تغذيه ای ، ورزشی و 

(رژيمی 

96/06/0196/06/31تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 8

عطاريها و عرضه )آموزش به صاحبان اصناف . 5-1-5-18

کنندگان فرآورده های مکمل های تغذيه ای ، ورزشی و 

(رژيمی 

96/09/0196/09/30تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 8

عطاريها و عرضه )آموزش به صاحبان اصناف . 6-1-5-18

کنندگان فرآورده های مکمل های تغذيه ای ، ورزشی و 

(رژيمی 

96/12/011396/12/29تصوير دوره/ فراخوان آموزشی 8

تشکيل کارگروه  تدوين ضابطه رسيدگی به . 7-1-5-18

شکايات
1396/03/011396/04/31تصوير حکم اعضاء10

تدوين پيش نويس  ضابطه رسيدگی به . 8-1-5-18

شکايات
1396/05/011396/06/31پيش نويس تدوين شده15

تاييد و تصويب  و ابالغ  ضابطه رسيدگی به . 9-1-5-18

شکايات
1396/07/011396/07/30تصوير ابالغ/ فايل ضابطه مصوب 15

1396/03/011396/04/31تصوير حکم اعضاء15تشکيل کارگروه  تبليغات و مقابله با تخلفات. 1-2-5-18

تدوين پيش نويس ضابطه تبليغات و مقابله با . 2-2-5-18

تخلفات مرتبط
1396/05/011396/06/31پيش نويس تدوين شده20

تاييد و تصويب و ابالغ  ضابطه تبليغات و . 3-2-5-18

مقابله با تخلفات مرتبط به معاونتهای غذا و دارو
1396/07/011396/07/30تصوير ابالغ/ فايل ضابطه مصوب 20

انجام بازرسی و معرفی متخلفين به مراجع . 4-2-5-18

(مرحله اول)قضايی توسط معاونتهای غذا و دارو
1396/07/011396/07/30گزارش بازرسی های انجام شده17

انجام بازرسی و معرفی متخلفين به مراجع . 5-2-5-18

(مرحله دوم)قضايی توسط معاونتهای غذا و دارو
1396/10/011396/10/30گزارش بازرسی های انجام شده18

تهيه گزارش از وضعيت تخلفات و ارسال به . 6-2-5-18

سازمان
1396/11/011396/11/30گزارش تخلفات و اقدامات انجام شده10

تشکيل کارگروه تخصصی در اداره کل . 1-1-6-18

تجهيزات
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء25

96/04/0196/05/31فايل ضابطه اصالح شده60بازنگری و اصالح ضوابط. 2-1-6-18

ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های . 3-1-6-18

غذا و دارو به منظور اجرا
96/06/0196/06/31تصوير ضابطه ابالغ شده15

ساماندهی و انجام بازدید . 1-5-18

از عطاریها و عرضه کنندگان 

فرآورده های مکمل های تغذیه ای 

، ورزشی و رژیمی

بازنگری و ابالغ ضوابط و . 1-6-18

دستورالعملهای  نگهداشت 

تجهیزات پزشکی

ساماندهی تبلیغات این . 2-5-18

محصوالت و مقابله با مراکز غیر 

مجاز عرضه این فرآورده ها با 

همکاری اداره کل نظارت و بازرسی

50

15

50 ارتقا نظارت بر فعالیت . 5-18

عطاری ها و مکان های عرضه 

مکمل های ورزشی و رژیمی به 

%80میزان حداقل 

100

 درصدی سطح 100ارتقاء . 6-18

نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات 

پزشکی در کلیه مراکز درمانی 

دانشگاههای علوم پزشکی

30

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18
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جهرم

حوزه غذا و دارو

ايجاد بانک اطالعاتی جامع در حوزه مديريت . 1-2-6-18

نگهداشت
25

هر سه ماه ) نام نرم افزار موجود به همراه تصوير صفحات

(اطالعات بارگزاری گردد
96/07/0196/09/30

25آموزش نيروی انسانی مورد نياز.  2-2-6-18
  95گواهی دوره های تفويض که در تابستان و زمستان سال 

برگزار شد
96/06/0196/06/31

96/04/0196/06/31لينک سامانه35سامانه نرم افزاری جهت تهيه گزارش بازديد. 3-2-6-18

15تهيه تبلت جهت بازديد کارشناسان. 4-2-6-18
اداره تجهيزات پزشکی جهت تامين تبلت / نامه رئيس واحد 

به تعداد مورد نياز
96/06/0196/06/31

96/02/0196/02/31گزارش نيازسنجی15انجام نياز سنجی آموزشی. 1-3-6-18

96/02/0196/03/31فايل محتوای آموزشی35تهيه محتوای آموزشی. 2-3-6-18

آموزش کارشناسان تجهيزات پزشکی . 3-3-6-18

دانشگاه
96/05/0196/06/31تصوير دوره/ تصوير فراخوان 50

برنامه ريزی جهت بازديد کارشناسان از مراکز . 1-4-6-18

درمانی
20

تهيه تقويم بازديد توسط -از طريق نرم افزار های اداره کل

اداره تجهيزات پزشکی مبنی بر زمان بازديد ، / رئيس واحد

هر سه ماه اطالعات )نام مراکزدرمانی و نام کارشناس

(بارگزاری گردد

96/05/0196/05/31

اعزام کارشناس جهت ارزيابی نگهداشت و . 2-4-6-18

تکميل چک ليستها
60

اداره تجهيزات پزشکی مبنی انجام / گزارش رئيس واحد

هر سه ماه اطالعات بارگزاری )بازديد مطابق با برنامه ريزی 

(گردد

96/07/0196/09/30

20اعالم گزارش نهايی به اداره کل. 3-4-6-18 (هر سه ماه اطالعات بارگزاری گردد)اداره تجهيزات پزشکی مبنی بر اتمام فرايند به همراه ثبت نتيجه کارشناسی/ گزارش رئيس واحد-از طريق نرم افزار اداره کل 96/10/0196/10/30

96/11/0196/11/30فايل گزارشات دريافتی20دريافت گزارش بازديدها از طريق سامانه. 1-5-6-18

تشکيل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی و . 2-5-6-18

تحليل داده ها
96/09/0196/09/30تصوير حکم اعضاء30

اقدام الزم مطابق نتيجه گيری کارگروه . 3-5-6-18

تخصصی
96/12/0196/12/15گزارش اقدامات انجام شده50

تهيه نسخه فيزيکی يا الکترونيکی کتاب . 1-1-7-18

استاندارد برنامه ريزی و طراحی بيمارستان ايمن
96/02/0196/04/31کتاب/ فايل کتاب 25

استقرار نرم افزار اطالعات تجهيزات پزشکی . 2-1-7-18

موجود در کشور
96/03/0196/05/31لينک نرم افزار50

ايجاد زيرساخت شبکه و سخت افزار جهت . 3-1-7-18

اتصال به سامانه های اداره کل
96/06/0196/06/31گزارش زيرساختهای ايجاد شده25

96/02/0196/03/31گطارش نيازسنجی15نياز سنجی و تدوين محتوا. 1-2-7-18

96/03/0196/03/31فايل برنامه ريزی آموزشی25برنامه ريزی و تدوين تقويم آموزشی. 2-2-7-18

اجرای برنامه آموزش کارشناسان تجهيزات . 3-2-7-18

پزشکی مراکز
96/06/0196/06/31تصوير دوره/ تصوير فراخوان 30

اجرای برنامه آموزش کارشناسان تجهيزات . 4-2-7-18

پزشکی مراکز
96/11/0196/11/30تصوير دوره/ تصوير فراخوان 30

تهيه فهرست مراکز درمانی تحت پوشش . 1-3-7-18

دانشگاه
96/02/0196/03/31ليست مراکز درمانی15

تهيه فهرست بخشهای موجود در مراکز . 2-3-7-18

درمانی تحت پوشش
96/02/0196/03/31ليست بخشها15

تحلیل و بررسی نتایج . 5-6-18

ارزیابی نگهداشت

بازدید از مراکز درمانی. 4-6-18

آموزش کارشناسان . 3-6-18

تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

فراهم سازی منابع و . 2-6-18

امکانات مورد نیاز

انجام فرایند نیاز سنجی . 3-7-18

تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی

آموزش کارشناسان . 2-7-18

تجهیزات پزشکی مراکز درمانی

فراهم سازی منابع و . 1-7-18

امکانات مورد نیاز

20

35

30

30

20

25

10

بررسی و تعیین تجهیزات . 7-18

 درصد مراکز درمانی 100مورد نیاز 

دولتی مبتنی بر استانداردهای 

برنامه ریزی و طراحی 

بیمارستانهای ایمن

30

 درصدی سطح 100ارتقاء . 6-18

نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات 

پزشکی در کلیه مراکز درمانی 

دانشگاههای علوم پزشکی

30

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18
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جهرم

حوزه غذا و دارو

ارسال نسخه فيزيکی يا الکترونيکی کتاب . 3-3-7-18

استاندارد برنامه ريزی و طراحی بيمارستان ايمن به مراکز
96/04/0196/04/31تصوير نامه ارسالی15

تهيه فهرست تجهيزات موجود در مراکز به . 4-3-7-18

تفکيک بخشها
96/04/0196/05/31ليست فهرست تجهيزات15

96/04/0196/05/31تصوير اطالعات ورودی20ورود اطالعات به سامانه. 5-3-7-18

ارسال گزارش کمبود يا مازاد تجهيزات . 6-3-7-18

موجود در بخشها به تفکيک مراکز درمانی به اداره کل
96/06/0196/06/31فايل گزارش کمبودها20

96/07/0196/07/30گزارش اولويت بندی35اولويت بندی تجهيزات جهت تامين کمبودها. 1-4-7-18

جابجايی تجهيزات مازاد به ساير بخشها يا . 2-4-7-18

ساير مراکز درمانی
96/08/0196/09/30گزارش جابجايی های انجام شده65

96/03/0196/04/31لينک نرم افزارHIS35استقرار نرم افزار . 1-1-8-18

تشکيل کارگروه تخصصی مطابق با ابالغ . 2-1-8-18

 وزير محترم92/100شماره 
96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء15

96/04/0196/05/31فايل خط مشی تدوين شده25تدوين خط مشی تهيه فهرست ملزومات. 3-1-8-18

تدوين خط مشی تهيه ملزومات خارج از . 4-1-8-18

فهرست
96/04/0196/05/31فايل خط مشی تدوين شده25

تهيه فهرست مراکز درمانی تحت پوشش . 1-2-8-18

دانشگاه
96/02/0196/03/31ليست مراکز درمانی8

 به مراکز 100/92اعالم مفاد نامه شماره . 2-2-8-18

درمانی
96/04/0196/04/31تصوير نامه ارسالی6

دريافت فهرست ملزومات يکسال گذشته . 3-2-8-18

HISمراکز درمانی از سيستم 
96/04/0196/04/31فايل فهرست ملزومات6

96/1/1596/1/31شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه6  به دانشگاههاABCارسال آناليز . 4-2-8-18

96/05/0196/05/31گزارش آناليز10 برروی فهرست دريافتیABCانجام آناليز . 5-2-8-18

تشکيل کميته کارشناسی تخصصی جهت . 6-2-8-18

سياستگذاری ملزومات
96/04/0196/04/31تصوير حکم اعضاء9

تدوين فهرست ملزومات مطابق بابخشهای . 7-2-8-18

موجود در مراکز درمانی
96/05/0196/05/31فايل فهرست ملزومات9

96/06/0196/06/31فايل فهرست تدوين شده8ابالغ فهرست تدوين شده به مراکز درمانی. 8-2-8-18

96/07/0196/08/30گزارش نظارت انطباق10نظارت به منظور انطباق خريد ها با فهرست. 9-2-8-18

96/09/0196/09/30شماره نامه ارسالی/ تصوير نامه8ارسال فهرست تدوين شده به اداره کل. 10-2-8-18

اعالم نتايج اقدامات خريد های خارج از . 11-2-8-18

فهرست به اداره کل
96/09/0196/09/30گزارش اقدامات و نتايج8

96/10/0196/10/30فايل فهرست بروز شده12بازنگری و بروز رسانی فهرست ملزومات. 12-2-8-18

96/09/0196/09/30ليست تجهيزات خارج از فهرست20شناسايی تجهيزات خارج از فهرست. 1-3-8-18

تدوين فرايند تهيه تجهيزات خارج از . 2-3-8-18

فهرست
96/10/0196/10/30فايل فرآيند تدوين شده30

انجام فرایند ساماندهی و . 2-8-18

تهیه فهرست ملزومات

فراهم سازی منابع و . 1-8-18

امکانات مورد نیاز

بررسی و تحلیل نتایج . 4-7-18

نیاز سنجی تجهیزات مورد نیاز 

مراکز درمانی

انجام فرایند نیاز سنجی . 3-7-18

تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی

20 بررسی و تحلیل نتایج . 3-8-18

ساماندهی و تهیه فهرست ملزومات

30

15

40

40

بررسی و تعیین تجهیزات . 7-18

 درصد مراکز درمانی 100مورد نیاز 

دولتی مبتنی بر استانداردهای 

برنامه ریزی و طراحی 

بیمارستانهای ایمن

30

ساماندهی و تهیه فهرست . 8-18

ملزومات پزشکی مورد نیاز برای 

 درصد مراکز درمانی دولتی100

40

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18
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جهرم

حوزه غذا و دارو

تشکيل کارگروه تخصصی جهت تدوين . 3-3-8-18

فرايند خريدهای خارج از فهرست
96/10/0196/10/30تصوير حکم اعضاء20

تعيين روش انجام خريدهای خارج از . 4-3-8-18

فهرست و فرايند تدوين شده
96/11/0196/11/30فايل روش تعيين شده برای خريد30

استعالم محتوای دوره آموزشی داروسازی . 1-1-1-20

عمومی از دبيرخانه شورای تخصصی داروسازی
96/02/0196/03/31شماره نامه استعالم/ تصوير 30

بررسی محتوای آموزشی داروسازی . 2-1-1-20

(تئوری و عملی)بيمارستانی در دنيا 
96/02/0196/04/31گزارش بررسی انجام شده30

شناسايی نقاط ضعف موجود داروسازان .  3-1-1-20

شاغل در بيمارستان های ايران  از نظر دانشی و مهارتی
96/02/0196/04/31گزارش نقاط ضعف شناسايی شده40

96/02/0196/03/31تصوير حکم اعضاء20تشکيل کارگروه تخصصی ذينفعان. 1-2-1-20

بررسی محتواهای آموزشی مرتبط و موجود و . 2-2-1-20

بومی سازی آنها
96/03/0196/04/31گزارش بررسی انجام شده40

96/03/0196/04/31فايل کوريکولوم آموزشی تدوين شده40تدوين کوريکولوم آموزشی. 3-2-1-20

ارائه کوريکولوم به شورای معين و گسترش . 1-3-1-20

معاونت توسعه آموزشی وزارت متبوع
96/04/0196/05/31شماره نامه/ تصئوير نامه 40

تصويب دوره آموزشی جهت داروسازان . 2-3-1-20

شاغل در بيمارستانها
96/05/0196/06/31تصوير مصوبه آموزشی60

20

20

50

30 تصویب دوره در شورای . 3-1-20

معین و گسترش معاونت توسعه 

آموزش

تهیه محتوای آموزشی . 2-1-20

مدیریت داروسازی بیمارستانی

نیازسنجی ضررورت . 1-1-20

برگزاری دوره آموزشی

بررسی و تحلیل نتایج . 3-8-18

ساماندهی و تهیه فهرست ملزومات

ساماندهی و تهیه فهرست . 8-18

ملزومات پزشکی مورد نیاز برای 

 درصد مراکز درمانی دولتی100

40

برگزاری دوره های آموزشی . 1-20

داروسازی بیمارستانی 

MHP(Master Hospital 

Pharmacy 70 جهت %

داروسازان شاغل در بیمارستانها

100 توسعه آموزش علوم پزشکی در . 20

پاسخ به نیازهای نظام سالمت

10

ارتقاء و بهبود استانداردهای . 18

ارائه خدمات فرآورده های سالمت 

در مراکز ارائه دهنده خدمات

10
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جهرم

دانشکده /شناسايي حيطه هاي سرآمدي دانشگاه. 1-1-1-19

مستقل در عرصه آموزش علوم پزشکي با توجه به شواهد، نقاط 

قوت، و فرصت هاي موجود در منطقه آمايشي

14.2
دانشکده / فايل حيطه هاي سرآمدي شناسايي شده در دانشگاه

 منطقه آمايشيSWOTمستقل با توجه به 
96/01/1596/06/31

تدوين نقشه راه مرجعيت علمي در عرصه آموزش . 2-1-1-19

علوم پزشکي در منطقه آمايشي و در حيطه سرآمدي تعيين شده
14.2

فايل قشه راه مدون و مصوب مرجعيت علمي در عرصه آموزش علوم 

پزشکي در منطقه آمايشي و در حيطه سرآمدي تعيين شده و ساير 

مستندات مربوط

96/04/0196/07/01

96/07/0196/09/30فايل سند تدوين شده14.2تدوين سند مربوطه. 3-1-1-19

تصويب سند در کارگروه آينده نگاري و مرجعيت . 4-1-1-19

علمي
96/10/0196/12/25مستندات مربوط به تصويب سند14.2

96/10/0196/12/25فايل برنامه تدوين شده14.2تدوين و تصويب برنامه اجرايي. 5-1-1-19

ارايه گزارش اقدامات انجام شده به کارگروه آينده . 6-1-1-19

نگاري و مرجعيت علمي
96/10/0196/12/25فايل گزاش هاي مربوطه14.2

96/10/0196/12/25مستندات امتشار14.2انتشار نتايج. 7-1-1-19

طراحي برنامه هاي آموزشي توليد محور مبتني بر . 1-1-2-20

نياز هاي کشور
96/01/1596/03/31 متن برنامه آموزشي پيشنهاد شده20

 R&Dاستخراج عناوين پروژه هاي پژوهشي يا . 2-1-2-20

مشترك ميان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات براساس نياز 

کشور با ذکر اولويت

96/01/1596/03/31آدرس وبسايت دانشگاه که فهرست عناوين روي آن اعالم شده است20

ارائه راهکارهاي تامين منابع مالي موردنياز براي . 3-1-2-20

اجراي پروژه ها
96/04/0196/06/31مصوبه هيات رئيسه دانشگاه يا شوراي کالن منطقه آمايشي20

96/07/0196/09/30فايل برنامه تدوين شده20تدوين برنامه اجرايي. 4-1-2-20

ارايه گزارش به کارگروه بسته حرکت به سوي . 5-1-2-20

دانشگاه هاي نسل سوم
96/10/0196/12/25فايل گزاش هاي مربوطه20

9.09تدوين برنامه اجرايي هسته مطالعاتي. 1-1-3-20
خالصه صورتجلسات ثبت شده هسته - 2فايل برنامه اجرايي - 1

مطالعاتي
96/01/1596/03/31

تدوين سند شناسايي و ارزيابي نيازهاي آموزشي . 2-1-3-20

مبتني بر نيازهاي جامعه
9.09

فايل مجموعه مدون استخراج و تحليل نيازهاي آموزشي در منطقه 

آمايشي
96/01/1596/03/31

تدوين اولويت هاي پژوهشي با رويکرد نيازهاي .  3-1-3-20

آموزشي منطقه بر اساس بار بيماري ها و ريسك فاکتورهاي 

موجود در منطقه آمايشي

9.09
آدرس - 2فايل عناوين پژوهشي مصوب شده در هسته مطالعاتي

.صفحه اي عناوين را نشان ميدهد
96/04/0196/06/31

فراخوان و ارزيابي پروپوزال هاي پژوهشي بر اساس . 4-1-3-20

نيازهاي آموزشي
9.09

فايل پروپوزال هاي - 2تصوير مستند خالصه صورتجلسات - 1

تصويب شده
96/04/0196/06/31

انعقاد قرارداد اجرا با مجري اصلي طرح هاي . 5-1-3-20

مصوب (کوتاه و بلندمدت)پ ژوهشي
96/04/0196/06/31تصوير قرارداد منعقد شده9.09

96/04/0196/06/31 فايل گزارش عملکرد9.09اجراي مطالعات نياز سنجي. 6-1-3-20

بازنگري برنامه هاي آموزشي /تشکيل کارگروه تدوين. 7-1-3-20

 بر اساس نتايج حاصل از مطالعات نيازسنجي
96/07/0196/09/30صورتجلسات کارگروه-2احکام هريك از اعضاي کارگروه - 9.091

در )سفارش بازنگري برنامه هاي آموزشي موجود. 8-1-3-20

يا تدوين  برنامه هاي  جديد در  (چارچوب اختيارات دانشگاهي

قالب دوره هاي کوتاه مدت بر اساس نتايج حاصل از مطالعات 

نيازسنجي منطقه آمايشي

96/07/0196/09/30فايل برنامه بازنگري شده براساس نتايج مطالعات نيازسنجي9.09

تعيين اولويتهاي منطقه آمايشي براي تدوين . 9-1-3-20

گايدالينهاي باليني مورد نياز در پاسخ به نيازهاي منطقه
96/10/0196/12/25مستندات مربوط به اولويت بندي پروژه ها9.09

ارايه گايدالين هاي باليني داراي اولويت به معاونت . 10-1-3-20

آموزشي وزارت متبوع
96/10/0196/12/25گزارشي خالصه از تجميع مستندات مربوطه9.09

100

100

100 طراحي نظام رصد حرکت . 1-1-19

در مسير مرجعيت علمي در آموزش 

علوم پزشکي

کارآفريني و خلق ثروت . 1-2-20

دانش بنيان در دانشگاه هاي علوم 

ملي )پزشکي در قالب نظام نوآوري 

(ـ منطقه اي

طراحي و استقرار نظام . 1-3-20

شناسائي و ارزيابي نيازهاي 

آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه 

، (بار بيماري ها و ريسك فاکتورها)

فنآوري هاي مرتبط با پيشگيري، 

تشخيص و درمان در حوزه سالمت 

و مرزهاي  (مداخالت سالمت)

/ دانش در حوزه سالمت در کشور

جامعه دانشگاه هاي کالن **** 

 کل کشور و در سطح 10منطقه 

.****ملي مي باشد

100

10

آموزش پاسخگو و عدالت . 3-20

محور

10

88

حوزه آموزش

توسعه آموزش علوم پزشکي . 20

براي پاسخ به نيازهاي نظام سالمت

دست يابي به مرجعيت علمي . 19

در حيطه هاي دانش علوم پزشکي 

در منطقه

آينده نگاري و مرجعيت . 1-19

علمي 

 در آموزش پزشکي

12

حرکت به سوي دانشگاه . 2-20

هاي نسل سوم
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جهرم

حوزه آموزش

تدوين گزارشهاي منظم از روش و نتايج نيازسنجي . 11-1-3-20

ها و ارسال به معاونت آموزشي وزارت متبوع
96/10/0196/12/25فايل گزاش هاي مربوطه9.09

تدوين برنامه پنج ساله براي راه اندازي رشته هاي . 1-1-4-20

تحصيلي جديد در هر منطقه و دانشگاه بر اساس مزيتهاي منطقه 

اي و ماموريت دانشگاهها

96/01/1596/03/31فايل برنامه پنج ساله25

تدوين و اجراي برنامه چرخش باليني کارورزان . 2-1-4-20

پزشکي در مراکز جامع مراقبت سالمت خانواده
25

فايل مجموعه گزارش آماري و - 2فايل برنامه چرخش باليني - 1

تحليلي عملکرد
96/01/1596/03/31

تدوين و اجراي برنامه دانشگاه براي حمايت از . 3-1-4-20

اعضاي هيات علمي جهت شرکت در دوره هاي گواهي نامه و 

کارشناسي ارشد آموزش پزشکي

25

فايل برنامه دانشگاه جهت حمايت از اعضاي هيات علمي براي  - 1

شرکت در دوره هاي گواهي نامه و کارشناسي ارشد آموزش پزشکي  

گزارش آماري از نتايج اجراي برنامه مدون- 2

96/04/0196/09/30

96/10/0196/12/25فايل گزاش هاي مربوطه25تهيه گزارش هاي منظم فصلي. 4-1-4-20

تعيين رشته هاي مورد نياز و در اولويت براي هر . 1-1-5-20

دانشگاه و هر کالن منطقه
96/01/1596/06/31فايل زيرساخت هاي تعيين شده و مورد نياز- 33.31

تعيين تعداد نيروي انساني مورد نياز هر رشته در هر . 2-1-5-20

دانشگاه و هر کالن منطقه
96/04/0196/09/30گزارش نتايج جلسات- 2فايل صورتجلسات مستند 33.3

برنامه ريزي براي پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاه . 3-1-5-20

در دانشگاه محل سکونت در رشته هاي مورد نياز هر دانشگاه و 

کالن منطقه

96/07/0196/12/25فايل برنامه پنج ساله33.3

احصاي زيرساختهاي اخالق حرفه اي در مراکز . 1-1-6-20

آموزش عالي
96/01/1596/06/31فايل زيرساخت هاي تعيين شده و مورد نياز- 33.31

96/04/0196/06/31گزارش نتايج جلسات- 2فايل صورتجلسات مستند 33.3تشکيل جلسات شوراي اخالق دانشگاه. 2-1-6-20

96/07/0196/12/25مستندات امتشار دستاوردها33.3ارايه دستاوردهاي شوراي اخالق دانشگاه. 3-1-6-20

تدوين سند بين المللي سازي دانشگاه بر اساس . 1-1-7-20

سياستهاي وزارت بهداشت
96/01/1596/03/31فايل سند تدوين شده20

تصويب سند بين المللي سازي دانشگاه بر اساس . 2-1-7-20

سياستهاي وزارت بهداشت
96/01/1596/03/31مستندات سند مصوب شده20

96/04/0196/06/31فايل برنامه20تدوين آيين نامه و يا برنامه اجرايي سند. 3-1-7-20

96/07/0196/09/30فايل اقدامات انجام شده به همراه مستندات مربوطه20اجراي برنامه. 4-1-7-20

96/10/0196/12/25فايل گزارش ارزيابي هاي و اقدامات اصالحي انجام شده20ارزيابي و بازخورد. 5-1-7-20

ارزيابي بيروني توسط يکي ديگر از دانشگاه هاي . 1-2-7-20

منطقه آمايشي بر اساس معيار هاي اعتباربخشي  بين المللي
96/01/1596/03/31فايل گزارش ارزيابي بيروني انجام شده12.5

انجام اقدامات الزم جهت عقدقرارداد با موسسات . 2-2-7-20

منتخب در تعامل با وزارت متبوع
12.5

فايل مستندات مرتبط با شناسايي موسسات منتخب اعتبارسنجي 

بين المللي
96/01/1596/03/31

فرهنگ سازي و ايجاد بسترهاي اجرايي براي . 3-2-7-20

اعتباربخشي  بين المللي
96/04/0196/12/25گزارش برنامه هاي اجرا شده با هدف توسعه فرهنگ12.5

96/04/0196/06/31فايل برنامه و گزارش ارزيابي انجام شده12.5انجام ارزيابي  بين المللي. 4-2-7-20

96/07/0196/09/30مستندات12.5رفع نواقص و اخذ اعتباربخشي  بين المللي. 5-2-7-20

برنامه ريزي جهت حفظ معيارهاي اعتباربخشي   . 6-2-7-20

بين المللي
96/07/0196/09/30فايل برنامه مدون اجرايي12.5

96/10/0196/12/25گزارش مکتوب از پايش هاي انجام شده12.5پايش برنامه. 7-2-7-20

96/10/0196/12/25فايل گزاش هاي مربوطه12.5تهيه گزارش ها ي منظم و ارايه به وزرات بهداشت. 8-2-7-20

تدوين برنامه ارائه دروس، دوره و يا رشته بصورت . 1-1-8-20

مجازي
96/01/1596/03/31فايل گزارش عملکرد ندوين برنامه20

100

100

100

100

100

50

50 تدوين و بسترسازي براي . 1-7-20

استقرارنقشه آمايش بين الملل 

آموزش علوم پزشکي کشور

اعتباربخشي  بين المللي . 2-7-20

دانشگاهها و موسسات آموزش علوم 

پزشکي کشور

ظرفيت سازي در برنامه . 1-8-20

ها و کوريکولوم هاي متداول 

آموزشي به منظور ارائه و ارزيابي 

قسمتي از برنامه ها و کوريکولوم ها 

به صورت مجازي با تاکيد بر رشته 

مقاطع تحصيالت تکميلي

طراحي و استقرار نظام . 1-3-20

شناسائي و ارزيابي نيازهاي 

آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه 

، (بار بيماري ها و ريسك فاکتورها)

فنآوري هاي مرتبط با پيشگيري، 

تشخيص و درمان در حوزه سالمت 

و مرزهاي  (مداخالت سالمت)

/ دانش در حوزه سالمت در کشور

جامعه دانشگاه هاي کالن **** 

 کل کشور و در سطح 10منطقه 

.****ملي مي باشد

بازنگري و ارتقاي . 1-4-20

راهبردي و ماموريت گراي برنامه 

هاي آموزش علوم پزشکي

گسترش محيطي آموزش . 1-5-20

با **** عالي سالمت در کشور 

توجه به رسالت دانشگاه هاي کالن 

 رشته هاي اولويت دار 10منطقه 

اين دانشگاهها در هماهنگي با 

وزارت متبوع تعيين خواهد 

.****شد

ترويج و توسعه زيرساخت . 1-6-20

هاي اخالق حرفه اي در مراکز 

آموزش عالي نظام سالمت

آمايش سرزميني، ماموريت . 5-20

گرايي، تمرکززدايي و ارتقاء 

توانمندي دانشگاهها

10

10

بين المللي سازي آموزش . 7-20

علوم پزشکي

10

توسعه آموزش مجازي  در . 8-20

علوم پزشکي

آموزش پاسخگو و عدالت . 3-20

محور

توسعه راهبردي،. 4-20

 هدفمند و ماموريت گراي

 برنامه هاي آموزش عالي سالمت 

10

10

88

10اعتالي اخالق حرفه اي. 6-20

توسعه آموزش علوم پزشکي . 20

براي پاسخ به نيازهاي نظام سالمت
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جهرم

حوزه آموزش

96/04/0196/09/30مستندات مربوط به تصويب برنامه هاي آموزش مجازي20تصويب برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازي. 2-1-8-20

96/07/0196/12/25مستندات مربوط به ابالغ20ابالغ برنامه ها و دروس مصوب جهت اجرا. 3-1-8-20

96/10/0196/12/25فايل مستنات مربوط به نظارت و نتايج حاصل از نظارت20نظارت بر اجراي دروس و برنامه هاي مجازي. 4-1-8-20

96/01/1596/12/25فايل گزاش هاي مربوطه20گزارش اقدامات انجام شد ه به صورت فصلي. 5-1-8-20

اقدامات انجام شده به دنبال ارزيابي آزمون برگزار . 1-1-9-20

شده
96/01/1596/03/31گزارش مربوط به مستندات33.3

96/01/1596/03/31مستندات مرتبط با برنامه33.3برنامه ريزي براي ارتقاي کيفيت برگزاري آزمون. 2-1-9-20

تهيه گزارش برگزاري آزمون در هر نوبت برگزاري . 3-1-9-20

براي هر منطقه آمايشي
33.3

شرکت کنندگان، نتايج، مشکالت و )گزارش مکتوب برگزاري آزمون 

پيشنهاد براي برطرف شدن مشکالت در نوبتهاي بعدي
96/03/3196/12/25

خودارزيابي  بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي . 1-1-10-20

موسسه اي
16.6

تاييديه معاونت آموزشي وزارت در خصوص دريافت و + متن گزارش 

کامل بودن گزارش خودارزيابي
96/01/1596/03/31

16.6مرور مستندات خودارزيابي توسط ارزيابان بيروني. 2-1-10-20
گزارش بازخورد مرور مستندات خودارزيابي به دانشگاههاي تکميل 

کننده
96/04/0196/06/31

16.6رفع نواقص و انجام مجدد خودارزيابي. 3-1-10-20
در صورت نياز به رفع نواقص، )مکاتبه رئيس دانشگاه با وزارت 

(حسب نتيجه مرور مستندات
96/07/0196/09/30

تکميل ارزيابي بيروني و تهيه گزارش ارزيابي . 4-1-10-20

بيروني
16.6

گزارش بازخورد مرور مستندات خودارزيابي به دانشگاههاي تکميل 

کننده
96/07/0196/09/30

برگزاري جلسات تبادل نظر و هم انديشي در . 5-1-10-20

خصوص راهکارهاي رفع چالش ها
96/10/0196/12/25(هر سه ماه يکبار )گزارش مکتوب  جلسات 16.6

96/01/1596/12/25(هر سه ماه يکبار )گزارش مکتوب  پيشرفت کار 16.6ارايه گزارش ها ي منظم به وزارت متبوع. 6-1-10-20

مرور مستندات خودارزيابي توسط ارزيابان . 1-2-10-20

دانشگاهي
96/01/1596/03/31دانشگاهي/متن گزارش ارزيابي بيروني20

رفع نواقص و انجام مجدد خودارزيابي توسط . 2-2-10-20

بيمارستان
96/04/0196/06/31متن گزارش خودارزيابي مجدد20

تکميل ارزيابي بيروني و تهيه گزارش ارزيابي . 3-2-10-20

بيروني
96/07/0196/09/30صورتجلسات20

برگزاري جلسات تبادل نظر و هم انديشي در . 4-2-10-20

خصوص راهکارهاي رفع چالش ها
96/10/0196/12/25متن گزارش فعاليت دانشگاه20

96/01/1596/12/25مستند گزارش20ارايه گزارش ها ي منظم به وزارت متبوع. 5-2-10-20

تهيه استاندارد اجراي فرآيندهاي داراي اولويت  . 1-3-10-20

 و شوراي EDCبراي هر گروه و تصويب استاندارد در شوراي 

آموزشي دانشگاه
 EDCصورتجلسه شوراي آموزشي يا شوراي + متن استانداردها 33.3

دانشگاه در مورد هر فرآيند
96/01/1596/03/31

اجراي استانداردها و ارزشابي فرآيند بر اساس . 2-3-10-20

استانداردهاي تدوين شده
33.3

گزارش اقدامات اجرايي
96/04/0196/06/31

ارسال گزارش فرآيندها، استانداردها، و ارزشيابي . 4-3-10-20

استانداردها به وزارت متبوع
33.3

فايل گزاش هاي مربوطه
96/10/0196/12/25

ارزيابي وضع موجود از نظر زيرساخت هاي . 1-1-11-20

آموزشي مورد نياز گروه ها
14.2

صورتجلسات، نسخه مکتوب ارزيابي وضع موجود
96/01/1596/03/31

تعيين حداقل هاي مورد نياز براي آموزش در دوره . 2-1-11-20

هاي ارشد و دکترا
14.2

فايل گزارش مدون بررسي انجام شده
96/04/0196/06/31

96/07/0196/09/30فايل تحليل انجام شده14.2(Gap Analysis)تحليل شکاف موجود. 3-1-11-20

برآورد مالي مورد نياز براي تامين زيرساخت ها و . 4-1-11-20

راهکارهاي تامين آن
14.2

گزارش نتايج برآورد و راهکارها
96/07/0196/09/30

33.3

33.3

100

100

استانداردسازي . 3-10-20

فرايندهاي آموزش علوم پزشکي

نقشه راه بقا براي . 1-11-20

تقويت زير ساخت هاي تجهيزاتي 

گروههاي آموزشي دست اندرکار 

تربيت دانشجويان کارشناسي ارشد 

(Ph.D)و دکتري تخصصي

50

33.3

ظرفيت سازي در برنامه . 1-8-20

ها و کوريکولوم هاي متداول 

آموزشي به منظور ارائه و ارزيابي 

قسمتي از برنامه ها و کوريکولوم ها 

به صورت مجازي با تاکيد بر رشته 

مقاطع تحصيالت تکميلي

طراحي و پياده سازي . 1-9-20

نظام ارزيابي نهايي و تاييد 

صالحيت حرفه اي دانش 

آموختگان علوم پزشکي در راستاي 

ارتقاي کيفيت آموزش پزشکي

طراحي و اجراي برنامه . 1-10-20

اعتباربخشي موسسه اي دانشگاه ها و 

دانشکده هاي علوم پزشکي

طراحي و اجراي برنامه . 2-10-20

اعتباربخشي موسسه اي مراکز 

مراکز ارائه )آموزشي درماني 

(خدمات آموزشي

اعتباربخشي موسسات و . 10-20

بيمارستانهاي آموزشي

10

توسعه و ارتقاي زيرساخت . 11-20

هاي

 آموزش علوم پزشکي

10

10 توسعه آموزش مجازي  در . 8-20

علوم پزشکي

ارتقاي  نظام ارزيابي و . 9-20

آزمون هاي علوم پزشکي

10

88 توسعه آموزش علوم پزشکي . 20

براي پاسخ به نيازهاي نظام سالمت

 141 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه آموزش

96/10/0196/12/25فايل اقدامات انجام شده به همراه مستندات مربوطه14.2تدوين برنامه اجرايي و اجراي برنامه. 5-1-11-20

96/10/0196/12/25فايل گزارش ارزيابي14.2ارزيابي برنامه و اقدامات اصالحي مورد نياز. 6-1-11-20

96/10/0196/12/25فايل گزارش هاي مربوطه14.2تهيه و ارسال گزارش. 7-1-11-20

ارزيابي وضع موجود از نظر  زير ساخت ها . 1-2-11-20

تجهيزاتي بيمارستانهاي آموزشي و مراکز ارائه خدمات درگير در 

آموزش
14.2

صورتجلسات، نسخه مکتوب ارزيابي وضع موجود
96/01/1596/03/31

تعيين حداقل هاي مورد نياز براي تقويت زير . 2-2-11-20

ساخت ها تجهيزاتي بيمارستانهاي آموزشي و مراکز ارائه خدمات 

درگير در آموزش
14.2

فايل گزارش مدون بررسي انجام شده
96/04/0196/06/31

96/07/0196/09/30فايل تحليل انجام شده14.2(Gap Analysis)تحليل شکاف موجود. 3-2-11-20

برآورد مالي مورد نياز براي تامين زيرساخت ها و . 4-2-11-20

راهکارهاي تامين آن
14.2

گزارش نتايج برآورد و راهکارها
96/07/0196/09/30

96/10/0196/12/25فايل اقدامات انجام شده به همراه مستندات مربوطه14.2تدوين برنامه اجرايي. 5-2-11-20

96/10/0196/12/25فايل گزارش ارزيابي14.2اجرا و ارزيابي برنامه. 6-2-11-20

96/10/0196/12/25فايل گزارش هاي مربوطه14.2تهيه و ارسال گزارش. 7-2-11-20

نقشه راه بقا براي . 1-11-20

تقويت زير ساخت هاي تجهيزاتي 

گروههاي آموزشي دست اندرکار 

تربيت دانشجويان کارشناسي ارشد 

(Ph.D)و دکتري تخصصي

تقويت زير ساخت هاي . 2-11-20

تجهيزاتي بيمارستانهاي آموزشي و 

مراکز ارائه خدمات درگير در آموزش

50

50 توسعه و ارتقاي زيرساخت . 11-20

هاي

 آموزش علوم پزشکي

10

88 توسعه آموزش علوم پزشکي . 20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

159۶/02/019۶/0۳/۱۵نیاز سنجی. 1-1-1-21

مکاتبه با معاونت آموزشی و معاونت توسعه مدیریت .  2-1-1-21

و منابع انسانی
159۶/0۳/۱۶9۶/0۳/۳۱

 درصد مجوز هیات علمی دانشگاه ها 4 تا 1اختصاص . 3-1-1-21

به هیات علمی پژوهشی
509۶/06/۰۱9۶/0۶/۳۱

209۶/11/۰۱9۶/12/15فراخوان جذب. 4-1-1-21

گزارش تجهیز آزمایشگاه  بررسی ژنوم انسانی . 1-1-2-21

(NGS)
20

برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/06/019۶/06/۳۱

گزارش راه اندازی آزمایشگاه  بررسی ژنوم انسانی . 2-1-2-21

(NGS)
40

برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/011/019۶/12/۱۵

40گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر. 3-1-2-21

نام و نام خانوادگی، میزان )لیست مشخصات پژوهشگران همکار 

تحصیالت، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش های 

( و نحوه همکاری۹۵تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال 

9۶/011/019۶/12/۱۵

20گزارش تجهیز آزمایشگاه  تخصصی. 1-2-2-21
برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/06/019۶/06/۳۱

40گزارش راه اندازی آزمایشگاه . 2-2-2-21
برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/011/019۶/12/۱۵

40گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر. 3-2-2-21

نام و نام خانوادگی، میزان )لیست مشخصات پژوهشگران همکار 

تحصیالت، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش های 

( و نحوه همکاری۹۵تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال 

9۶/011/019۶/12/۱۵

9۶/02/019۶/03/30ارایه آیین نامه جدید20تنظیم ضوابط جدید جشنواره. 1-3-2-21

9۶/02/019۶/04/30آدرس سایت ثبت نام20راه اندازی سایت ثبت نام متقاضیان. 2-3-2-21

969۶/02/019۶/07/30فراخوان سال 20اطالع رسانی و اعالم فراخوان جشنواره. 3-3-2-21

کارشناسی مقاالت کارنامه پژوهشی، سایتیشن . 4-3-2-21

مقاالت، کتب و پتنت ها
9۶/08/109۶/08/22آدرس سایت کارشناسی20

96/09/1596/09/20صورتجلسات داوری طرح ها20داوری آثار ارسالی. 5-3-2-21

96/07/1596/08/12مکاتبات انجام شده جهت هماهنگی با ارگان های مختلف20هماهنگی امور برگزاری مراسم. 6-3-2-21

96/10/2896/10/28کارت های دعوت و صورتجلسه برگزیدگان20برگزاری مراسم جشنواره. 7-3-2-21

 3 و 2گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ . 1-4-2-21

دارای عملکرد باال
96/12/0196/12/۱۵نامه ابالغ اعتبار به دانشگاه ها50

گزارش کمک مالی به دانشگاه های برتر در رتبه . 2-4-2-21

ESIبندی بین المللی
96/12/0196/12/15نامه ابالغ اعتبار به دانشگاه ها50

9۶/02/019۶/0۲/31ارسال شیوه نامه20بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه. 1-1-3-21

9۶/07/019۶/0۷/۱۵ارسال فراخوان و آدرس لینک آن در وب سایت دانشگاه20اعالم فراخوان. 2-1-3-21

9۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰فهرست افراد و طرح های متقاضی20ارسال مدارک متقاضیان. 3-1-3-21

9۶/0۸/019۶/۰۸/۳۰فهرست برگزیدگان20بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط. 4-1-3-21

دانشگاهی تقدیر از /برگزاری مراسم استانی. 5-1-3-21

پژوهشگران برتر و محققان جوان
9۶/0۹/019۶/0۹/۳۰گزارش مراسم تقدیر20

حوزه تحقيقات و فناوری

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

افزایش تعداد اعضای هیأت . 501-21

علمی پژوهشی به نسبت کل 

اعضای هیأت علمی

جذب هیأت علمی . 31-1-21

پژوهشی

100

25 راه اندازی برنامه ایرانوم. 1-2-21 15 افزایش تعداد محققان علوم . 2-21

پزشکی ایرانی در رتبه بندی یک 

درصد برترین دانشمندان جهان 

توسط

ESI

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

راه اندازی برنامه پزشکی . 2-2-21

 Regenerative)بازساختی  

Medicine)

25

برگزاری بیست و دومین . 3-2-21

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 

رازی

15

کمک مالی به . 4-2-21

دانشگاه های برتر

35

اعطای گرانت های . 1-3-21

تحقیقاتی در دانشگاه ها

20

گزارش نیازسنجی- 1

نامه مکاتبات- 2

مستند فراخوان- 3

تصویر حکم افراد جذب شده به عنوان هیأت علمی پژوهشی- 4
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جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

20بازبینی شیوه نامه اهدای گرانت و جایزه. 1-2-3-21

استادیاران جوان، )شیوه نامه و دستورالعمل اهدای گرانت و جایزه 

اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی درخشان، دانشمندان برتر 

(...فهرست یک درصد دنیا و 

9۶/0۴/019۶/0۶/31

9۶/07/019۶/0۷/۱۵نامه فراخوان20اعالم فراخوان. 2-2-3-21

209۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰ارسال مدارک متقاضیان. 3-2-3-21

9۶/0۸/019۶/۰۸/۳۰فهرست برگزیدگان20بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط. 4-2-3-21

برگزاری مراسم کشوری تقدیر از پژوهشگران و . 5-2-3-21

فناوران برتر
9۶/۱2/019۶/۱۲/۱۵گزارش مراسم تقدیر20

5اعالم فراخوان حمایت مالی از دوره های پسادکترا. 1-3-3-21
درج اطالعیه - ۲نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط - ۱

 در وب سایت دانشگاه96فراخوان سال 
96/02/1596/02/31

5(فراخوان اول)پذیرش طرح ها . 2-3-3-21
لیست طرح های دریافت شده از دانشگاه های علوم پزشکی در 

فراخوان اول
96/03/0196/04/31

تکمیل مکانیزه نمودن فرآیندهای ثبت و نظارت بر . 3-3-3-21

طرح ها
96/01/1596/06/۱۵آدرس وب10

96/05/0196/06/31صورتجلسات20(فراخوان اول)داوری طرح ها . 4-3-3-21

96/07/0196/07/30نامه ابالغ اعتبار5(فراخوان اول)حمایت مالی از طرح های پسادکترا . 5-3-3-21

5اعالم فراخوان دوم. 6-3-3-21
درج اطالعیه - ۲نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط - ۱

فراخوان دوم در وب سایت دانشگاه
96/06/0196/06/15

5(فراخوان دوم)پذیرش طرح ها . 7-3-3-21
لیست طرح های دریافت شده از دانشگاه های علوم پزشکی در 

فراخوان دوم
96/07/0196/08/30

96/09/0196/10/30صورتجلسات20(فراخوان دوم)داوری طرح ها . 8-3-3-21

96/11/0196/11/30نامه ابالغ اعتبار5(فراخوان دوم )حمایت مالی از طرح های پسا دکتری . 9-3-3-21

گزارش رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران . 10-3-3-21

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
96/12/0196/12/۱۵مکاتبات انجام شده10

20بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه. 1-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/02/0196/03/31

شش ماهه )گزارش اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها . 2-4-3-21

(اول سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

اعطای گرانت و جایزه به . 2-3-21

دانشمندان  برتر علوم پزشکی کشور

20

برنامه تحقیقاتی . 3-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research)

15

برنامه تحقیقاتی . 4-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research) در دانشگاه ها

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

10(شش ماهه اول سال)گزارش داوری طرح ها . 3-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

10(شش ماهه اول سال)گزارش انعقاد قرارداد . 4-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

شش ماهه دوم )گزارش پایش و نظارت بر طرح ها . 5-4-3-21

(سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

شش ماهه )گزارش اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها . 6-4-3-21

(دوم سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

10(شش ماهه دوم سال)گزارش داوری طرح ها . 7-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برنامه تحقیقاتی . 4-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research) در دانشگاه ها

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

10(شش ماهه دوم سال)گزارش انعقاد قرارداد . 8-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

شش ماهه دوم )گزارش پایش و نظارت بر طرح ها . 9-4-3-21

(سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

فراخوان چهارمین دوره پذیرش برنامه پزشک . 1-5-3-21

پژوهشگر
96/03/0196/07/30ارایه گزارش مربوطه5

96/03/1596/05/15ارایه گزارش مربوطه15تشکیل جلسات معرفی برنامه. 2-5-3-21

96/04/0196/06/15ارایه گزارش مربوطه10چاپ کتب و جزوات راهنمای برنامه. 3-5-3-21

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته . 4-5-3-21

(شش ماهه اول)شدگان دوره اول و دوم  و سوم برنامه 
96/06/0196/06/31ارایه گزارش مربوطه10

به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه . 5-5-3-21

(شش ماهه اول)
96/06/0196/06/31ارایه گزارش عملکرد5

96/10/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10پایش عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه. 6-5-3-21

ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان متقاضی . 7-5-3-21

جدید الورود
96/10/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

برگزاری کارگاه های داخلی و خارجی با استفاده از . 8-5-3-21

 برای داوطلبان و پذیرش شدگان SAPHIRظرفیت موسسه 

دوره

96/07/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

تدوین آیین نامه جدید پذیرش مبتنی بر شواهد و . 9-5-3-21

تجربیات سه ساله
96/08/0196/09/30ارایه گزارش عملکرد5

برگزاری اولین سمینار نقش پزشک پژوهشگر در . 10-5-3-21

مرجعیت علمی
96/1۱/0196/1۱/15ارایه گزارش مربوطه5

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته . 11-5-3-21

(شش ماهه دوم)شدگان دوره اول و دوم و سوم برنامه 
96/12/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه . 12-5-3-21

(شش ماهه دوم)
96/12/0196/12/15ارایه گزارش عملکرد5

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برنامه تحقیقاتی . 4-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research) در دانشگاه ها

15

برنامه پزشک پژوهشگر. 5-3-21

 (Clinician Scientist)

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع . 1-6-3-21

(References)
5

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۰2/۰۱9۶/۰4/۱۵

5کارگاه جستجوی منابع الکترونیک. 2-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۰4/۰۱9۶/۰8/۱۵

5(Scientometrics)کارگاه علم سنجی  . 3-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۰2/0۱9۶/۰6/۱۵

5(Clinical Librarian)کارگاه کتابدار بالینی . 4-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/08/۰۱9۶/12/۱۵

 Webometrics & Rankingکارگاه منطقه ای . 5-6-3-21

Web of Universitiesدر مناطق آمایشی دهگانه 
9

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

96/02/0196/10/15

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برگزاری کارگاه های . 6-3-21

توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه  ها

10
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

کارگاه منطقه ای انتخاب مجالت معتبر برای انتشار . 6-6-3-21

مقاله در مناطق آمایشی ده گانه
10

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/02/۰۱9۶/10/۱۵

 & University Rankingsکارگاه منطقه ای . 7-6-3-21

Research Metricsدر مناطق آمایشی ده گانه 
10

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/02/۰۱9۶/10/۱۵

 Research)کارگاه منطقه ای کتابدار پژوهشی . 8-6-3-21

Support Librarian) در مناطق آمایشی ده گانه
10

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/02/۰۱9۶/10/۱۵

5کارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی. 9-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

5کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی. 10-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برگزاری کارگاه های . 6-3-21

توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه  ها

10
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کارگاه منطقه ای نقد و داوری تخصصی مقاالت . 11-6-3-21

(Peer Review & Critical Appraisal)
13

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

5«مرور سیستماتیک»کارگاه . 12-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

5کارگاه پژوهش های کیفی. 13-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

8کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی. 14-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

96/11/0196/12/۱۵

برگزاری دوره های مدون . 7-3-21

اخالق در پژوهش به منظور 

توانمندسازی ذی نفعان

5

100برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش. 1-7-3-21

مکاتبات و گزارش برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش 

همزمان با دوره آموزشی یک هفته ای کارشناسان کمیته های اخالق 

در پژوهش و همایش سراسری اخالق در پژوهش

96/04/0196/06/30

دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز . 1-1-4-21

تحقیقات متقاضی
10

. کلیه مکاتبات به عنوان مستند برنامه قابل ارزیابی می باشد

(آیین نامه و دستورالعمل جدید در دستور قرار گیرد)
96/05/0196/06/31

ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز . 2-1-4-21

(ا ستاد150)تحقیقات متقاضی 
96/07/0196/08/30(طبق آیین نامه و دستورالعمل جدید)فرم های ارزیابی 10

بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه اندازی دوره . 3-1-4-21

( مرکز30)دکترای پژوهشی 
96/02/0196/12/۱۵صورتجلسات10

اعالم لیست دانشگاه های متقاضی پذیرش دانشجو . 4-1-4-21

دکتری پژوهشی و ظرفیت مربوطه به سازمان سنجش و آموزش 

پزشکی

96/10/0196/10/30مکاتبات2

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برگزاری کارگاه های . 6-3-21

توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه  ها

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

12

10

ارتقای کیفی دوره های . 1-4-21

 PhD by)دکترای پژوهشی 

Research

50
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اعالم مجوز فراخوان پذیرش دانشجو به دانشگاه های . 5-1-4-21

علوم پزشکی
96/11/0196/11/30مکاتبات6

ارزیابی و ابالغ اسامی پذیرفته شدگان به معاونت های . 6-1-4-21

( دانشجو70)آموزشی و دانشجویی فرهنگی مربوطه 
96/05/0196/06/31مکاتبات2

اعالم فراخوان اول حمایت مالی از پایان نامه های برتر . 7-1-4-21

دکترای پژوهشی
96/02/1596/02/31فراخوان اول2

15دریافت طرح های تحقیقاتی. 8-1-4-21
لیست طرح های دریافتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه های علوم 

پزشکی و صورتجلسات
96/03/0196/04/31

96/05/0196/06/31لیست پایان نامه ها2(فراخوان اول)داوری پایان نامه ها . 9-1-4-21

96/07/0196/07/30ابالغ اعتبار2(فراخوان اول)حمایت مالی از پایان نامه های برتر . 10-1-4-21

اعالم فراخوان دوم حمایت مالی از پایان نامه های . 11-1-4-21

برتر
9696/06/0196/06/15فراخوان سال 2

پذیرش طرح های تحقیقاتی از دانشگاه های علوم . 12-1-4-21

(فراخوان دوم)پزشکی 
15

لیست طرح های دریافتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه های علوم 

پزشکی و صورتجلسات
96/07/0196/08/30

96/09/0196/10/30لیست پایان نامه ها2(فراخوان دوم)داوری پایان نامه های دریافتی . 13-1-4-21

96/11/0196/11/30ابالغ اعتبار10(فراخوان دوم)حمایت مالی از پایان نامه ها . 14-1-4-21

گزارش رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران . 15-1-4-21

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
96/08/0196/12/۱۵مکاتبات ارسالی به صندوق برای حمایت مالی از پایان نامه های برتر10

6ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید. 1-2-4-21

آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید مصوب در خصوص شرایط الزم 

نامه های ارسالی در خصوص درخواست - جهت تأسیس مراکز 

تأسیس مراکز تحقیقاتی با امضای رئیس دانشگاه

96/02/0196/12/۱۵

ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه های . 2-2-4-21

( تغییر نام20 پژوهشکده و 10 موافقت اصولی، 60)علوم پزشکی 
96/02/0196/12/۱۵شواهد فعالیت های پژوهشی بر حسب آیین نامه6

گزارش پیگیری نهایی شدن و ابالغ اساسنامه . 3-2-4-21

پژوهشکده های تحقیقاتی
96/۱۱/0196/05/31نامه10

ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از . 4-2-4-21

( مرکز80)اصولی به قطعی 
96/02/0196/12/۱۵نامه6

96/02/0196/12/۱۵مستندات اعزام تیم های ارزیابی و فرمهای تکمیل شده12( مرکز60)بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت . 5-2-4-21

تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز . 6-2-4-21

(  جلسه8)متقاضی تبدیل وضعیت 
96/02/0196/12/۱۵صورتجلسات4

ارایه بازخوردهای مناسب به مراکزی که شرایط . 7-2-4-21

( مرکز20)قطعی شدن را ندارند 
96/02/0196/12/۱۵نامه11

گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز . 8-2-4-21

( مرکز8)تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی 
96/۱۱/0196/12/۱۵مجوز6

96/03/0196/06/31آیین نامه نهایی8بازنگری و ابالغ آیین نامه تاسیس واحدهای تحقیقاتی. 9-2-4-21

نهایی سازی و ابالغ شاخص ها و دستورالعمل لغو . 10-2-4-21

فعالیت مراکز تحقیقاتی
96/04/0196/06/31دستورالعمل نهایی11

نرم افزار )به روز رسانی بانک اطالعات مراکز . 11-2-4-21

access)
96/05/0196/12/۱۵بانک اطالعاتی10

96/02/0196/03/31ارایه مجموعه10تدوین مجموعه اطالعات واحدهای تحقیقاتی. 12-2-4-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

ارتقای کیفی دوره های . 121-4-21

 PhD by)دکترای پژوهشی 

Research

50

تأسیس هدفمند . 2-4-21

واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی 

کشور
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3فراخوان برنامه در شش ماهه اول. 1-3-4-21
لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه ها
9۶/0۱/۱۵9۶/0۲/۱۰

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 2-3-4-21

(فروردین)پژوهش 
9۶/0۱/۱۵9۶/0۱/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 3-3-4-21

(تیر۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۲/۰۱9۶/۰۲/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 4-3-4-21

(اردیبهشت)پژوهش 
9۶/0۲/۰۱9۶/۰۲/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 5-3-4-21

(خرداد)پژوهش 
9۶/0۳/۰۱9۶/۰۳/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 6-3-4-21

(شهریور۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۴/۰۱9۶/۰۴/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 7-3-4-21

(تیر)پژوهش 
9۶/0۴/۰۱9۶/۰۴/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 8-3-4-21

(مرداد)پژوهش 
9۶/0۵/۰۱9۶/۰۵/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه . 9-3-4-21

اول
9۶/0۵/۰۱9۶/۰۵/۳۱نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار5

اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت . 10-3-4-21

از برنامه
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۳۱نامه گزارش کار به بنیاد5

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 11-3-4-21

(آبان۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 12-3-4-21

(شهریور)پژوهش 
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

3فراخوان برنامه در شش ماهه دوم. 13-3-4-21
لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه ها
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۱۵

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 13-3-4-21

(مهر)پژوهش 
9۶/0۷/۰۱9۶/۰۷/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 14-3-4-21

(دی۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۸/۰۱9۶/۰۸/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 15-3-4-21

(آبان)پژوهش 
9۶/0۸/۰۱9۶/۰۸/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 16-3-4-21

(آذر)پژوهش 
9۶/0۹/۰۱9۶/۰۹/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 17-3-4-21

(اسفند۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 18-3-4-21

(دی)پژوهش 
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه . 19-3-4-21

دوم
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۳۰نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار5

اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت . 20-3-4-21

از برنامه
9۶/۱۱/۰۱9۶/۱۱/۳۰نامه گزارش کار به بنیاد5

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 21-3-4-21

(بهمن)پژوهش 
9۶/۱۱/۰۱9۶/۱۱/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 22-3-4-21

(اسفند)پژوهش 
9۶/۱۲/۰۱9۶/۱۲/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

12

جذب دستیار پژوهش در . 3-4-21

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
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حوزه تحقيقات و فناوری

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 23-3-4-21

(۹۷ااردیبهشت سال ۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/۱۲/۰۱9۶/۱۲/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس . 24-3-4-21

http://rap.hbi.ir
2print screen 9۶/۱۲/۰۱9۶/۱۲/۱۵صفحات به روز شده

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-1-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/02/0196/03/31

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-1-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/02/0196/03/31(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-2-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-2-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-3-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-3-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-4-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-4-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-5-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-5-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-6-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-6-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

96/02/0196/02/31شیوه نامه15تدوین شیوه نامه  تعیین اولویت های تحقیقاتی.  1-7-5-21

96/03/0196/03/10نامه به کلیه معاونین پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی5ابالغ به دانشگاه های علوم پزشکی کشور. 2-7-5-21

تعیین اولویت های تحقیقاتی  بر اساس شیوه نامه  . 3-7-5-21

توسط هر دانشگاه
96/10/30 96/03/10ارایه لیست اولویت های تحقیقاتی اولیه50

ارایه لیست نهایی مورد تایید شورای پژوهشی . 4-7-5-21

دانشگاه
96/10/3096/11/30صورت جلسه شورای پژوهشی دانشگاه25

ارسال لیست  اولویت های تحقیقاتی مصوب  به . 5-7-5-21

معاونت تحقیقات و فناوری
 96/12/15 96/11/30نامه منضم به لیست نهایی5

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

12

12

جذب دستیار پژوهش در . 3-4-21

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

10

راه اندازی مرکز کهورت . 1-5-21

بالغین

4.5

راه اندازی مرکز کهورت  . 2-5-21

نوجوانان

4.5

راه اندازی مرکز کهورت . 3-5-21

نوزادان

4.5

راه اندازی مرکز کهورت . 4-5-21

چشم

5

5

راه اندازی مرکز کهورت . 6-5-21

شنوایی

5

راه اندازی مرکز کهورت . 5-5-21

سالمندان

7

تعیین اولویت های . 7-5-21

تحقیقاتی دانشگاه ها
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فراخوان ساالنه دریافت انتقادات و پیشنهادات در . 1-8-5-21

حوزه ارزشیابی
5

فراخوان ارسالی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه 

ارزشیابی از ذی نفعان و صاحبنظران، جمع بندی و بررسی 

کارشناسی  بازخوردهای دریافتی

96/02/0196/02/31

بازنگری راهنمای ارزشیابی و سابر فرم ها و . 2-8-5-21

دستورالعمل های مرتبط
96/02/0196/02/31صورتجلسات5

10اطالع رسانی برنامه ساالنه ارزشیابی. 3-8-5-21

مکاتبات انجام شده با دانشگاه ها و اطالع رسانی جامع در خصوص 

برنامه ساالنه ارزشیابی و تغییر احتمالی روندها و شاخص ها به 

گروه های هدف

96/02/0196/02/31

به روزرسانی اطالعات کارشناسان رابط دانشگاه ها در . 4-8-5-21

بانک اطالعاتی مربوطه
96/02/0196/03/31مکاتبات با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و صورتجلسات5

طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فهالیت های . 5-8-5-21

پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
96/02/0196/06/20آدرس وب5

به روزرسانی دسترسی کارشناسان و مدیران کاربر . 6-8-5-21

در ستاد و دانشگاه ها
96/02/0196/04/31آدرس وب و پرینت اسکرین صفحات مرتبط10

بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات . 7-8-5-21

احتمالی و رفع چالشها
96/04/0196/06/31صورتجلسات10

تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه های علوم . 8-8-5-21

پزشکی کشور بر اساس شاخص های بین المللی
96/04/0196/07/30مکاتبات20

جمع آوری اطالعات سامانه ارزشیابی دانشگاه ها با . 9-8-5-21

مشارکت گروه های هدف
96/05/0196/08/30آدرس وب جهت ورود اطالعات دانشگاهها10

5داوری مستندات ارایه شده در سامانه. 10-8-5-21
صورتجلسات داوری مستندات ارایه شده در سامانه بر اساس 

شاخص های مورد انتظار و دستورالعمل های مرتبط
96/04/0196/09/30

رسیدگی به ابهامات و اشکاالت احتمالی در . 11-8-5-21

خصوص نتایج اولیه داوری شاخص ها
96/10/0196/10/20مکاتبات انجام شده5

نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطالعات . 12-8-5-21

مورد تایید
96/11/0196/11/20ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

اعالم نتایج رتبه بندی دانشگاه ها برحس تیپ و به . 13-8-5-21

تفکیک هر یک از محورها و شاخص های مورد انتظار
96/11/0196/12/۱۵ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

پاسخدهی در خصوص گزارش ها و نتایج کاربردی . 14-8-5-21

به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و امثالهم
96/11/0196/12/۱۵مکاتبات انجام شده10

اطالع رسانی جامع در خصوص برنامه ساالنه . 1-9-5-21

ارزشیابی مراکز تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف
96/02/0196/02/31مکاتبات انجام شده5

96/02/0196/04/31آدرس وب20طراحی سامانه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی. 2-9-5-21

به روز رسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران . 3-9-5-21

ستاد و دانشگاه ها جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی
96/04/0196/07/30آدرس وب10

96/05/0196/06/31آدرس وب و کاربری داوران20داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب. 4-9-5-21

انجام داوری شاخص های مربوطه در کمیته . 5-9-5-21

تخصصی ارزشیابی
96/07/0196/07/30صورتجلسات5

اعالم نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه بندی . 6-9-5-21

گانه ارزشیابی6مراکز تحقیقات بر اساس گروه های 
96/08/0196/08/30ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج . 7-9-5-21

ارزشیابی سالیانه
96/02/0196/12/۱۵مکاتبات5

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

12

ارزشیابی سالیانه . 9-5-21

فعالیت های پژوهشی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور

15

ارزشیابی فعالیت های . 8-5-21

دانشکده های / پژوهشی دانشگاه ها

علوم پزشکی کشور

15
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تدوین گزارش های نتایج ارزشیابی برای . 8-9-5-21

سیاستگذاران و ذی نفعان
96/08/0196/12/۱۵گزارشات تدوین شده5

96/08/0196/12/۱۵صورتجلسات5بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات. 9-9-5-21

بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطالعات . 10-9-5-21

(بخش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی)پژوهشی کشور 
96/08/0196/12/۱۵آدرس وب10

کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی . 11-9-5-21

ارزشیابی شده
96/02/0196/12/۱۵ابالغ اعتبار30

ابالغ و اطالع رسانی دستورالعمل ارزشیابی کیفی . 1-10-5-21

فعالیتهای پژوهشی
96/02/0196/03/30مکاتبات انجام شده6

96/03/3096/06/30آدرس وب6طراحی سامانه ارزشیابی کیفی. 2-10-5-21

96/03/3096/04/30آدرس وب8تهیه بانک اطالعات داوران. 3-10-5-21

برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان مسئول . 4-10-5-21

ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی
96/06/0196/05/31گزارش کارگاه8

96/0۷/0196/07/30صورتجلسات10برگزاری جلسات توجیهی جهت داوران. 5-10-5-21

انجام  ارزیابی کیفی در مراکز منتخب بالینی و . 6-10-5-21

(مراکز% 20)بیومدیکال 
96/07/1596/09/30صورتجلسات10

96/12/0196/12/15گزارش تهیه شده10تهیه گزارش ارزشیابی کیفی. 7-10-5-21

96/12/1596/12/16مکاتبات10ارایه بازخورد به مراکز تحقیقاتی. 8-10-5-21

انتخاب پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش آنها . 1-11-5-21

جهت ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
96/02/0196/03/30صورتجلسات10

ادامه و تکمیل طراحی سامانه ارزشیابی آنالین . 2-11-5-21

پژوهشکده های علوم پزشکی
96/05/0196/08/30آدرس وب10

96/10/0196/10/30آدرس وب10انجام ارزشیابی آنالین فعالیت های پژوهشی. 3-11-5-21

اعالم نتایج ارزشیابی، پاسخ به اعتراضات و رفع . 4-11-5-21

نقایص
96/12/0196/12/10ارایه نتایج آنالین ارزشیابی20

رتبه بندی پژوهشکده های علوم پزشکی و . 5-11-5-21

اطالع رسانی به ذینفعان
96/12/1196/12/۱۵ارایه نتایج رتبه بندی50

96/02/0196/12/۱۵نامه ها و گزارشات بازدیدها و جلسات20( شبکه18)نظارت بر فعالیت  شبکه های تحقیقاتی . 1-12-5-21

کمک مالی به شبکه های تحقیقاتی فعال بر اساس . 2-12-5-21

( شبکه4)گزارش عملکرد 
96/02/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار20

کمک مالی به طرح های ارسالی چندمرکزی . 3-12-5-21

( شبکه4)شبکه های فعال 
96/02/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار10

کمک مالی به فعالیت های زیرساختی در . 4-12-5-21

( شبکه18)شبکه های تحقیقاتی 
96/02/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار20

تکمیل شاخص ها و مدل ارزیابی شبکه های . 5-12-5-21

تحقیقاتی
96/02/0196/12/۱۵ارایه فرم و دستورالعمل20

ارزشیابی پایلوت شبکه های تحقیقات علوم پزشکی . 6-12-5-21

کشور
96/03/0196/08/30ارایه نتایج10

رصد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در . 1-13-5-21

نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه10

پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و . 2-13-5-21

طراحی و اجرای مداخالت الزم برای ارتقای آن
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

شناسایی و معرفی مقاالت و پژوهشگران برتر . 3-13-5-21

کشور در حوزه علوم پزشکی
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

12

رصد علم و فناوری . 13-5-21

علوم پزشکی کشور

5

حمایت از شبکه های . 12-5-21

فعال تحقیقات علوم پزشکی

5

ارزشیابی فعالیت های . 11-5-21

پژوهشی پژوهشکده های علوم 

پزشکی

5

اجرای ارزشیابی کیفی . 10-5-21

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور 

peer reviewبه شیوه 

10

ارزشیابی سالیانه . 9-5-21

فعالیت های پژوهشی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور

15
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سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی . 4-13-5-21

پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

تهیه نقشه توانمندی های تحقیقاتی ویژه کشور در . 5-13-5-21

عرصه علوم پزشکی
96/10/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم . 6-13-5-21

و فناوری علوم پزشکی کشور
96/10/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه10

اعتباربخشی کمیته های اخالق در پژوهش واجد . 1-14-5-21

شرایط متقاضی
96/11/0196/12/15لیست اسامی کمیته  های مصوب20

ارزشیابی و رتبه بندی کمیته های اخالق در . 2-14-5-21

پژوهش های زیست پزشکی
96/06/0196/08/30لیست نتایج ارزشیابی20

نظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی های بالینی . 3-14-5-21

در دست اجرا توسط کمیته های اخالق
20

از طرح های% 25انتخاب تصادفی )لیست طرح های نظارت شده  -1  

(پژوهشی یا پایان نامه ها

مکاتبات)گزارش نظارت های انجام شده بر طرح ها یا پایان نامه ها  -2  

(و گزارش ناظر اخالقی

96/11/0196/12/15

40رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده. 4-14-5-21
به دلیل محرمانه بودن مکاتبات - گزارشی از فعالیت های انجام شده

.امکان بارگذاری مستندات وجود ندارد
96/11/0196/12/15

ابالغ دستورالعمل  اخالقی برای پژوهش های حوزه . 1-15-5-21

سالمت جنسی
96/11/0196/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه15

96/11/0196/12/15مکاتبات20تشکیل صندوق ضمانت کارآزمایی های بالینی. 2-15-5-21

ابالغ  راهنمای جدید کشوری اخالق در انتشار آثار . 3-15-5-21

پژوهشی
96/04/0196/06/30دستورالعمل نهایی و ابالغیه15

ابالغ راهنمای اخالقی نحوه استفاده پژوهشی از . 4-15-5-21

داده های عمومی نظام سالمت
96/11/0196/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه15

ابالغ دستورالعمل ملی حمایت از مالکیت معنوی . 5-15-5-21

اختراعات و تولیدات زیست پزشکی
96/11/0196/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه10

96/11/0196/12/15فایل کتاب25انتشار مجموعه دستورالعمل های اخالق در پژوهش. 6-15-5-21

راه اندازی پورتال ملی اخالق در پژوهش های زیست . 1-16-5-21

پزشکی
96/11/0196/12/15آدرس پورتال40

طراحی برنامه آموزشی آنالین اخالق در انتشار آثار . 2-16-5-21

پژوهشی
96/11/0196/12/15لینک برنامه20

اجرای آزمایشی برنامه رصد ملی رعایت . 3-16-5-21

استانداردهای اخالقی در انجام پژوهشهای زیست پزشکی
96/11/0196/12/15گزارش فعالیت ها40

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 1-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه اول)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/03/۰۱9۶/03/31

  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 2-1-6-21

(سه ماهه اول)برای دانشگاه های واجد مجله 
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/03/۰۱9۶/03/31

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 3-1-6-21

Open Access Repository (سه ماهه اول)های دانشگاه ها
11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/03/۰۱9۶/03/31

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

افزایش تعداد مجالت علوم . 6-21

 PubMedپزشکی نمایه شده در

،Scopus و ISI web of 

science مجله.....  به ترتیب به

10

12

توسعه زیرساخت های . 16-5-21

موجود جهت مدیریت کمیته های 

اخالق در پژوهش

2.5

استانداردسازی . 15-5-21

دستورالعمل های اخالق در پژوهش 

کشور

2.5

پایش عملکرد . 14-5-21

کمیته های اخالق در پژوهش

5

رصد علم و فناوری . 13-5-21

علوم پزشکی کشور

5

افزایش مشاهده پذیری . 1-6-21

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

Google Scholar

50
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جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 4-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه دوم)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/06/۰۱9۶/06/31

  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 5-1-6-21

(سه ماهه دوم)برای دانشگاه های واجد مجله 
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/06/۰۱9۶/06/31

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 6-1-6-21

Open Access Repository (سه ماهه دوم)های دانشگاه ها
11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/06/۰۱9۶/06/31

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 7-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه سوم)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/09/۰۱9۶/09/30

  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 8-1-6-21

(سه ماهه سوم)برای دانشگاه های واجد مجله 
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/09/۰۱9۶/09/30

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 9-1-6-21

Open Access Repository (سه ماهه سوم)های دانشگاه ها
11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/09/۰۱9۶/09/30

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 10-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه چهارم)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/11/۰۱9۶/12/15

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 11-1-6-21

DOAJ (سه ماهه چهارم)  برای دانشگاه های واجد مجله
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/11/۰۱9۶/12/15

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 12-1-6-21

Open Access Repository سه ماهه )های دانشگاه ها

(چهارم

11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/11/۰۱9۶/12/15

برگزاری کارگاه های توانمندسازی سردبیران مجالت . 1-2-6-21

پزشکی برای ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
9۶/04/۰۱96/06/31گزارش برگزاری کارگاه ها40

برگزاری کارگاه های توانمندسازی داوران مجالت . 2-2-6-21

پزشکی برای ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
9۶/04/۰۱96/06/31گزارش برگزاری کارگاه ها30

برگزاری کارگاه های توانمندسازی مدیران مجالت . 3-2-6-21

پزشکی برای ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
9۶/04/۰۱96/06/31گزارش برگزاری کارگاه ها30

9۶/01/159۶/02/31ارایه گزارش مربوطه20تدوین محتوای سه مستند. 1-1-7-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مجالت علوم . 6-21

 PubMedپزشکی نمایه شده در

،Scopus و ISI web of 

science مجله.....  به ترتیب به

توسعه پژوهش های . 7-21

بین المللی حوزه سالمت نسبت به 

بر اساس )کل پژوهش های سالمت 

 در Int. collaborationشاخص  

(SCImagoگزارش سالیانه 

13

10

ساخت مستند . 1-7-21

چندرسانه ای با هدف آموزش 

توسعه تعامالت بین المللی در 

پژوهش

50

توانمندسازی اعضای . 2-6-21

هیأت تحریریه و داوران مجالت 

پزشکی

50

افزایش مشاهده پذیری . 1-6-21

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

Google Scholar

50
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جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

9۶/0۳/019۶/0۳/۳۱ارایه گزارش مربوطه10ارزیابی محتوا و ارایه بازخورد. 2-1-7-21

9۶/0۳/019۶/0۷/۳۰ارایه گزارش مربوطه40سفارش ساخت سه مستند. 3-1-7-21

9۶/0۸/019۶/0۸/۳۰ارایه گزارش مربوطه10ارزیابی مستند و ارایه بازخورد. 4-1-7-21

9۶/0۹/019۶/۱۰/۳۰لینک مستند در وب سایت مؤسسه نیماد20نهایی سازی مستند و انتشار آن. 5-1-7-21

40شناسایی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم. 1-2-7-21
لیست اسامی محققان علوم پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور که 

استان محل دانشگاه بوده است/محل تولد و اقامت اولیه آنها در شهر
9۶/11/019۶/12/۱۵

دعوت از محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم برای . 2-2-7-21

مشارکت در طرح  های پژوهشی
40

شامل معرفی وب سایت مؤسسه نیماد بخش )فهرست مکاتبات 

(شبکه های علمی و بین المللی
9۶/11/019۶/12/۱۵

راه اندازی پورتال معرفی محققان علوم پزشکی ایرانی . 3-2-7-21

غیرمقیم که تمایل به همکاری در طرح های پزوهشی در ایران 

دارند

20print screen 9۶/11/019۶/12/۱۵پورتال

مرکز همکاری های »گزارش برنامه استراتژیک . 1-3-7-21

 میالدی۲۰۱۷در سال « کاکرین ایران
9۶/۱۰/019۶/۱۰/۳۰گزارش اقدامات انجام شده20

 ۱۰۰۰)اجرای پروژه ترجمه مقاالت مروری کاکرین . 2-3-7-21

(خالصه مقاله
9۶/11/019۶/12/۱۵گزارش اقدامات انجام شده20

برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کالن . 3-3-7-21

( کارگاه۱۰)مناطق 
9۶/11/019۶/12/۱۵ گزارش کارگاه بر اساس شیوه نامه برگزاری توسط ستاد25

9۶/11/019۶/12/۱۵ گزارش کارگاه بر اساس شیوه نامه برگزاری توسط ستاد25( کارگاه۱۰) در کالن مناطق EBMبرگزاری کارگاه . 4-3-7-21

به روز رسانی پورتال فارسی برای ارایه ترجمه های . 5-3-7-21

خالصه مقاالت مروری کاکرین
10print screen  9۶/11/019۶/12/۱۵پورتال

کمک مالی به  شبکه آزمایشگاه های جامع در . 1-1-8-21

دانشگاه های تیپ یک
9۶/11/019۶/12/۱۵( آزمایشگاه10)نامه ابالغ اعتبار 25

گزارش بهره برداری از آزمایشگاه های تحقیقات جامع . 2-1-8-21

موجود
9۶/11/019۶/12/۱۵ارایه گزارش دانشگاه مبنی بر ارایه خدمات آزمایشگاهی10

9۶/11/019۶/12/۱۵( مورد6)نامه ابالغ اعتبار  ۳5 و ۲گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ . 3-1-8-21

گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی . 4-1-8-21

آزمایشگاه ها
9۶/11/019۶/12/۱۵مکاتبات  انجام شده10

گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه های جامع . 5-1-8-21

تحقیقات جدید
9۶/11/019۶/12/۱۵( مجوز5)مکاتبات و صورتجلسات  5

9۶/11/019۶/12/۱۵( مورد11)نامه ابالغ اعتبار 5گزارش کمک مالی به آزمایشگاه های جدید التأسیس. 6-1-8-21

10گزارش راه اندازی آزمایشگاه های جدید. 7-1-8-21

 مورد دیگر بر 5 مورد مشخص شده و ۵)نتایج ارزشیابی دانشگاه ها 

درخواست - (اساس نتایج ارزشیابی دانشگاه ها مشخص خواهد شد

دانشگاه مبنی بر اعالم آمادگی جهت راه اندازی آزمایشگاه

9۶/11/019۶/12/۱۵

گزارش کمک مالی ویژه جهت راه اندازی . 8-1-8-21

دستگاه های جدید
9۶/11/019۶/12/۱۵( دانشگاه5)نامه ابالغ اعتبار 5

گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه های . 9-1-8-21

تحقیقات جامع
9۶/11/019۶/12/۱۵( جلسه12)صورتجلسات 2

گزارش نهایی سازی و ابالغ دستورالعمل . 10-1-8-21

یکسان سازی تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در شبکه 

آزمایشگاه های جامع

9۶/11/019۶/12/۱۵دستورالعمل ابالغ شده5

9۶/۰۱/۱۵9۶/۰۱/3۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6طرح های کامل (peer- review)داوری علمی . 1-1-9-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

توسعه پژوهش های . 7-21

بین المللی حوزه سالمت نسبت به 

بر اساس )کل پژوهش های سالمت 

 در Int. collaborationشاخص  

(SCImagoگزارش سالیانه 

 10توسعه و تکمیل . 8-21

آزمایشگاه  تحقیقات جامع موجود و 

 آزمایشگاه 10راه اندازی و تکمیل 

تحقیقات جامع جدید

افزایش طرح های پژوهشی . 9-21

ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم 

پزشکی

7

10

13

ارایه گرانت های . 1-9-21

تحقیقاتی در راستای حمایت از 

طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی 

فردمحور

60

توسعه و تکمیل . 1-8-21

آزمایشگاه های جامع تحقیقات علوم 

پزشکی

100

اجرای برنامه مشترک با . 3-7-21

(Cochrane)سازمان کاکرین 

30

برقراری تعامل با محققان . 2-7-21

علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم

20

ساخت مستند . 1-7-21

چندرسانه ای با هدف آموزش 

توسعه تعامالت بین المللی در 

پژوهش

50
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جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در . 2-1-9-21

جلسات کمیته های تخصصی
9۶/۰۲/۰۱9۶/۰۲/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

9۶/۰۲/۱۶9۶/۰۲/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه. 3-1-9-21

9۶/۰۲/۲۱9۶/۰۳/۰۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب. 4-1-9-21

9۶/۰۳/۰۶9۶/۰۳/۱۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 2کارشناسی هزینه طرح های مصوب. 5-1-9-21

ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به . 6-1-9-21

متقاضیان اصلی طرح های مصوب
9۶/۰۳/۱۱9۶/۰۳/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4

9۶/۰۳/۲۱9۶/۰۴/۱۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4طرح های برتر (PI)انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی . 7-1-9-21

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه . 8-1-9-21

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )فرادانشگاهی 
9۶/۰۲/۰۱9۶/۰۲/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

 – Pre)رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه . 9-1-9-21

proposal)
9۶/۰۳/۰۱9۶/۰۳/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6

بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات . 10-1-9-21

کمیته های تخصصی
9۶/۰۴/۰۱9۶/۰۴/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی . 11-1-9-21

مؤسسه
9۶/۰۴/۱۶9۶/۰۴/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

9۵/0۵/۰۱9۵/0۵/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3(full proposal)فراخوان ارسال طرح کامل  . 12-1-9-21

9۶/۰۵/۲۱9۶/۰۶/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6طرح های کامل (peer- review)داوری علمی . 13-1-9-21

بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در . 14-1-9-21

جلسات کمیته های تخصصی
9۶/۰۷/۰۱9۶/۰۷/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی . 15-1-9-21

مؤسسه
9۶/۰۷/۱۶9۶/۰۷/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

9۶/۰۸/۰۱9۶/۰۸/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب. 16-1-9-21

9۶/۰۸/۲۱9۶/۰۸/۲۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 2کارشناسی هزینه طرح های مصوب. 17-1-9-21

ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به . 18-1-9-21

متقاضیان اصلی طرح های مصوب
9۶/۰۸/۲۶9۶/۰۹/۱۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4

طرح های  (PI)انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی . 19-1-9-21

برتر
9۶/۰۹/۱۱9۶/۰۹/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه . 20-1-9-21

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )فرادانشگاهی 
9۶/۰۸/۰۱9۶/۰۸/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

 – Pre)رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه . 21-1-9-21

proposal)
9۶/۰۹/۰۱9۶/۰۹/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6

بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات . 22-1-9-21

کمیته های تخصصی
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی . 23-1-9-21

مؤسسه
9۶/۱۰/۱۶9۶/۱۰/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

9۵/۱۱/۰۱9۵/۱۱/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3(full proposal)فراخوان ارسال طرح کامل  . 24-1-9-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش طرح های پژوهشی . 9-21

ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم 

پزشکی

ارایه گرانت های . 71-9-21

تحقیقاتی در راستای حمایت از 

طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی 

فردمحور

60
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جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

9۶/۱۱/۲۱9۶/۱۲/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6طرح های کامل (peer- review)داوری علمی . 25-1-9-21

حمایت و تقویت . 2-9-21

کاربردی - پژوهش های بنیادی

مرتبط با اخالق در پژوهش

10
اخالق در »کمک مالی به پژوهش های مرتبط با . 1-2-9-21

«پژوهش
96/11/0196/12/15مکاتبات و ابالغ اعتبار مربوطه100

گزارش شش ماهه )راه اندازی برنامه های جدید ثبت . 1-3-9-21

(اول
10

ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت و یا دانشگاه
96/06/0196/06/31

تشکیل کارگروه ملی سیاستگزاری و تشکیل جلسات . 2-3-9-21

برنامه توسعه برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت
96/09/0196/09/31ارایه گزارش مربوطه10

برگزاری کارگاه های ثبت بیماری ها و پیامدهای . 3-3-9-21

سالمت
15

مجوز از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت به آدرس  

http://www.ircme.ir    

الصاق مجوز سامانه آموزش مداوم جهت کارگاه ثبت در سامانه ) 

برنامه عملیاتی شرط الزم کسب امتیاز کارگاه برنامه ثبت خواهد  

(. بود

96/11/0196/12/15

96/11/0196/12/15مجوز همایش ثبت بیماری10برگزاری همایش ملی ثبت بیماری ها. 4-3-9-21

96/11/0196/12/15گزارش ارزشیابی20ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های ثبت. 5-3-9-21

گزارش شش ماهه )راه اندازی برنامه های جدید ثبت  . 6-3-9-21

(دوم
10

ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت و یا دانشگاه
96/۱۱/0196/12/15

96/11/0196/12/15 متن قرارداد و سند ابالغ اعتبار اجرای ثبت بیماری25 برنامه مصوب معاونت تحقیقات40حمایت از . 7-1-9-21

تدوین آیین نامه اهدای گرانت های تحقیقاتی به . 1-1-10-21

اساتید دانشگاه ها جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر 

(همتاپروری)

96/02/0196/02/۳۱آیین نامه20

فراخوان گرانت های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال . 2-1-10-21

متقاضیان
10

لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه
96/0۳/0196/0۳/۳۱

96/0۴/0196/0۴/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)گزارش مربوطه 15داوری علمی پروپوزال ها و انتخاب برگزیدگان. 3-1-10-21

96/0۵/0196/06/30گزارش مربوطه15انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن. 4-1-10-21

فراخوان گرانت های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال . 5-1-10-21

متقاضیان
10

لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه
96/0۸/0196/0۸/30

96/۰۹/0196/۰۹/۳0(با حفظ محرمانگی اطالعات)گزارش مربوطه 15داوری علمی پروپوزال ها و انتخاب برگزیدگان. 6-1-10-21

96/10/0196/11/30گزارش مربوطه15انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن. 7-1-10-21

مین کنگره 19ارزیابی و انتخاب دانشگاه میزبان . 1-2-10-21

1396ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی در سال 
96/08/0196/08/30گزارش مربوطه5

مین کنگره ملی و 19بازدید از دانشگاه میزبان . 2-2-10-21

1396بین المللی تحقیقات دانشجویی در سال 
96/10/0196/12/29گزارش مربوطه2

مین کنگره ملی و بین المللی تحقیقات 18برگزاری . 3-2-10-21

پ قزوین. دانشجویی در دانشگاه ع
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه11

امتیازدهی دانشجوی "بازنگری دستورالعمل  . 4-2-10-21

"پژوهشگر بند ک استعداد درخشان
96/10/0196/10/30دستورالعمل2

آیین نامه کمیته های تحقیقات "بازنگری . 5-2-10-21

"دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی
96/10/0196/10/30یین نامه5

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 6-2-10-21

سه ماهه اول
96/03/0196/03/31گزارش مربوطه3

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش طرح های پژوهشی . 9-21

ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم 

پزشکی

افزایش تحقیقات . 10-21

منجر )دانشجویی غیرپایان نامه ای 

: ISIبه چاپ مقاله نمایه شده در 

WOS و یا MEDLINE

5

7

توسعه و حمایت از . 2-10-21

دفاتر تحقیقات دانشجویی

70

راه اندازی واحد . 1-10-21

همتاپروری مؤسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم پزشکی ایران

30

برنامه ملی ثبت . 3-9-21

بیماری ها و پیامدهای سالمت

30

ارایه گرانت های . 1-9-21

تحقیقاتی در راستای حمایت از 

طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی 

فردمحور

60
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جهرم

حوزه تحقيقات و فناوری

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 7-2-10-21

سه ماهه دوم
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 8-2-10-21

سه ماهه سوم
96/09/0196/09/30گزارش مربوطه

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 9-2-10-21

سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/29گزارش مربوطه

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 10-2-10-21

دانشجویی سه ماهه اول
2print screen  96/03/0196/03/31پورتال

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 11-2-10-21

دانشجویی سه ماهه دوم
print screen  96/06/0196/06/31پورتال

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 12-2-10-21

دانشجویی سه ماهه سوم
print screen  96/09/0196/09/30پورتال

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 13-2-10-21

دانشجویی سه ماهه چهارم
print screen  96/12/0196/12/29پورتال

بروزرسانی اطالعات سرپرستان، کارشناسان و . 14-2-10-21

دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی
96/10/0196/10/30گزارش مربوطه7

برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر . 15-2-10-21

دانشجویی دانشگاه ها
96/10/0196/12/15گزارش مربوطه2

برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاستگذاری . 16-2-10-21

و تصمیم گیری در مورد سیاست های دفتر کشوری
96/10/0196/12/15گزارش مربوطه3

تهیه گزارش عملکرد ساالنه دفتر کشوری . 17-2-10-21

تحقیقات دانشجویی
96/۱۰/0196/12/۱۵گزارش مربوطه2

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 18-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه اول
96/04/0196/04/31نامه ابالغ اعتبار7

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 19-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه دوم
96/07/0196/07/31نامه ابالغ اعتبار

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 20-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه سوم
96/10/0196/10/30نامه ابالغ اعتبار

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 21-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/29نامه ابالغ اعتبار

ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه های همکار . 22-2-10-21

منطقه ای دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها
96/02/0196/12/۱۵گزارش مربوطه3

راه اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در . 23-2-10-21

دانشگاه ها
96/10/0196/11/29گزارش مربوطه3

96/10/0196/11/29گزارش مربوطه3بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها. 24-2-10-21

ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در . 25-2-10-21

ارزشیابی ساالنه معاونت تحقیقات دانشجویی
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه5

ارزیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در . 26-2-10-21

جشنواره رازی
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه5

شناسایی بیمارستان های عمومی دانشگاهی واجد . 1-1-11-21

شرایط
20

اعالم نیاز دانشگاه به تاسیس - صورتجلسه بازدید از بیمارستان ها 

واحد بالینی جدید
96/01/۱۵96/0۲/31

20بررسی نیازهای راه اندازی واحد. 2-1-11-21

ارایه فهرست - ارایه صورتجلسه بازدید از محل تأسیس واحد 

نامه دانشگاه مبنی بر اعالم - نیازهای الزم جهت راه اندازی واحدها 

حمایت از واحد بالینی مورد نظر

96/0۳/0196/0۴/31

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تحقیقات . 10-21

منجر )دانشجویی غیرپایان نامه ای 

: ISIبه چاپ مقاله نمایه شده در 

WOS و یا MEDLINE

افزایش تعداد واحدهای . 11-21

توسعه تحقیقات بالینی

10

5

راه اندازی واحدهای . 1-11-21

توسعه تحقیقات بالینی در 

بیمارستان های عمومی دانشگاهی

60

توسعه و حمایت از . 2-10-21

دفاتر تحقیقات دانشجویی

70
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96/0۵/0196/0۶/31رونوشت ابالغ اعتبار ارسالی از دانشگاه20(از محل درآمد بیمارستان)اختصاص اعتبار . 3-1-11-21

96/0۷/0196/12/۱۵گزارش عملکرد40راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید. 4-1-11-21

96/01/۱۵96/0۳/31گزارش عملکرد20شناسایی بیمارستان های خصوصی واجد شرایط. 1-2-11-21

96/0۴/0196/0۷/3۰گزارش عملکرد40انجام اقدامات الزم جهت تشویق به راه اندازی واحد. 2-2-11-21

راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید . 3-2-11-21

در بخش خصوصی
96/0۸/0196/۱۲/۱۵مجوز تأیید40

بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات . 1-3-11-21

بالینی
96/02/0196/02/31فرم و دستورالعملها30

 40)گزارش نظارت و ارزشیابی ساالنه واحدها . 2-3-11-21

(واحد
96/11/0196/12/۱۵نتایج ارزیابی60

 واحد توسعه تحقیقات ۴۵گزارش کمک مالی به . 3-3-11-21

بالینی در بیمارستان ها
96/11/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار10

ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطالعاتی . 1-1-12-21

( مجموعه12حداقل )الکترونیکی علمی و پژوهشی 
9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه20

ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای . 2-1-12-21

دانشگاه ها و مؤسسات تابعه
9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه20

ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه ها از منابع . 3-1-12-21

اطالعاتی
9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه به صورت فصلی20

اطالع رسانی دانشگاه ها در مورد منابع الکترونیک . 4-1-12-21

در دسترس به کاربران
20

ارسال ارایه گزارش طراحی و تکمیل وب سایت کتابخانه - 1

دیجیتال

ارسال فرم تکمیل شده ارزشیابی وب سایت کتابخانه دیجیتال - 2

دانشگاه 

ارسال مستندات موارد اطالع رسانی شده در مورد منابع - 3

الکترونیک در دسترس به کاربران از طریق درج صحیح و کامل 

آدرس های همه منابع الکترونیک مورد اشتراک در وب سایت 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

دسترسی با یک کلیک به وب سایت کتابخانه دیجیتال از سایت - 4

اصلی دانشگاه

9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵

9۶/10/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه20ارزیابی خرید منابع جدید. 5-1-12-21

طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه کتب . 1-2-12-21

دانشگاهی علوم پزشکی کشور
9۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰ارایه گزارش مربوطه10

طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطالعاتی مقاالت . 2-2-12-21

علوم پزشکی کشور
9۶/02/019۶/۰3/۳۰ارایه گزارش مربوطه10

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی پایان نامه های . 3-2-12-21

(سه ماهه اول)علوم پزشکی کشور 
2

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/03/019۶/03/۳1

طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطالعاتی . 4-2-12-21

طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
9۶/02/019۶/04/31ارایه گزارش مربوطه10

طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطالعاتی . 5-2-12-21

مجالت علوم پزشکی کشور
9۶/02/019۶/06/۱۵ارایه گزارش مربوطه10

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد واحدهای . 11-21

توسعه تحقیقات بالینی

افزایش دسترسی به منابع . 12-21

و پایگاه های اطالعات علمی و 

پژوهشی

10

10

طراحی، استقرار و به . 2-12-21

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی  پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

20

تأمین منابع الکترونیک . 1-12-21

اطالعات علمی و ایجاد دسترسی 

برای دانشگاه ها، انجمنها و 

مؤسسات تابعه

60

ارزیابی و حمایت از . 3-11-21

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

30

راه اندازی واحدهای . 2-11-21

توسعه تحقیقات بالینی در 

بیمارستان های خصوصی

10

راه اندازی واحدهای . 1-11-21

توسعه تحقیقات بالینی در 

بیمارستان های عمومی دانشگاهی

60
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به روز رسانی مستمر تعداد و اطالعات اعضای . 6-2-12-21

هیات علمی در سامانه علم سنجی دانشگاه
10

 ویرایش و روزآمد سازی مستمر اطالعات هویتی اعضای هیأت -۱

علمی دانشگاه

 ارسال لیست به روز شده معاونت آموزشی دانشگاه از اعضای -۲

  هیأت علمی دانشگاه

 ارسال تصویر نامه مربوطه از معاونت اموزشی دانشگاه -3

 ارسال خروجی اکسل فهرست به روز شده سامانه علم سنجی از -4

اعضای هیأت علمی دانشگاه

9۶/02/019۶/11/۳۰

تکمیل مستمر بخش های اطالعاتی سامانه . 7-2-12-21

علم سنجی دانشگاه و پاسخ گویی به بازخوردهای ارسالی اعضای 

هیات علمی در سامانه

10

 تکمیل همه بخش های اطالعاتی اعضای هیات علمی در سامانه -1

تمامی اجزای اطالعاتی سامانه با% 90با پوشش تکمیل حداقل   

طبق الگوی ارایه)اطالعات صحیح و معتبر و به روزرسانی مداوم آن   

(شده توسط ستاد

 انجام ویرایش های الزم -2

روزامدسازی اطالعات -3

 پاسخگویی مناسب و بموقع به بازخوردهای اعضای هیات علمی -4

در سامانه علم سنجی

9۶/02/019۶/03/۱۵

 و ResearcherIDدرج و تکمیل اطالعات . 8-2-12-21

Google Scholar و ORCIDسامانه علم سنجی 
10

ارایه گزارش پیشرفت، به روزرسانی و درج شناسه های 

ResearcherID و Google Scholar و ORCID دانشگاه  در 

سامانه علم سنجی

96/02/1596/06/31

96/03/0196/04/31ارایه گزارش مربوطه5طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه جامع کارگاه ها. 9-2-12-21

تکمیل و به روز رسانی مستمر اطالعات سامانه . 10-2-12-21

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی
96/01/1596/12/15ارایه گزارش ماهیانه تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور10

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی پایان نامه های . 11-2-12-21

(سه ماهه دوم)علوم پزشکی کشور 
2

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/06/019۶/06/۳1

تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجالت . 12-2-12-21

نامعتبر
9۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰ارایه گزارش مربوطه5

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی پایان نامه های . 13-2-12-21

(سه ماهه سوم)علوم پزشکی کشور 
3

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/09/019۶/09/۳0

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی .  14-2-12-21

(سه ماهه چهارم)پایان نامه های علوم پزشکی کشور 
3

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/12/019۶/12/15

طراحی، تدوین و استانداردسازی چک لیست . 1-3-12-21

ارزشیابی کتابخانه ها
96/01/1596/03/31گزارش ارزیابی کتابخانه ها10

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 2-3-12-21

(سه ماهه اول)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/03/0196/03/31

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی . 3-3-12-21

(سه ماهه اول)دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/03/0196/03/31

ابالغ چک لیست ارزشیابی کتابخانه ها به . 4-3-12-21

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
96/04/0196/04/31ابالغ چک لیست مربوطه10

96/05/0196/05/31انجام ارزشیابی کتابخانه ها10انجام ارزشیابی کتابخانه ها. 5-3-12-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش دسترسی به منابع . 12-21

و پایگاه های اطالعات علمی و 

پژوهشی

10

ارزشیابی و ارتقای . 3-12-21

کتابخانه های دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

20

طراحی، استقرار و به . 2-12-21

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی  پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

20
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تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 6-3-12-21

و سهم آن از بودجه معاونت تحقیقات و فنآوری ... شامل کتب و 

دانشگاه

20

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری

96/02/0196/12/15

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 7-3-12-21

(سه ماهه دوم)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/06/0196/06/31

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی . 8-3-12-21

(سه ماهه دوم)دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/06/0196/06/31

تاسیس، تجهیز، توسعه و به روز رسانی سالن . 9-3-12-21

آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه، مطابق 

استانداردهای مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

20

ارایه گزارش وضعیت سالن آموزشی مذکور شامل مساحت، تعداد 

ایستگاه آموزشی، رایانه متصل به اینترنت، ویدئوپروژکتور و سایر 

امکانات آموزشی همراه با مشخصات فنی دستگاه های مذکور

96/08/1596/08/30

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 10-3-12-21

(سه ماهه سوم)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/09/0196/09/30

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه . 11-3-12-21

(سه ماهه سوم)مرکزی دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/09/0196/09/30

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 12-3-12-21

(سه ماهه چهارم)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/12/0196/12/15

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه . 13-3-12-21

(سه ماهه چهارم)مرکزی دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/12/0196/12/15

گزارش ارزیابی و اعطای مجوز تاسیس مراکز رشد . 1-1-1-22

( متقاضی10)فناوری دانشگاه های علوم پزشکی 
96/11/0196/12/15نامه شورای گسترش10

گزارش بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوری . 2-1-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس آمایش فناوری دانشگاه ها 

( منطقه10)

96/11/0196/12/15مکاتبات10

گزارش کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در . 3-1-1-22

کسب مجوز دانش بنیان برای شرکتهای مستقر
96/11/0196/12/15نامه ابالغ اعتبار5

گزارش طراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد . 4-1-1-22

فناوری دانشگاه ها
10print screen 96/05/0196/06/15سامانه

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

50

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش دسترسی به منابع . 12-21

و پایگاه های اطالعات علمی و 

پژوهشی

 مرکز 60توسعه و تقویت . 1-22

رشد در دانشگاه های علوم پزشکی 

بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان )

مستقر در مراکز رشد به تعداد کل 

(مراکز رشد حوزه سالمت

20

10

توسعه و تقویت مراکز . 1-1-22

رشد فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

50

ارزشیابی و ارتقای . 3-12-21

کتابخانه های دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

20
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ابالغ آیین نامه های فعالیت مراکز رشد فناوری . 5-1-1-22

دانشگاه ها
96/03/0196/03/15آیین نامه و نامه ابالغ آن5

راه اندازی سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد . 6-1-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی
10print screen 96/06/1596/09/15سامانه

ورود اطالعات توسط مراکز رشد دانشگاه ها و . 7-1-1-22

گزارشگیری اولیه از پایلوت سامانه مدیریت فعالیت های مراکز 

رشد

10

تکمیل اطالعات در سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد فناوری 

 adminارزیابی ورود اطالعات توسط )دانشگاه های علوم پزشکی 

(ستاد

96/07/1596/11/30

تدوین اطلس آمایش فناوری سالمت کالن مناطق . 8-1-1-22

(با مدیریت دبیران کالن مناطق)
96/04/0196/0۶/۳۱تکمیل فرم های ارسالی توسط ستاد10

حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی . 9-1-1-22

(شش ماهه اول)فناوری سالمت کیش 
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه10

96/0۷/۰۱96/۱۰/۳۰گزارش مربوطه10تدوین اطلس آمایش فناوری سالمت کشور. 10-1-1-22

استقرار و توانمندی واحدهای فناور بر اساس . 11-1-1-22

اولویت های تعیین شده
10

ارزیابی ورود )ورود اطالعات شرکت های مستقر در سامانه ستادی 

( ستادیAdminاطالعات توسط 
96/07/0196/۱۲/15

حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی . 12-1-1-22

(شش ماهه دوم)فناوری سالمت کیش 
96/11/0196/۱۲/15گزارش مربوطه10

گزارش تشکیل شورای رؤسای کمیته های فناوری . 1-2-1-22

دفتر توسعه فناوری سالمت
96/06/196/06/31گزارش مربوطه20

96/2/1596/03/15گزارش مربوطه20تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سالمت. 2-2-1-22

96/07/0196/08/15نقشه راه و نامه ابالغ آن60گزارش تدوین نقشه راه فناوری سالمت. 3-2-1-22

تشکیل کمیته مدیریت راه اندازی دفاتر همکاری . 1-3-1-22

فناوری، هماهنگی و تقسیم کار
96/01/1596/02/31گزارش مربوطه10

تدوین مدل راه اندازی دفاتر همکاری فناوری . 2-3-1-22

ماموریت، سیاست، تامین مالی، منابع انسانی، )دردانشگاه ها 

(ساختار

96/02/0196/04/31گزارش مربوطه25

96/04/0196/04/31گزارش مربوطه10نهایی سازی مدل در کمیته و ابالغ آن به دانشگاه ها. 3-3-1-22

ایجاد ساختار دفاتر همکاری فناوری در دانشگاه های . 4-3-1-22

منتخب بر اساس مدل ابالغی
96/05/0196/09/31گزارش مربوطه15

انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفاتر . 5-3-1-22

(شش ماهه اول)همکاری فناوری 
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه15

تدوین قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط . 6-3-1-22

با دفاتر دفاتر همکاری فناوری و تصویب و ابالغ آن به دانشگاه
96/05/0196/10/30ابالغ آیین نامه و قوانین15

ارایه حمایت های تشویقی به دانشگاه های منتخب . 7-3-1-22

(شامل تامین مالی، آموزش، ساختار، فرآیند)
96/05/0196/۰۷/15نامه ابالغ اعتبار و گزارش های مربوطه10

انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفاتر . 8-3-1-22

(شش ماهه دوم)همکاری فناوری 
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه15

 ساله مراکز رشد 5تدوین برنامه استراتژیک . 1-4-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
60

هر مرکز رشد دانشگاه به)ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد  -۱  

اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای- ۲ (صورت مستقل  

اجرای برنامه

96/09/0196/10/15

تدوین برنامه عملیاتی یکساله مراکز رشد فناوری . 2-4-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
40

هر مرکز رشد دانشگاه به)ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد  -۱  

اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای- ۲ (صورت مستقل  

اجرای برنامه

96/09/0196/10/۱۵

96/01/1596/02/31گزارش مربوطه15تشکیل کمیته هماهنگی و تقسیم کار. 1-5-1-22

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

 مرکز 60توسعه و تقویت . 501-22

رشد در دانشگاه های علوم پزشکی 

بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان )

مستقر در مراکز رشد به تعداد کل 

(مراکز رشد حوزه سالمت

20

تدوین سیاست مالکیت . 5-1-22

فکری دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

5

تدوین برنامه استراتژیک . 4-1-22

و برنامه عملیاتی مرکز رشد فناوری 

دانشگاه

5

راه اندازی دفتر انتقال . 3-1-22

فناوری در  دانشگاه های علوم 

( دانشگاه4)پزشکی کشور 

10

تدوین نقشه راه مرکز . 2-1-22

رشد فناوری دانشگاه

20

توسعه و تقویت مراکز . 1-1-22

رشد فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

50
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 IP)تدوین پیش نویس سیاست مالکیت فکری . 2-5-1-22

Policy)
96/02/0196/05/31گزارش مربوطه25

نهایی سازی مدل در کارگروه و تصویب آن در . 3-5-1-22

شورای فناوری سالمت
96/05/0196/06/31گزارش مربوطه20

ارایه و تصویب سیاست مالکیت فکری در دستور . 4-5-1-22

مشترک هیات امنا وزارت بهداشت
96/06/0196/07/31گزارش مربوطه20

96/07/0196/12/15گزارش مربوطه20پیگیری تصویب در هیأت امنای دانشگاه ها و ابالغ.  5-5-1-22

برگزاری همایش های . 6-1-22

توانمندسازی در حوزه فناوری در 

دانشگاه ها

10
برگزاری همایش شرکت های نوپای حوزه سالمت . 1-6-1-22

( منطقه آمایشی۵در )
96/07/0196/09/۱۵گزارش مربوطه100

96/۱۱/0196/12/۱۵گزارش مربوطه20بررسی درخواست راه اندازی پارک. 1-1-2-22

96/۱۱/0196/12/۱۵نامه به شورای گسترش30پیگیری و اعطای مجوز راه اندازی یک پارک. 2-1-2-22

96/۱۱/0196/12/۱۵گزارش مربوطه50حمایت و پایش فعالیت های پارک ها. 3-1-2-22

تدوین آیین نامه و شیوه نامه راه اندازی پردیس . 1-2-2-22

سالمت در پارک های علم و فناوری
96/0۵/0196/06/15گزارش مربوطه40

راه اندازی شورای پردیس سالمت در پارک های علم . 2-2-2-22

(در هر منطقه آمایشی)و فناوری 
96/06/1596/۱۲/15ارایه گزارش عملکرد60

گزارش گیری اعتبارات فناوری تخصیصی به . 1-3-2-22

( دانشگاه30) ۱۳۹5دانشگاه ها طی سال 
96/09/0196/09/30گزارش مربوطه50

پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصیصی به . 2-3-2-22

( دانشگاه10) ۹6دانشگاه ها طی سال 
96/07/0196/12/15گزارش مربوطه50

 در ۱۳۹5گزارش پایش اعتبارات تخصیصی در سال  . 1-1-3-22

اتاق های تمیز دانشگاه ها
96/10/0196/12/15گزارش مربوطه25

گزارش ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه . 2-1-3-22

( دانشگاه10)اتاق های تمیز در دانشگاه ها 
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه25

 اتاق  3گزارش تخصیص بودجه و کمک به راه اندازی . 3-1-3-22

تمیز
96/11/0196/12/15نامه ابالغ اعتبار25

96/11/0196/12/15گزارش مربوطه25 اتاق تمیز اتمام یافته3رونمایی از . 4-1-3-22

ساماندهی اطالعات شرکت ها و محصوالت دانش . 1-1-4-22

بنیان در قالب سامانه فن بازار محصوالت دانش بنیان حوزه 

سالمت

96/07/0196/08/30گزارش مربوطه15

برگزاری دومین گردهمایی مدیران عامل شرکت های . 2-1-4-22

دانش بنیان حوزه سالمت
96/01/1596/03/31گزارش مربوطه15

گزارش انجام اقدامات الزم جهت کسب مجوزهای . 3-1-4-22

بین المللی و صادرات محصوالت برای شرکت های دانش بنیان
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه20

تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت های دانش بنیان . 4-1-4-22

حوزه سالمت
96/04/0196/06/15گزارش مربوطه10

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در . 5-1-4-22

(شش ماهه اول)نمایشگاه های معتبر بین المللی 
20

گزارش حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های 

معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری

96/06/0196/06/31

بازنگری، اصالح و بروزرسانی لیست محصوالت . 6-1-4-22

(شش ماهه اول)دانش بنیان حوزه سالمت 
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه20

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

 مرکز 60توسعه و تقویت . 501-22

رشد در دانشگاه های علوم پزشکی 

بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان )

مستقر در مراکز رشد به تعداد کل 

(مراکز رشد حوزه سالمت

راه اندازی پارک علم و . 2-22

در هر منطقه )فناوری سالمت 

(آمایشی یک پارک تا انتهای برنامه

افزایش تعداد اتاق های تمیز. 3-22

توسعه شرکت های دانش . 4-22

بنیان حوزه سالمت

20

15

15

20

ساماندهی و حمایت از . 1-4-22

شرکت های دانش بنیان حوزه 

سالمت

25

توسعه زیرساخت  و . 1-3-22

تجهیز اتاق های تمیز

100

پایش عملکرد اعتبارات . 3-2-22

فناوری تخصیصی به دانشگاه ها

40

30 راه اندازی پردیس سالمت . 2-2-22

در پارک های علم و  فناوری استانی

توسعه و تقویت . 1-2-22

پارک های علم و فناوری سالمت

30

تدوین سیاست مالکیت . 5-1-22

فکری دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

5
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حوزه تحقيقات و فناوری

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در . 7-1-4-22

(شش ماهه دوم)نمایشگاه های معتبر بین المللی 
20

گزارش حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های 

معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری

96/11/0196/12/15

بازنگری، اصالح و بروزرسانی لیست محصوالت . 8-1-4-22

(شش ماهه دوم)دانش بنیان حوزه سالمت 
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه20

از جلسات  (مالتی مدیا)تولید محتوای چندرسانه ای . 1-2-4-22

( جلسه10)آموزشی 
96/01/1596/03/31گزارش مربوطه50

بارگذاری جلسات در سامانه مدیریت آموزشی . 2-2-4-22

دانشکده مجازی دانشگاه تهران
96/01/1596/05/31گزارش مربوطه20

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از . 3-2-4-22

(شش ماهه اول)طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری 
96/06/0196/06/31براساس دستور العمل ابالغی30

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از . 4-2-4-22

شش ماهه )طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری 

(دوم

96/11/0196/1۲/15براساس دستور العمل ابالغی30

راه اندازی نظام جمع آوری . 3-4-22

اطالعات و ارزشیابی فناوری 

سالمت در دانشگاه های علوم 

پزشکی

20

بروزرسانی و تکمیل سامانه مدیریت اطالعات . 1-3-4-22

فناوری دانشگاه ها براساس نیاز ستاد و دانشگاه ها
96/02/0196/05/31گزارش مربوطه100

تعیین اولویت های طرح های فناوری به تفکیک . 1-4-4-22

کمیته های فناوری
96/02/0196/03/29گزارش مربوطه30

96/04/0196/04/15گزارش مربوطه۱۳۹610اعالم  فراخوان طرح های فناورانه سالمت سال . 2-4-4-22

ارزیابی طرح های ارسالی از صندوق نوآوری و . 3-4-4-22

( مورد20)شکوفایی در کمیته های تخصصی 
96/02/0196/11/30گزارش مربوطه40

طراحی و راه اندازی بانک های اطالعاتی طرح های . 4-4-4-22

دریافتی، فناوران، صنایع و محققین
96/03/0196/06/15گزارش مربوطه20

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه های . 1-1-5-22

( صندوق۲)علوم پزشکی کشور 
60

درخواست دانشگاه مبنی بر تمایل ایجاد صندوق

  درصد51معرفی کتبی سهامدار بخش خصوصی با سهم حداقل 
96/11/0196/11/30

96/02/0196/07/15آیین نامه نهایی40تدوین آیین نامه راه اندازی شهرک دانش سالمت. 2-1-5-22

گزارش استقرار شرکت های توانمند صادراتی در . 1-1-6-22

( شرکت5)مرکز رشد بین المللی فناوری سالمت کیش 
96/10/0196/12/۱۵گزارش مربوطه25

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در . 2-1-6-22

نمایشگاه های معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

96/11/0196/12/۱۵گزارش مربوطه25

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از . 3-1-6-22

توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه25

تعیین میزان مصرف بیمارستان های دولتی منطقه . 4-1-6-22

در حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 

(میلیون ریال)

96/04/0196/05/31گزارش مربوطه25

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

50

توسعه شرکت های دانش . 4-22

بنیان حوزه سالمت

افزایش سهم اشتغال . 5-22

دانش بنیان حوزه سالمت از کل 

اشتغال کشور

توسعه سهم صادرات . 6-22

 High)محصوالت با فناوری باال 

Tech) از کل صادرات غیرنفتی

15

15

20

توسعه صادرات . 1-6-22

محصوالت حوزه سالمت

100

توسعه صندوق های . 1-5-22

پژوهش و فناوری غیر دولتی 

سالمت

65

حمایت از طرح های . 4-4-22

فناوری حوزه سالمت

35

توسعه و بروزرسانی . 2-4-22

سامانه مجازی توانمندسازی و 

فرهنگ سازی توسعه فناوری

20

ساماندهی و حمایت از . 1-4-22

شرکت های دانش بنیان حوزه 

سالمت

25
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تدوین گزارش برگزاری انتخابات شوراهای صنفی در . 1-1-1-23

(به تعداد خوابگاه ها و دانشکده ها)خوابگاه ها و دانشکده ها 
96/09/0196/09/30تکمیل فرم اسامی اعضای شورای صنفی- فراخوان و تبلیغات25

تدوین گزارش برگزاری انتخابات شورای سنفی . 2-1-1-23

 هاPhdدستیاران و 
96/09/0196/09/30تکمیل فرم اسامی اعضای شورای صنفی25

برگزاری اولین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی . 3-1-1-23

 و اعزام منتخبین به شورا95منتخب سال 
96/3/0196/3/31دعوتنامه ستاد و برگه معرفی نامه دانشگاه به ستادو اعزام منتخبین25

برگزاری دومین نشست دبیران شورای صنفی . 4-1-1-23

  و اعزام منتخبین به شورا96مرکزی منتخب سال 
96/11/0196/11/30دعوتنامه ستاد و برگه معرفی نامه دانشگاه به ستاد و اعزام منتخبین25

96/01/1596/01/31صورتجلسه کارگروه و گانت چارت برگزاری هفته خوابگاه20برگزاری کارگروه تخصصی هفته خوابگاه ها. 1-2-1-23

ابالغ بخش نامه برگزاری هفته خوابگاه ها به . 2-2-1-23

دانشگاه ها
96/02/0196/02/15ابالغ بخشنامه20

96/03/0196/03/31ارائه گزارش مصور و توصیفی از برگزاری هفته خوابگاه ها60تدوین گزارش  برگزاری هفته خوابگاه ها. 3-2-1-23

96/10/0196/10/30برگزاری انتخابات و ارسال لیست منتخبین از دانشگاهها25تدوین گزارش  برگزاری انتخابات شهردار. 1-3-1-23

و  (جلسه توجیهی)برگزاری گردهمایی شهرداران . 2-3-1-23

95اعزام منتخبین  سال 
96/12/0196/12/15گزارش گردهمایی شهرداران و نامه25

تدوین گزارش واگذاری مدیریت خوابگاهها به . 3-3-1-23

شهرداران از طرف مدیر دانشجویی
96/12/0196/12/15معرفی شهردار و نام خوابگاه واگذاری شده25

96/12/0196/12/15تکمیل فرم نظرسنجی ارسال شده از ستاد25پایش عملکرد شهرداران خوابگاه ها. 4-3-1-23

ارائه گزارش و مستندات اجرای الگوی تغذیه شش . 1-1-2-23

ماهه اول به ستاد
96/06/0196/06/31برنامه غذایی و تکمیل فرم ارسال شده ستادی50

ارائه گزارش و مستندات اجرای الگوی تغذیه شش . 2-1-2-23

ماهه دوم به ستاد
96/12/0196/12/15برنامه غذایی و تکمیل فرم ارسال شده ستادی50

تکمیل طرح صنعتی . 1-3-23

سازی آشپزخانه های دانشگاه ها

50

100تدوین گزارش اجرای طرح صنعتی سازی. 1-1-3-23

تهیه و گزارش خرید و تجهیز اقالم مورد نیاز در ستون کمبودها  

در صورت واگزاری - 95پیوست نامه ارسالی از سوی ستاد در سال 

قراراداد بارگزاری  شود, به بخش خصوصی

96/12/0196/12/15

96/06/0196/06/31تکمیل فرم ارسالی50ادامه پایش غذاخوری ها و آشپزخانه ها. 1-2-3-23

تدوین گزارش رتبه بندی غذاخوری ها و آشپزخانه . 2-2-3-23

ها
96/09/0196/09/30گزارش از رتبه بندی غذاخوری ها50

تعیین و ابالغ دانشگاه های در اولویت بازسازی در . 1-1-4-23

 متر مربع۴۰۰۰۰حد 
96/3/0196/3/31لیست اولویت بندی دانشگاه ها30

96/09/0196/09/30گزارش اجرای بازسازی70تدوین گزارش اجرای بازسازی بر اساس ابالغ ستادی. 2-1-4-23

96/06/0196/06/31فرم صورتجلسه34تکمیل پروژه های خوابگاه های ملکی. 1-2-4-23

تدوین گزارش میزان پیشرفت شش ماهه اول پروژه . 2-2-4-23

(براساس فرمت ارسالی)های در دست احداث 
96/06/0196/06/31گزارش میزان پیشرفت33

تدوین گزارش میزان پیشرفت شش ماهه دوم پروژه . 3-2-4-23

(براساس فرمت ارسالی)های در دست احداث 
96/12/0196/12/15گزارش میزان پیشرفت33

بروز رسانی لیست اطالعات خوابگاه های غیر ملکی . 1-3-4-23

دانشگاه ها
96/06/0196/06/31اطالعات لیست خوابگاههای خودگردان یا مشارکتی30

ارسال لیست خوابگاه های تبدیل وضعیت شده از . 2-3-4-23

خودگردان به مشارکتی
96/12/0196/12/15ارسال قرارداد30

تدوین گزارش تشکیل جلسات و عملکرد انجمن . 1-1-5-23

های ورزش قهرمانی دانشجویی در شش مامه دوم
96/12/0196/12/15مصوبات جلسات انجمن های ورزشی30

تشکیل انجمن های ورزشهای همگانی و انتخاب . 2-1-5-23

مسئول انجمن در دانشکده ها
96/02/0196/02/31ارائه تقویم ورزشی توسط مسئول انجمن30

حوزه فرهنگی و دانشجويی

40

40

اجرای طرح و پایش . 3-1-23

عملکرد شهرداران خوابگاههای 

دانشجویی

30

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و . 23

سالمت دانشجویان

افزایش مشارکت اجرایی . 351-23

دانشجویان در اداره امور رفاهی و 

خوابگاهی دانشجویان

15

برگزاری هفته خوابگاه . 2-1-23

های دانشجویی

30

اجرای نظام اعتبار . 2-3-23

سنجی غذا خوری های دانشجویی

50

تشکیل واحدهای شورای .  1-1-23

صنفی

استانداردسازی تغذیه . 2-23

دانشجویان

پایش و نظارت کیفیت . 51-2-23

تغذیه دانشجویان براساس الگوی 

تغذیه مناسب و استاندارد

100

استانداردسازی صنعتی . 3-23

آشپزخانه و فرایند تهیه غذا و سالن 

های غذاخوری دانشگاهیان

10

افزایش پوشش، ساخت و . 4-23

توسعه و تعمیر و بازسازی خوابگاه 

های دانشجویی

15

احداث خوابگاههای . 2-4-23

جدید ملکی

20

تبدیل خوابگاههای . 3-4-23

خودگردان به مشارکتی

40

اجرای نظام اعتبارسنجی . 1-4-23

خوابگاه های دانشجویی

افزایش مشارکت دانشجویان . 5-23

در فعالیت های ورزشی

فعال سازی انجمن های . 251-5-23

دانشجویی در ورزش همگانی و 

قهرمانی

30
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جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

تدوین گزارش سه ماهه سوم عملکرد انجمن های . 3-1-5-23

ورزشی در دانشگاه
20

تعداد کانون های فعال در هر دانشکده و تعداد رشته های فعال در 

کانون،  تعداد نفرات تحت پوشش هر کانون، معرفی نمایندگان هر 

کانون در دانشکده ها، ارائه عملکرد فصلی هر کانون باتصویر

96/09/0196/09/30

تدوین گزارش سه ماهه چهارم عملکرد انجمن های . 4-1-5-23

ورزشی در دانشگاه
20

تعداد کانون های فعال در هر دانشکده و تعداد رشته های فعال در 

کانون،  تعداد نفرات تحت پوشش هر کانون، معرفی نمایندگان هر 

کانون در دانشکده ها، ارائه عملکرد فصلی هر کانون باتصویر

96/12/0196/12/15

تدوین گزارش برگزاری مسابقات ورزشی ورودی . 1-2-5-23

المپیاد و شرکت در مسابقات ورودی
20

مستندات مربوط به حضور در مسابقات و المپیادهای ورزشی شامل 

پوستر فعالیت + عکس+ افراد شرکت کننده+ رشته های برگزار شده

و اطالع رسانی برنامه

96/03/0196/03/31

تدوین گزارش برگزاری مسابقات ورزشی درون . 2-2-5-23

دانشگاهی
20

مستندات مربوط به فعالیت های ورزشی درون دانشگاهی شامل 

پوستر فعالیت + عکس+ افراد شرکت کننده+ رشته های برگزار شده

و اطالع رسانی برنامه

96/12/0196/12/15

تدوین گزارش برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزشی . 3-2-5-23

دانشجویان دختر و شرکت دانشجویان در المپیاد
20

مستندات مربوط به فعالیت های ورزشی المپیاد دختران شامل 

پوستر فعالیت + عکس+ افراد شرکت کننده+ رشته های برگزار شده

و اطالع رسانی برنامه

96/06/0196/06/31

تدوین گزارش برگزاری مسابقات ورزشی درون . 4-2-5-23

منطقه ای و شرکت دانشگاه ها
20

مستندات مربوط به فعالیت های ورزشی درون منطقه ای شامل 

پوستر فعالیت + عکس+ افراد شرکت کننده+ رشته های برگزار شده

و اطالع رسانی برنامه

96/11/0196/11/30

تدوین گزارش برگزاری مسابقات تک رشته ای . 5-2-5-23

فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها و شرکت دانشجویان
20

مستندات مربوط به فعالیت های ورزشی شامل رشته های برگزار 

پوستر فعالیت و اطالع رسانی + عکس+ افراد شرکت کننده+ شده

برنامه

96/12/0196/12/15

 )عملکرد سه ماهه اول برگزاری زنگ سالمت .  1-3-5-23

در دانشگاه ها و خوابگاه ها و ارائه گزارش(ساعت نشاط و سالمت
5

تعدادبرگزاری ساعت سالمت در طی هرسه ماه در دانشگاه ، تعداد 

نفرات شرکت کننده در برنامه ، تعداد اساتید و مسئولین شرکت 

کننده با ذکر نام وسمت در برنامه ، خالصه ای از برنامه اجرایی 

همراه با عکس

96/03/0196/03/31

 )عملکرد سه ماهه سوم برگزاری زنگ سالمت . 2-3-5-23

در دانشگاه ها و خوابگاه ها و ارائه گزارش(ساعت نشاط و سالمت
5

تعدادبرگزاری ساعت سالمت در طی هرسه ماه در دانشگاه ، تعداد 

نفرات شرکت کننده در برنامه ، تعداد اساتید و مسئولین شرکت 

کننده با ذکر نام وسمت در برنامه ، خالصه ای از برنامه اجرایی 

همراه با عکس

96/09/0196/09/30

 )عملکرد سه ماهه چهارم برگزاری زنگ سالمت . 3-3-5-23

در دانشگاه ها و خوابگاه ها و ارائه گزارش(ساعت نشاط و سالمت
5

تعدادبرگزاری ساعت سالمت در طی هرسه ماه در دانشگاه ، تعداد 

نفرات شرکت کننده در برنامه ، تعداد اساتید و مسئولین شرکت 

کننده با ذکر نام وسمت در برنامه ، خالصه ای از برنامه اجرایی 

همراه با عکس

96/12/0196/12/15

برگزاری المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان . 4-3-5-23

پسر و شرکت دانشگاه ها
20

اعالم آمادگی اولیه دانشگاه های شرکت کننده ،تعداد رشته های 

ورزشی اعزام شده به المپیاد ،تعداد نفرات شرکت کننده،تعداد 

جلسات تمرین هر رشته ورزشی تا زمان اعزام،مقام های کسب شده 

در هر رشته ورزشی ،اسامی نفرات برتر

96/12/0196/12/15

برگزاری فعالیت های گروهی و ارائه گزارش شش . 5-3-5-23

ماهه اول
5

تعداد نفرات شرکت کننده به تفکیک پسرو دختر ، خالصه ای از 

(...مانند پیاده روی، کوهنوردی و  )برنامه اجرایی همراه با عکس 
96/06/0196/06/31

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و . 23

سالمت دانشجویان

35

افزایش مشارکت دانشجویان . 5-23

در فعالیت های ورزشی

فعال سازی انجمن های . 251-5-23

دانشجویی در ورزش همگانی و 

قهرمانی

30

ترویج ورزش های . 2-5-23

قهرمانی

30

40ترویج ورزش های همگانی. 3-5-23

 172 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

برگزاری فعالیت های گروهی و ارائه گزارش شش . 6-3-5-23

ماهه دوم
5

تعداد نفرات شرکت کننده به تفکیک پسرو دختر ، خالصه ای از 

(...مانند پیاده روی، کوهنوردی و  )برنامه اجرایی همراه با عکس
96/12/0196/12/15

برگزاری کاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها و . 7-3-5-23

ارائه گزارش شش ماهه اول
696/06/0196/06/31

برگزاری کاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها و . 8-3-5-23

ارائه گزارش شش ماهه دوم
696/12/0196/12/15

شرکت و همکاری در رقابت های ورزشی دانشجویان . 9-3-5-23

کشور
96/12/0196/12/15تعداد تیم های شرکت کننده و نتایج بدست آمده بصورت مصور15

برگزاری مسابقات مناطق دهگانه  و ارائه گزارش . 10-3-5-23

عملکرد و نتایج شرکت
10

تعداد رشته های برگزار شده ،تعداد شرکت کنندگان هر دانشگاه 

،مقام های کسب شده و خالصه عملکرد به صورت مکاتبه و مصور
96/09/0196/09/30

برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و خوابگاهی و . 11-3-5-23

ارائه گزارش سه ماهه اول عملکرد
6

تعداد رشته های برگزارشده ، مکان برگزاری ، تعداد نفرات شرکت 

کننده به تفکیک پسر یا دختر ، گزارشی مختصر همراه با نتایج 

بصورت مکتوب و مصور

96/03/0196/03/31

برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و خوابگاهی و .  12-3-5-23

ارائه گزارش سه ماهه سوم عملکرد
6

تعداد رشته های برگزارشده ، مکان برگزاری ، تعداد نفرات شرکت 

کننده به تفکیک پسر یا دختر ، گزارشی مختصر همراه با نتایج 

بصورت مکتوب و مصور

96/09/0196/09/30

برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و خوابگاهی و .  13-3-5-23

ارائه گزارش سه ماهه چهارم عملکرد
6

تعداد رشته های برگزارشده ، مکان برگزاری ، تعداد نفرات شرکت 

کننده به تفکیک پسر یا دختر ، گزارشی مختصر همراه با نتایج 

بصورت مکتوب و مصور

96/12/0196/12/15

برگزاری دوره آموزشی تفسیر نتایج پرسشنامه . 1-1-6-23

CAQ IR-160
20

گزاش دوره آموزشی برگزارشده ویژه ادارات مشاوره، پرسشنامه 

CAQ IR-160بازنگری شده 
96/05/0196/05/31

 و 95تهیه گزارش کامل از پایش سالمت روان سال . 2-1-6-23

94
96/03/0196/03/31فایل گزارش پایش20

تدوین گزارش مداخالت پایش سالمت روان سال . 3-1-6-23

94 و 95
96/04/0196/04/31فایل گزارش پایش20

پایش سالمت روان دانشجویان ورودی جدید سال . 4-1-6-23

96
96/09/0196/09/30تکمیل فرم فرابر20

تدوین گزارش مداخالت درمانی ویژه دانشجویان . 5-1-6-23

96شناسایی شده 
96/12/0196/12/15تکمیل فرم فرابر20

96/06/0196/06/31نمونه پرونده10طراحی پرونده سالمت الکترونیکی دانشجویان. 1-2-6-23

96/12/0196/0/12/15تکمیل فرم پرونده الکترونیکی در سامانه10تکمیل پرونده سالمت روانی الکترونیکی دانشجویان. 2-2-6-23

اقدامات صورت گرفته در خصوص خدمات مشاوره و . 3-2-6-23

- روانشناختی ویژه دانشجویان مراجعه کننده به ادارات مشاوره 

شش ماهه اول

96/06/0196/06/31تکمیل فرم سامانه سیناسای مشاوره5

اقدامات صورت گرفته در خصوص خدمات مشاوره و . 4-2-6-23

- روانشناختی ویژه دانشجویان مراجعه کننده به ادارات مشاوره 

شش ماهه دوم

96/12/0196/0/12/15تکمیل فرم سامانه سیناسای مشاوره5

اقدامات صورت گرفته در خصوص مداخله در . 5-2-6-23

شش ماهه اول- رفتارهای خودآسیب رسان
5

معرفی کارشناس مسئول خودکشی، فراوانی دانشجویان خودارجاع، 

ارجاعی از سایر منابع و  شناسایی شده از طریق پایش سالمت روان، 

تعداد جلسات مشاوره ویژه دانشجو شناسایی شده، مداخالت درمانی 

ویژه دانشجو

96/6/0196/6/31

50

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و . 23

سالمت دانشجویان

35

پایش سالمت روان . 1-6-23

دانشجویان

افزایش مشارکت دانشجویان . 5-23

در فعالیت های ورزشی

25

40ترویج ورزش های همگانی. 3-5-23

ارتقای سالمت روان با . 6-23

افزایش پوشش غربالگری و برنامه 

های پیشگیرانه و درمانی

10

50طرح جامع بهداشت روانی. 2-6-23
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

اقدامات صورت گرفته در خصوص مداخله در . 6-2-6-23

شش ماهه دوم- رفتارهای خودآسیب رسان 
5

فراوانی دانشجویان خودارجاع، ارجاعی از سایر منابع و شناسایی 

شده از طریق پایش سالمت روان، تعداد جلسات مشاوره ویژه 

دانشجو شناسایی شده، مداخالت درمانی ویژه دانشجو

96/12/0196/12/15

اقدامات صورت گرفته در خصوص دانشجویان دارای . 7-2-6-23

شش ماهه اول- گرایش مصرف مواد و الکل
5

معرفی کارشناس مسئول اعتیاد، فراوانی دانشجویان خودارجاع، 

ارجاعی از سایر منابع و شناسایی شده از طریق پایش سالمت روان، 

تعداد جلسات مشاوره ویژه دانشجو شناسایی شده، مداخالت درمانی 

ویژه دانشجو

96/6/0196/6/31

اقدامات صورت گرفته در خصوص م دانشجویان . 8-2-6-23

شش ماهه دوم- دارای گرایش مصرف مواد و الکل 
5

فراوانی دانشجویان خودارجاع، ارجاعی از سایر منابع و شناسایی 

شده از طریق پایش سالمت روان، تعداد جلسات مشاوره ویژه 

دانشجو شناسایی شده، مداخالت درمانی ویژه دانشجو

96/12/0196/12/15

اقدامات صورت گرفته در خصوص دانشجویان دارای . 9-2-6-23

شش ماهه اول- مشکالت تحصیلی
5

معرفی کارشناس مسئول تحصیلی، فراوانی دانشجویان خودارجاع، 

ارجاعی از سایر منابع و شناسایی شده یا ارجاع شده، تعداد جلسات 

مشاوره ویژه دانشجو شناسایی شده، مداخالت درمانی ویژه دانشجو

96/6/0196/6/31

اقدامات صورت گرفته در خصوص دانشجویان . 10-2-6-23

شش ماهه دوم- دارای مشکالت تحصیلی 
5

فراوانی دانشجویان خودارجاع، ارجاعی از سایر منابع و شناسایی 

شده از طریق پایش سالمت روان، تعداد جلسات مشاوره ویژه 

دانشجو شناسایی شده، مداخالت درمانی ویژه دانشجو

96/12/0196/12/15

اقدامات صورت گرفته در خصوص مشاوره پیش، . 11-2-6-23

شش ماهه اول- حین و بعد از ازدواج
5

گزارش از مجموع مشاوره های پیش، حین و بعد از ازدواج، آموزش 

و سایر  (سمینار، کارگاه، جشن ، همایش)های پیش از ازدواج

اقدامات انجام شده در زمینه ازدواج دانشجویان

96/6/0196/6/31

اقدامات صورت گرفته در خصوص مشاوره پیش، . 12-2-6-23

شش ماهه دوم- حین و بعد از ازدواج
5

گزارش از مجموع مشاوره های صورت گرفته، کارگاه های برگزار 

شده و سایر اقدامات انجام شده در زمینه ازدواج دانشجویان
96/12/0196/12/15

تدوین گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه . 13-2-6-23

شش ماهه اول- خودمراقبتی ویژه دانشجویان 
5

گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه خودمراقبتی ، فعالیت های 

درون بخشی و برون بخشی
96/06/0196/06/31

تدوین گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه . 14-2-6-23

شش ماهه دوم- خودمراقبتی ویژه دانشجویان 
5

گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه خودمراقبتیفعالیت های 

درون بخشی و برون بخشی
96/12/0196/12/15

تدوین گزارش شش ماهه اول تشکیل هسته های . 15-2-6-23

مشاوره پیشرفت تحصیلی، شورای تامین بهداشت روان، کمیته 

روانشناختی، کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان، 

کارگروه تخصصی پیشگیری از مصرف مواد و دارو و  تیم درمان و 

هماهنگی ویژه دانشجویان مورد نیاز و شناسایی شده

96/06/0196/06/31مصوبات و اسامی اعضای شرکت کننده در جلسات5

تدوین گزارش شش ماهه دوم تشکیل هسته های . 16-2-6-23

مشاوره پیشرفت تحصیلی، شورای تامین بهداشت روان، کمیته 

روانشناختی، کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان، 

کارگروه تخصصی پیشگیری از مصرف مواد و دارو و  تیم درمان و 

هماهنگی ویژه دانشجویان مورد نیاز و شناسایی شده

96/12/0196/12/15مصوبات و اسامی اعضای شرکت کننده در جلسات5

تدوین گزارش اقدامات و خدمات صورت گرفته در . 17-2-6-23

شش ماهه اول- خصوص مشاوره نوین
96/06/0196/06/31گزارش خط تلفنی تلفنی ارتباط با مشاور، سایت اداره مشاوره و سایر5

تدوین گزارش اقدامات و خدمات صورت گرفته در . 18-2-6-23

شش ماهه دوم- خصوص مشاوره نوین
96/12/0196/12/15گزارش خط تلفنی تلفنی ارتباط با مشاور، سایت اداره مشاوره و سایر5

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و . 23

سالمت دانشجویان

35

ارتقای سالمت روان با . 6-23

افزایش پوشش غربالگری و برنامه 

های پیشگیرانه و درمانی

10

50طرح جامع بهداشت روانی. 2-6-23
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

تعیین سرفصل های آموزشی ویژه برگزاری دوره . 1-1-7-23

های آموزشی
96/03/0196/03/31صورتجلسه و عناوین سرفصلهای مصوب40

برگزاری دوره های آموزش ویژه روسای ادارات . 2-1-7-23

تغذیه، سرپرستان خوابگاه ها و مدیران دانشجویی در خصوص 

شورای صنفی، غذاخوری و خوابگاه ها و شرکت دانشگاه در دوره

60
ارائه گزارش نهایی از برگزاری دوره ها و بازخورد به مسئولین توسط 

ستاد و نامه معرفی کارشناس جهت شرکت در دوره توسط دانشگاه
96/06/0196/06/31

96/04/0196/04/31لیست الویت ها و عناوین  دوره های آموزشی ستاد، منطقه، دانشگاه10تهیه جدول یکساله برنامه های آموزشی. 1-2-7-23

برگزاری گردهمایی روسای ادارات مشاوره در شش . 2-2-7-23

ماهه اول و شرکت روسای ادارات مشاوره
96/06/0196/06/31گزارش برگزاری گردهمایی و نامه اعزام رئیس اداره مشاوره15

برگزاری گردهمایی روسای ادارات مشاوره در شش . 3-2-7-23

ماهه دوم و شرکت روسای ادارات مشاوره
96/12/0196/12/15گزارش برگزاری گردهمایی و نامه اعزام رئیس اداره مشاوره15

برگزاری شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق .  4-2-7-23

دهگانه و ارائه گزارش شش ماهه اول
96/06/0196/06/31گزارش برگزاری و مصوبات  نشست10

برگزاری شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق .  5-2-7-23

دهگانه و ارائه گزارش شش ماهه دوم
96/12/0196/12/15گزارش برگزاری و مصوبات  نشست10

برگزاری انتخابات روسای مناطق دهگانه شورای .  6-2-7-23

برنامه ریزی خدمات یاورانه و ارائه گزارش
96/04/0196/04/31گزارش برگزاری انتخابات روسای مناطق دهگانه10

برگزاری دوره های آموزشی در سطح صف و ستاد و .  7-2-7-23

ارائه گزارش شش ماهه اول
96/06/0196/06/31گزارش دوره های آموزشی برگزار شده مصور و توصیفی15

برگزاری دوره های آموزشی در سطح صف و ستاد و .  8-2-7-23

ارائه گزارش شش ماهه دوم
96/12/0196/12/15گزارش دوره های آموزشی برگزار شده مصور و توصیفی15

محلی و - برگزاری کالسها یا کارگاه های بومی .  1-3-7-23

شرکت دانشگاه در کالس ها و ارائه گزارش
20

تعداد نفرات دانشگاهها ، میزان قبولی نفرات دانشگاه ،زمان شروع و 

پایان دوره ، دریافت احکام از فدراسیون و ارسال به دانشگاهها و 

نامه معرفی از طرف داشگاه

96/06/0196/06/31

برگزاری کالس های مربیگری و آموزشی ویژه .  2-3-7-23

مسئولین ورزش های همگانی و شرکت در کالس ها و ارائه 

گزارش

20

تعداد نفرات دانشگاهها ، میزان قبولی نفرات دانشگاه ،زمان شروع و 

پایان دوره ، دریافت احکام از فدراسیون و ارسال به دانشگاههاو نامه 

معرفی از طرف داشگاه

96/12/0196/12/15

برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان . 3-3-7-23

تربیت بدنی در ورزش های قهرمانی و شرکت دانشگاه ها در 

شش ماهه اول

96/06/0196/06/31گزارش مصور و توصیفی برگزاری کارگاه20

برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان . 4-3-7-23

تربیت بدنی در ورزش های قهرمانی و شرکت دانشگاه ها در 

شش ماهه دوم

96/12/0196/12/15گزارش مصور و توصیفی برگزاری کارگاه20

تدوین گزارش شش ماهه اول برگزاری نشست ها و . 5-3-7-23

سمینارها ویژه مسئولین قهرمانی و همگانی مدیران مناطق و 

مدیران تربیت بدنی و شرکت دانشگاه ها

10
تعداد دانشگاههای شرکت کننده، مکان برگزاری جلسه، نتایج جلسه 

 و مصوبات صورتجلسه و نامه معرفی دانشگاه
96/06/0196/06/31

تدوین گزارش شش ماهه دوم برگزاری نشست ها و . 6-3-7-23

سمینارها ویژه مسئولین قهرمانی و همگانی ، مدیران مناطق و 

مدیران تربیت بدنی و شرکت دانشگاه ها

10
تعداد دانشگاههای شرکت کننده، مکان برگزاری جلسه، نتایج جلسه 

 و مصوبات صورتجلسه و نامه معرفی دانشگاه
96/12/0196/12/15

برگزاری نشست دبیران و گردهمایی همتایاران . 1-1-8-23

95سالمت روان منتخب 
96/6/0196/6/30گزارش مصور و توصیفی برگزاری گردهمایی30

تدوین گزارش برگزاری کارگاه های توجیهی ویژه . 2-1-8-23

گروه های همتایار
20

 تکمیل فرم برگزاری برنامه و دوره های آموزشی سامانه سیناسای )

گزارش عناوین دوره های آموزشی ، تعداد همتایاران(فرابر- مشاوره   

شرکت کننده به همراه عکس

96/12/0196/12/15

برگزاری کالس ها و دوره . 3-7-23

های آموزشی،  نشست ها و 

سمینارها ویژه مدیران تربیت 

بدنی،دبیران مناطق، مسئولین 

ورزش های  همگانی و قهرمانی

35

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و . 23

سالمت دانشجویان

35

افزایش سرانه آموزشی . 7-23

مدیران و کارشناسان حوزه 

دانشجویی

برگزاری نشست ها و . 101-7-23

دوره های آموزشی ویژه مسئولین 

ارائه دهنده خدمات رفاهی به 

دانشجویان

30

برگزاری نشست ها، دوره . 2-7-23

آموزشی ویژه روسای - های روان

ادارات مشاوره

35

افزایش مشارکت دانشجویان . 8-23

در ارتقای سالمت روان دانشجویی 

 1650در قالب طرح همتایاران به 

نفر

اجرای طرح همتایاران . 101-8-23

سالمت روان دانشجویی

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

- عضویت و جذب همتایار سالمت روان جدید.  3-1-8-23

تکمیل همتایاران سالمت روان
96/09/0196/09/30اسامی و حیطه فعالیت همتایار سالمت روان عضو شده20

تدوین گزارش عملکرد همتایاران سالمت روان سه . 4-1-8-23

ماهه سوم
96/09/0196/09/30گزارش عملکرد براساس  فرم گزارش حیطه فعالیت15

تدوین گزارش عملکرد همتایاران سالمت روان سه . 5-1-8-23

ماهه چهارم
96/12/0196/12/15گزارش عملکرد براساس  فرم گزارش حیطه فعالیت15

96/4/196/4/31نحوه اطالع رسانی و اسامی ثبت نام کنندگان20فراخوان و ثبت نام متقاضیان طبق شیوه نامه. 1-1-1-24

96/4/196/4/31تکمیل فرم فرابر30برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات.  2-1-1-24

96/11/196/11/30نحوه اطالع رسانی و اسامی ثبت نام کنندگان20فراخوان و ثبت نام متقاضیان طبق شیوه نامه. 3-1-1-24

96/11/196/11/30تکمیل فرم فرابر30برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات.  4-1-1-24

96/3/196/3/30نامه50تدوین شیوه نامه و ابالغ به دانشگاه. 1-2-1-24

96/10/196/10/30تکمیل فرم فرابر50تدوین گزارش اجرای برنامه توسط دانشگاهها. 2-2-1-24

96/2/196/2/30پروپوزال و پرسشنامه20تدوین شیوه نامه و تهیه پروپوزال و پرسشنامه. 1-1-2-24

40لیمکت شرازگ96/7/196/7/30تکمیل پرسشنامه ها طبق ضوابط اعالمی. 2-1-2-24

96/12/196/12/10گزارش40جمع بندی و اراپه گزارش نهایی. 3-1-2-24

برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در .  1-1-3-24

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
96/12/196/12/15گزارش انتخابات و اعالم اسامی منتخبین50

96/5/196/5/30نامه اعزام50اعزام دانشجویان جهت انتخابات شورای مرکزی ناظر. 2-1-3-24

تشکیل کارگروه نشست و تدوین محتوا و محور ها و . 1-2-3-24

(ستاد)فرآیند های اجرایی 
96/2/196/2/31برنامه نشست+ صورت جلسات 25

ارسال فراخوان و ابالغ شیوه نامه تعیین صاحبان . 2-2-3-24

حق رای و حائز شرایط کاندیداتوری در خانه نشریات به مدیران 

مسئول

25
ارسال فایل اطالع رسانی در سامانه و فضای  _نامه ابالغ شیوه نامه 

دانشگاه
96/3/1596/3/30

اعزام دانشجویان واجد شرایط به نشست فعاالن . 3-2-3-24

نشریات دانشجویی
96/6/196/6/30نامه اعالم اسامی دانشجویان اعزامی به همراه لیست اسامی50

96/6/196/6/30گزارش برگزاری50برگزاری نشست. 1-3-3-24

96/6/196/6/30نامه اعالم اسامی دانشجویان اعزامی به همراه لیست اسامی50تدوین گزارش اعزام دانشجویان به نشست ها. 2-3-3-24

50نیبختنم یماسا ملاعا و تاباختنا شرازگ96/4/196/4/30برگزاری انتخابات نماینده دبیران کانون ها. 1-4-3-24

96/7/196/7/30نامه اعزام50اعزام دانشجویان به نشست. 2-4-3-24

96/2/196/2/31فرم فرابر10تهیه فرم مجوزهای قانونی وضعیت کانون ها. 1-5-3-24

تکمیل فرم های مربوط به مجوز کانون ها طبق . 2-5-3-24

استاندارد حداقلی اعالمی
96/3/196/3/31فرم فرابر30

96/6/196/6/30تکمیل فرم فرابر20تدوین گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه اول. 3-5-3-24

انجام فراخوان و اطالع رسانی برای جلب مشارکت . 4-5-3-24

دانشجویان
96/11/196/11/30ارسال مستند فراخوان از قبیل پوستر، عکس10

96/12/196/12/15تکمیل فرم فرابر20تدوین گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه دوم. 5-5-3-24

تدوین گزارش اعزام دبیران کانونها به مجامع . 6-5-3-24

تخصصی
10

نامه های معرفی دبیران کانون ها به ستاد و اعزام آنها به مجامع 

تخصصی در طول سال
96/12/196/12/15

96/3/2096/3/30نامه50ابالغ اولویت های موضوعی ستاد به دانشگاهها. 1-1-4-24

96/1۱/196/1۱/30تکمیل فرم فرابر50تدوین گزارش برگزاری کرسی های آزاداندیشی. 2-1-4-24

ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی سه ماهه . 1-2-4-24

اول طبق تقویم مصوب دانشگاه
96/3/196/3/31تکمیل فرم فرابر33

تشکیل و تقویت کانون . 5-3-24

اندیشه، )های فرهنگی دانشجویی

ادبی، هنرهای نمایشی، تجسمی، 

(...اردوهای جهادی و 

40

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و . 23

سالمت دانشجویان

35

افزایش مشارکت دانشجویان . 8-23

در ارتقای سالمت روان دانشجویی 

 1650در قالب طرح همتایاران به 

نفر

اجرای طرح همتایاران . 101-8-23

سالمت روان دانشجویی

100

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

افزایش سرانه آموزش های . 651-24

(فرهنگی)فرهنگی دانشگاهیان 

برگزاری کارگاه های . 71-1-24

آموزشی نشریات

30

برگزاری نشست . 4-3-24

نمایندگان دبیران کانونهای فرهنگی

15

برگزاری دوره های . 2-1-24

سیرمطالعاتی وجلسه ارائه کتاب

30

شناسایی وضعیت ارزش ها . 2-24

و نگرش های دانشجویان

تدوین و انجام پیمایش و . 31-2-24

تحلیل وضعیت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه ها

40

افزایش نرخ مشارکت فعال . 3-24

دانشجویان در نهادهای فرهنگی

برگزاری انتخابات . 131-3-24

نمایندگان مدیران مسئول در 

شورای مرکزی ناظر

15

برگزاری نشست های . 2-3-24

فعاالن نشریات دانشجویی

15

برگزاری نشست دبیران . 3-3-24

انجمن های علمی

15

برگزاری کرسی های . 1-4-24

آزاداندیشی

5

اجرایی نمودن تقویم . 2-4-24

فرهنگی دانشگاه ها

25

افزایش نرخ مشارکت . 4-24

دانشگاهیان در فعالیت های 

فرهنگی

17
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جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی سه ماهه . 2-2-4-24

سوم طبق تقویم مصوب دانشگاه
96/9/196/9/30تکمیل فرم فرابر33

ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی سه ماهه . 3-2-4-24

چهارم طبق تقویم مصوب دانشگاه
96/12/196/12/15تکمیل فرم فرابر34

ابالغ فراخوان و اطالع رسانی جشنواره به تمامی . 1-3-4-24

مخاطبین
96/8/196/8/30عکس+ نامه ابالغ فراخوان 10

96/10/196/10/15گزارش از سامانه جشنواره15تدوین گزارش ثبت نام و ثبت اثر اولیه و قطعی. 2-3-4-24

96/1۱/196/1۱/30صورتجلسات داوری25تدوین گزارش داوری دانشگاهی. 3-3-4-24

96/1۱/196/1۱/30نامه و لیست آثار ارسالی20تدوین گزارش ارسال آثار به دبیرخانه دائم. 4-3-4-24

96/12/196/12/15اعالم نتایج داوری15(ستاد)بازبینی اولیه و داوری کشوری .  5-3-4-24

96/12/196/12/15گزارش برگزاری برنامه اختتامیه15(ستاد)اختتامیه کشوری .  6-3-4-24

کارگاه آموزشی کارشناس مسئوالن دبیرخانه . 1-4-4-24

دانشجوی نمونه
20سکع هارمه هب هسلجتروص لیاف لاسرا96/7/196/7/30

ابالغ آیین نامه و شیوه نامه نحوه تشکیل کمیته . 2-4-4-24

های دانشگاهی
10همان هویش و همان نییآ96/7/196/7/30

10رتسوپ لیاف96/8/196/8/30فراخوانی و اطالع رسانی ثبت در سامانه. 3-4-4-24

10سکع هارمه هب هسلجتروص لیاف لاسرا96/8/196/8/30تشکیل کمیته دانشگاهی انتخاب دانشجوی نمونه. 4-4-4-24

10سکع هارمه هب هسلجتروص لیاف لاسرا96/9/196/9/30تشکیل جلسات توجیهی داوران دانشگاهی. 5-4-4-24

اعالم اسامی برگزیدگان به ستاد و گزارش مراسم . 6-4-4-24

تقدیر از برگزیدگان دانشگاهی
20ریدقت مسارم شرازگ و یماسا تسیل96/10/196/10/15

20سکع هارمه هب شرازگ لاسرا96/11/196/12/25تقدیر از برگزیدگان کشوری. 7-4-4-24

تدوین و ارسال آئین نامه و دستور العمل مناظرات . 1-5-4-24

دانشجوئی به دانشگاهها
15لمعلا روتسد و همان نیئآ96/6/196/6/30

برگزاری مناظرات دانشجوئی مرحله دانشگاهی و .  2-5-4-24

معرفی برگزیدگان
96/9/196/9/30لیست برگزیدگان+ عکس و گزارش 85

برگزاری برنامه های ویژه . 6-4-24

دانشجویان خارجی

برگزاری مراسمات و برنامه های فرهنگی ویژه .  51-6-4-24

دانشجویان خارجی
96/11/196/11/30صورت جلسه، گزارش، عکس100

96/10/0196/10/30مستندات مربوط به فراخوان10فراخوان ثبت نام در دانشگاه ها. 1-7-4-24

96/10/0196/10/30گزارش از سامانه جشنواره25تایید آثار در سامانه. 2-7-4-24

96/11/196/11/30گزارش از سامانه جشنواره20داوری آثار. 3-7-4-24

96/12/0196/12/15نامه معرفی و اعزام15اعزام دانشجویان به اختتامیه. 4-7-4-24

96/12/0196/12/15گزارش اختتامیه30برگزاری اختتامیه. 5-7-4-24

10لمعلا روتسد و همان نیئآ96/7/1096/7/30تدوین و ارسال آئین نامه و دستورالعمل به دانشگاهها. 1-8-4-24

96/8/196/8/30گزارش و مسنتدات20تبلیغات و اطالع رسانی. 2-8-4-24

تدوین گزارش برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان . 3-8-4-24

دانشگاهی
96/9/196/9/30گزارش برنامه40

داوری ستادی و معرفی افراد برگزیده به شورای . 4-8-4-24

سیاستگذاری ملی
96/9/196/9/30لیست اعضای برگزیده30

96/7/196/7/30ارسال فایل اطالع رسانی در سامانه، فضای دانشگاه30انجام فراخوان و اطالع رسانی. 1-9-4-24

96/۱۰/196/۱۰/29ارسال کنداکتور برنامه و گزارش همایش70برگزاری همایش. 2-9-4-24

30برگزاری اردوهای جهادی. 1-5-24
96/12/196/12/30تکمیل فرم فرابر100تدوین  گزارش اردوهای برگزار شده. 1-1-5-24

برگزاری مناظره . 5-4-24

دانشجوئی

5

برگزاری جشنواره . 7-4-24

نشریات دانشجویی

15

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

65

برگزاری جشنواره . 4-4-24

دانشجوی نمونه

10

اجرایی نمودن تقویم . 2-4-24

فرهنگی دانشگاه ها

25

اجرای نهمین جشنواره . 3-4-24

فرهنگی وزارت بهداشت

15

برگزاری جشنواره . 8-4-24

دانشجوی فداکار

5

برگزاری همایش توجیهی . 9-4-24

فعالیت در حوزه کانون های 

15

افزایش سرانه اردوهای . 5-24

فرهنگی دانشگاهیان

5

افزایش نرخ مشارکت . 4-24

دانشگاهیان در فعالیت های 

فرهنگی

17

 177 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

برگزاری اردوهای راهیان . 2-5-24

نور

30
96/11/196/11/30تکمیل فرم فرابر100تدوین  گزارش اردوهای برگزار شده. 1-2-5-24

96/6/196/6/31تکمیل فرم فرابر50تدوین  گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه اول. 1-3-5-24

96/12/196/12/15تکمیل فرم فرابر50تدوین  گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه دوم. 2-3-5-24

25اه هاگشناد هب غلابا همان و همان هویش96/۴/196/۴/15تدوین شیوه نامه تشکیل کمیته ستادی و دانشگاهی. 1-1-6-24

96/8/196/8/30احکام اعضا+ صورتجلسه اولین جلسه 40تشکیل کمیته دانشگاهی. 2-1-6-24

تدوین گزارش برگزاری برنامه های فرهنگی و . 3-1-6-24

تشویق ازدواج دانشجویی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی
25سکع هارمه هب شرازگ لاسرا96/12/196/12/15

مشخص نمودن ظرفیت های دانشگاه در حوزه . 4-1-6-24

...ازدواج اعم از خوابگاه های متاهلی، وام ازدواج، هدایا، 
96/4/196/4/30تکمیل فرم فرابر10

10لمعلاروتسد و همان نیئآ96/3/196/3/30ارسال آئین نامه به دانشگاه ها. 1-2-6-24

96/6/196/6/30صورت جلسه فرابر45برگزاری جلسات کمیسیون در شش ماهه اول. 2-2-6-24

96/12/196/12/15صورت جلسه فرابر45برگزاری جلسات کمیسیون در شش ماهه دوم. 3-2-6-24

برگزاری ماهیانه جلسات شواری فرهنگی در . 1-3-6-24

شش ماهه اول- دانشگاه
96/۶/196/۶/31صورت جلسه فرابر50

برگزاری ماهیانه جلسات شواری فرهنگی در دانشگاه . 2-3-6-24

شش ماهه دوم
96/12/196/12/15صورت جلسه فرابر50

برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه .  1-4-6-24

ماهه اول
96/3/196/3/30تکمیل فرم فرابر30

برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه . 2-4-6-24 

ماهه سوم
96/9/196/9/30تکمیل فرم فرابر30

برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه .  3-4-6-24

ماهه چهارم
96/12/196/12/15تکمیل فرم فرابر30

96/6/196/6/31نامه ابالغ10گزارش ابالغ اعضای کمیته ناظر دانشگاه. 4-4-6-24

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل . 1-5-6-24

های اسالمی دانشگاه سه ماهه اول
96/3/196/3/30تکمیل فرم فرابر33

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل . 2-5-6-24

های اسالمی دانشگاه سه ماهه سوم
96/9/196/9/30تکمیل فرم فرابر33

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل . 3-5-6-24

های اسالمی دانشگاه سه ماهه چهارم
96/12/196/12/15تکمیل فرم فرابر34

ابالغ اعضای کمیته های نظارت دانشکده و شورای . 1-6-6-24

نظارت دانشگاه
10ماکحا غلابا همان هارمه هب اضعا تسیل96/۲/196/۲/31

تشکیل جلسات کمیته نظارت دانشکده و شورای . 2-6-6-24

نظارت دانشگاه در شش ماهه اول
96/۶/196/۶/30تکمیل فرم فرابر30

تشکیل جلسات کمیته نظارت دانشکده و شورای . 3-6-6-24

نظارت دانشگاه در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15تکمیل فرم فرابر30

ارسال آئین نامه شاخص های ارزیابی و رتبه بندی و . 4-6-6-24

مستندات درخواستی
96/۲/196/۲/31آئین نامه شاخص ها5

 ماهه اول ۶تا - ارائه مستندات مربوط به شاخص ها. 5-6-6-24

۹۶
96/۶/196/۶/30تکمیل فرم فرابر10

ارزیابی و رتبه بندی بر اساس شاخص ها و مستندات . 6-6-6-24

شش ماهه اول- ارسالی
96/۷/196/۷/30اعالم رتبه ها5

استقرار کامل و نهادینه . 6-24

سازی قوانین و مقررات ابالغی 

ستاد و سازمان های باالدستی در 

حوزه فرهنگی

15

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

65

افزایش سرانه اردوهای . 5-24

فرهنگی دانشگاهیان

5

برگزاری اردوهای . 3-5-24

سیاحتی و زیارتی

40

اجرای برنامه های . 1-6-24

تسهیلی ازدواج دانشجویی

10

راه اندازی کمیسیون . 2-6-24

ارتقاء فرهنگی اعضاء هیأت علمی

5

تشکیل جلسات شورای . 3-6-24

فرهنگی دانشگاه

5

نظارت بر نشریات . 4-6-24

دانشجویی

10

نظارت بر تشکل های . 5-6-24

اسالمی دانشجویی

10

نظارت بر انجمن های . 6-6-24

علمی دانشجویی

15
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جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

96/11/196/11/30تکمیل فرم فرابر5شش ماهه دوم- ارائه مستندات مربوط به شاخص ها . 7-6-6-24

ارزیابی و رتبه بندی بر اساس شاخص ها و مستندات . 8-6-6-24

شش ماهه دوم- ارسالی
96/12/196/12/15اعالم رتبه ها5

- ابالغ سنجه های ارزیابی انطباق در بیمارستان ها. 1-7-6-24

۹۶به روزرسانی سال 
40غلابا همان هارمه هب اه هجنس مرف لاسرا96/11/196/11/30

ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای بیمارستانها . 2-7-6-24

و تکمیل فرم های تدوین شده بر مبنای سنجه های ابالغی سال 

شش ماهه اول- ۹۵

30هدش لیمکت یاه مرف لاسرا96/6/196/6/30

ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای بیمارستانها . 3-7-6-24

و تکمیل فرم های تدوین شده بر مبنای سنجه های ابالغی سال 

شش ماهه دوم - ۹۵

30هدش لیمکت یاه مرف لاسرا96/12/196/12/15

ابالغ احکام اعضای شورای عالی انطباق و شورای . 1-8-6-24

معین
96/3/196/3/30نامه ابالغ10

تدوین گزارش تشکیل کارگروه تخصصی کمیسیون . 2-8-6-24

ها در شش ماهه اول
96/۶/196/۶/30تکمیل فرم فرابر20

تدوین گزارش تشکیل کارگروه تخصصی کمیسیون . 3-8-6-24

ها در شش ماهه دوم
96/۱۲/196/۱۲/۱۵تکمیل فرم فرابر20

برگزاری ساالنه نشست و دوره های آموزشی دست . 4-8-6-24

اندرکاران انطباق با موضوع اخالق حرفه ای
96/11/196/11/30تکمیل فرم فرابر10

تدوین گزارش تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی . 5-8-6-24

انطباق شش ماهه اول
96/۶/196/۶/30تکمیل فرم فرابر20

تدوین گزارش تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی . 6-8-6-24

انطباق شش ماهه دوم
96/۱۲/196/۱۲/۱۵تکمیل فرم فرابر20

برگزاری دوره آموزشی صیانت از حقوق شهروندی . 1-9-6-24

برای مدیران دانشجویان و کارشناسان در شش ماهه اول
25هرود شرازگ96/۶/196/۶/30

برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف در دانشگاه ها . 2-9-6-24

در نیمه دوم سال
25ربارف مرف لیمکت96/11/196/11/30

تدوین گزارش عملکرد دانشگاهی از ستاد صیانت و . 3-9-6-24

حجاب و عفاف
25شرازگ هئارا96/11/196/11/30

تدوین گزارش تشکیل جلسات شورای اقامه نماز . 1-10-6-24

دانشگاه در شش ماهه اول
96/6/196/6/30فایل صورتجلسات20

تدوین گزارش تشکیل جلسات شورای اقامه نماز . 2-10-6-24

دانشگاه در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15فایل صورتجلسات20

96/3/196/3/30نامه معرفی اسامی رابطین5تعیین رابطین اقامه نماز دانشگاه. 3-10-6-24

به روزرسانی وضعیت مساجد و نمازخانه های . 4-10-6-24

دانشگاه
96/5/196/5/30تکمیل فرم فرابر30

96/7/196/7/30مجوز یا لیست اعضا5تشکیل کانون نماز. 5-10-6-24

انجام پژوهش . ۱: اجرای یکی از برنامه های مصوب. 6-10-6-24

با موضوع بررسی و تحلیل دیدگاه های دانشجویان در خصوص 

تهیه و تنظیم سند جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه . ۲نماز 

. ۴تهیه مولتی مدیا در مورد نماز و سالمت . ۳نماز دانشگاه 

برگزاری نشست تخصصی نماز و سالمت معنوی

96/11/196/11/30مستندات اجرای برنامه10

فعالسازی دبیرخانه های . 9-6-24

صیانت از حقوق شهروندی و 

حجاب و عفاف

5

فعالسازی دبیرخانه . 10-6-24

ستاد اقامه نماز در دانشگاه و اجرای 

برنامه های مصوب

10

استقرار کامل و نهادینه . 6-24

سازی قوانین و مقررات ابالغی 

ستاد و سازمان های باالدستی در 

حوزه فرهنگی

15

پایش و نظارت بر حسن . 7-6-24

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی 

انطباق

10

اجرای برنامه های مربوط . 8-6-24

به دبیرخانه شورای عالی انطباق

10

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

65

نظارت بر انجمن های . 6-6-24

علمی دانشجویی

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

تکمیل گزارش نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و . 7-10-6-24

ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دستگاه ها
96/11/196/11/30نامه ارسال فرم تکمیل شده10

شناسایی افراد بر اساس شاخص های ارسالی طبق . 1-11-6-24

شیوه نامه
96/6/196/6/30گزارش شناسایی25

تقدیر از فعاالن و خادمان و واحدهای نمونه نماز . 2-11-6-24

در سطح دانشگاه
96/8/196/8/30تقدیرنامه یا گزارش مراسم نکوداشت25

تدوین  گزارش تشکیل هیئت امنا مساجد و . 3-11-6-24

نمازخانه ها طبق الگوی ارسالی
96/5/196/5/30لیست ابالغ اعضا25

معرفی بیمارستان و خوابگاه نمونه بر اساس شیوه . 4-11-6-24

نامه ارسالی
96/7/196/7/30نامه معرفی بیمارستان و خوابگاه25

معرفی روسای شورای امر به معروف دانشگاه به . 1-12-6-24

ستاد
96/5/196/5/30نامه معرفی با امضای رییس دانشگاه25

96/6/196/6/30گزارش احکام صادره25صدور احکام روسای شوراهای دانشگاهی. 2-12-6-24

تدوین گزارش تشکیل جلسات شورای امر به . 3-12-6-24

معروف و نهی از منکر دانشگاه و ستاد در شش ماهه اول
96/6/196/6/30فایل صورتجلسات25

تدوین گزارش تشکیل جلسات شورای امر به . 4-12-6-24

معروف و نهی از منکر دانشگاه و ستاد در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15فایل صورتجلسات25

ارسال آثار بخش های پژوهشی ؛ادبی؛ هنری؛ . 1-1-7-24

به مرکز (... اذان و  )کتابخوانی؛ نشریات و فن آوری و بخش آوایی
96/1/15۹۶/۲/۱۰نامه ارسال آثار15

داوری آثار بخش های پژوهشی ؛ادبی؛ هنری؛ . 2-1-7-24

(... اذان و  )کتابخوانی؛ نشریات و فن آوری و بخش آوایی
96/3/1۹۶/۲/۱۰لیست داوری15

تدوین گزارش برگزاری مسابقات بخش معارف . 3-1-7-24

قرآنی و سیره معصومین مرحله کشوری
96/1/1596/2/15لیست برگزیدگان15

96/5/۱96/5/۳۱فایل گزارش۲۲30تدوین گزارش برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره . 4-1-7-24

96/7/۱96/۸/۲۰آیین نامه۲۳25تدوین و ابالغ آیین نامه به دانشگاه ها جشنواره . 5-1-7-24

۹۶/۵/۱۹۶/۵/۱۰آیین نامه30تدوین و ابالغ آیین نامه به دانشگاهها. 1-2-7-24

۹۶/6/۱۹۶/۶/۳۱نامه و لیست10تشکیل کمیته انتخاب چهره ها. 2-2-7-24

۹۶/۸/۱۹۶/۸/۳۰فایل گزارش30برگزاری مراسم تجلیل از چهره ها مرحله دانشگاهی. 3-2-7-24

۹۶/۹/۱۹۶/۹/۱۰لیست5ارایه لیست برگزیدگان به مرکز. 4-2-7-24

۹۶/۱۱/۱۹۶/۱۱/۳۰فایل گزارش25برگزاری مراسم تجلیل از چهره ها مرحله کشوری. 5-2-7-24

۹۶/2/۱۵۹۶/2/۳۱آیین نامه30تدوین و ابالغ آیین نامه به دانشگاهها. 1-3-7-24

۹۶/۱2/1۹۶/۱۲/۱۵فایل گزارش70ارایه گزارش نهایی. 2-3-7-24

۹۶/2/۱۵۹۶/2/۳۱آیین نامه30تدوین و ابالغ آیین نامه به دانشگاهها. 1-4-7-24

۹۶/۴/۱5۹۶/۴/31فایل گزارش70ارایه گزارش نهایی. 2-4-7-24

۹۶/2/۱۵۹۶/2/۳۱آیین نامه30تدوین و ابالغ آیین نامه. 1-5-7-24

۹۶/۸/۱۹۶/۸/۳۰فایل گزارش35تدوین گزارش تشکیل مجمع قرآنیان دانشگاه. 2-5-7-24

۹۶/۱۱/۱۹۶/۱۱/۳۰فایل گزارش35تدوین گزارش تشکیل مجمع قرآنیان مرکز. 3-5-7-24

96/1/1596/1/30آئین نامه و نامه40تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی به دانشگاهها. 1-6-7-24

96/2/196/2/31گزارش مکتوب و مصور60تهیه گزارش اجرای طرح. 2-6-7-24

96/2/196/2/30آئین نامه و نامه20تدوین و ارسال آیین نامه به دانشگاه ها. 1-7-7-24 انجام پژوهشهای میان . 7-7-24

رشته ای قرآن و عترت و سالمت

10

فعالسازی دبیرخانه . 10-6-24

ستاد اقامه نماز در دانشگاه و اجرای 

برنامه های مصوب

10

برگزاری کرسی های . 3-7-24

تالوت

10

استقرار کامل و نهادینه . 6-24

سازی قوانین و مقررات ابالغی 

ستاد و سازمان های باالدستی در 

حوزه فرهنگی

15

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

65

نکوداشت فعاالن و . 11-6-24

خادمان و واحدهای نمونه در حوزه 

نماز

5

فعالسازی دبیرخانه امر . 12-6-24

به معروف و نهی از منکر

5

افزایش مشارکت . 7-24

دانشگاهیان در فعالیت های قرآنی

برگزاری جشنواره قرآن و . 251-7-24

عترت دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

30

برگزاری طرح تکریم . 2-7-24

چهره قرآنی نظام سالمت

15

برگزاری  برنامه با قرآن . 4-7-24

در رمضان

10

15تشکیل مجمع قرآنیان. 5-7-24

طرح با ثقلین در زالل . 6-7-24

اعتکاف

10
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

96/5/196/5/31نامه مربوطه20ارسال طرحهای پژوهشی به ستاد. 2-7-7-24

96/6/196/6/31مصوبات شورا20تشکیل شورای پژوهشی و بررسی طرح های دریافتی. 3-7-7-24

96/10/196/10/30آیین نامه20تدوین گزارش حمایت مادی و معنوی از طرحها. 4-7-7-24

96/12/196/12/15نامه مربوطه20گزارش گیری از طرح های مصوب دانشگاه ها. 5-7-7-24

96/2/1596/2/31آئین نامه و نامه10تدوین و ابالغ آیین نامه به دانشگاهها. 1-1-8-24

معرفی و اعزام کارشناسان و مدیران دانشگاهی . 2-1-8-24

(مرحله اول)مدعو
96/2/196/2/31نامه5

96/3/296/3/5نامه و مستندات مربوطه30(مرحله اول)برگزاری نشست و کارگاه آموزشی. 3-1-8-24

96/4/696/4/30گزارش مکتوب و مصور5(مرحله اول)تهیه گزارش اجرای نشست و کارگاه. 4-1-8-24

96/6/696/6/30نمونه گواهی صادره5(مرحله اول)صدور گواهی شرکت در نشست و کارگاه. 5-1-8-24

معرفی و اعزام کارشناسان و مدیران دانشگاهی . 6-1-8-24

(مرحله دوم)مدعو
96/9/196/9/30نامه5

96/10/596/10/8نامه و مستندات مربوطه30(مرحله دوم)برگزاری نشست و کارگاه آموزشی. 7-1-8-24

96/11/196/11/30گزارش مکتوب و مصور5(مرحله دوم)تهیه گزارش اجرای نشست و کارگاه. 8-1-8-24

96/12/196/12/15نمونه گواهی صادره5(مرحله دوم)صدور گواهی شرکت در نشست و کارگاه. 9-1-8-24

96/2/1596/2/31آئین نامه و نامه15تدوین و ابالغ آیین نامه پیشنهادی به دانشگاهها. 1-2-8-24

حفظ، قرائت، مفاهیم )پیش بینی دوره های آموزشی. 2-2-8-24

و درخواست به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه (...و
96/3/196/3/15نامه مربوطه25

حضوری، مجازی یا )تدوین گزارش برگزاری دوره ها. 3-2-8-24

(نیمه حضوری
96/9/196/9/30نامه و مستندات مربوطه60

96/1/1596/1/31آئین نامه و نامه15تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی به دانشگاهها. 1-3-8-24

تدوین گزارش تبلیغات و ثبت نام از دانشجویان در . 2-3-8-24

فصول بهار، پاییز
96/9/196/9/30جدول ثبت نام شدگان و نمونه تبلیغات15

تدوین گزارش اجرای دوره ها در فصل . 3-3-8-24

(حضوری، مجازی یا نیمه حضوری)مربوطه
96/11/196/11/30نامه و مستندات مربوطه70

96/2/196/2/15آئین نامه و نامه10تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی به دانشگاهها. 1-4-8-24

تدوین گزارش تبلیغات، ثبت نام و معرفی . 2-4-8-24

(ع)دانشجویان حائز شرایط به مرکز قرآن و عترت
96/3/196/3/25نمونه اقالم تبلیغاتی و جدول ثبت نام15

96/7/196/7/30نامه و مستندات مربوطه50برگزاری دوره بهمراه برگزاری آزمون های پایانی. 3-4-8-24

96/8/196/8/30نمونه گواهی صادره15صدور گواهینامه پایانی ویژه قبول شدگان. 4-4-8-24

96/9/196/9/30گزارش مکتوب و مصور10تهیه گزارش اجرای دوره . 5-4-8-24

96/3/1596/3/31آئین نامه و نامه10تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی به دانشگاهها. 1-5-8-24

96/4/196/4/30نامه اعالم اسامی دانشجویان20(ع)معرفی فعاالن به مرکز قرآن و عترت. 2-5-8-24

96/6/196/6/31نامه و مستندات مربوطه50برگزاری دوره. 3-5-8-24

تهیه گزارش اجرای دوره  بهمراه گواهی شرکت در . 4-5-8-24

دوره برای شرکت کنندگان
96/7/196/7/30گزارش مکتوب و ارسال فایل گواهی20

96/3/1596/3/31آئین نامه و نامه20تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی به دانشگاهها. 1-6-8-24

انجام پژوهشهای میان . 7-7-24

رشته ای قرآن و عترت و سالمت

10

افزایش سرانه آموزش های . 8-24

قرآنی دانشگاهیان

10

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

65

افزایش مشارکت . 7-24

دانشگاهیان در فعالیت های قرآنی

25

برگزاری نشست و دوره . 1-8-24

آموزشی مدیران و کارشناسان قرآنی

20

برگزاری دوره های . 2-8-24

آموزش قرآن کریم

(ضمن خدمت) ویژه کارکنان دولت 

20

برگزاری دوره های . 3-8-24

آموزش قرآن کریم  ویژه دانشجویان

20

طرح تربیت معلم قرآن . 4-8-24

کریم

10

دوره آموزشی فعاالن . 5-8-24

کانون ها و نشریات قرآن و عترت 

دانشگاه ها

20

برگزاری کارگاه آموزشی . 6-8-24

روش تحقیق در قرآن و سالمت

10
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جهرم

حوزه فرهنگی و دانشجويی

96/4/196/4/30نامه اعالم اسامی دانشجویان20(ع)معرفی  شرکت کنندگان به مرکز قرآن و عترت. 2-6-8-24

تهیه گزارش اجرای دوره  بهمراه گواهی شرکت در . 3-6-8-24

دوره برای شرکت کنندگان
96/7/196/7/30گزارش مکتوب و ارسال فایل گواهی60

96/2/196/2/31آیین نامه30تدوین و ابالغ آیین نامه. 1-1-9-24

96/3/196/3/30صدور ابالغیه اعضا25تشکیل شوراهای اطالع رسانی مرکزی و دانشگاهی. 2-1-9-24

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی دانشگاهی در . 3-1-9-24

شش ماهه اول
96/6/196/6/30 صورتجلسه12

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی دانشگاهی در . 4-1-9-24

شش ماهه دوم
96/12/196/12/15صورتجلسه13

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی مرکزی شش . 5-1-9-24

ماه اول
96/6/196/6/30صورتجلسه10

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی مرکزی شش . 6-1-9-24

ماهه دوم
96/12/196/12/15صورتجلسه10

تدوین و ابالغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی . 1-2-9-24

کمیته های دانشجویی مفدا
96/2/196/2/31آیین نامه و دستورالعمل30

96/5/196/5/30تصویر مجوز فعالیت25تدوین گزارش تشکیل کمیته های دانشجویی مفدا. 2-2-9-24

96/6/196/6/30تصویر کارت های عضویت صادر شده20تدوین گزارش صدور کارت عضویت اعضا. 3-2-9-24

تدوین گزارش فعالیت های کمیته های دانشجویی . 4-2-9-24

مفدا در شش ماهه اول
96/6/196/6/30صورتجلسات کمیته دانشجویی+ ارسال لیست برنامه ها12

تدوین گزارش فعالیت های کمیته های دانشجویی . 5-2-9-24

مفدا در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15صورتجلسات کمیته دانشجویی+ ارسال لیست برنامه ها13

40همان ماظن96/3/196/3/30تدوین و ابالغ نظام نامه آموزشی. 1-1-10-24

تدوین گزارش حضور در دوره های آموزشی . 2-1-10-24

منطقه ای در شش ماهه اول
96/6/196/6/30گواهی های پایان دوره15

تدوین گزارش حضور در دوره های آموزشی . 3-1-10-24

منطقه ای در شش ماهه دوم
96/12/196/12/15گواهی های پایان دوره15

30هرود نایاپ یاه یهاوگ رودص96/12/196/12/15گزارش برگزاری دوره های آموزشی کشوری. 4-1-10-24

افزایش سرانه آموزش های . 8-24

قرآنی دانشگاهیان

10

توسعه و تعمیق فرهنگ . 24

اسالمی ایرانی در دانشگاه ها

65

برگزاری کارگاه آموزشی . 6-8-24

روش تحقیق در قرآن و سالمت

10

افزایش سرانه آموزش های . 10-24

حوزه روابط عمومی

برگزاری دوره های . 21-10-24

آموزشی مهارت افزایی ویژه 

مسؤوالن روابط عمومی

100

افزایش فعالیت های رسانه . 9-24

ای دانشگاه ها

راه اندازی شوراهای اطالع . 31-9-24

رسانی

50

تشکیل و شروع به . 2-9-24

فعالیت کمیته های دانشجویی مفدا

50
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

96/1/1596/2/31نسخه نهایی مجموعه آموزشی20بازنگری مجموعه آموزشی بهورزان. 1-1-1-25

96/1/1596/1/31ارسال صورتجلسه به همراه اسامی منتخب5انتخاب دانشگاه های مجری. 2-1-1-25

96/1/2096/1/31ارسال صورتجلسه5هماهنگی با مسئولین مراکز اجرای برنامه. 3-1-1-25

96/1/2096/1/31ارائه گزارش5تکثیر مجموعه آموزشی. 4-1-1-25

96/1/2596/2/5ارسال صورتجلسه به همراه اسامی منتخب5انتخاب خانه های بهداشت. 5-1-1-25

20برگزاری دوره آموزشی. 6-1-1-25

نامه  رسمی به امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

سنتی شامل اعالم رسمی تعداد کالس ها و اسامی افراد شرکت 

کننده

96/2/1596/5/15

گزارش شش ماهه اول از نظارت بر ارائه خدمات در . 7-1-1-25

خانه بهداشت
15

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

سنتی دانشگاه
96/6/196/6/31

گزارش شش ماهه دوم از نظارت بر ارائه خدمات در . 8-1-1-25

خانه بهداشت
15

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

سنتی دانشگاه
96/11/1596/12/15

5ارزیابی بازخورد خدمات. 9-1-1-25
مدیر گروه محترم طب /  گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی دانشگاه از نتایج ارزیابی و تحلیل آن
96/6/196/7/30

96/11/196/11/30ارائه گزارش5بازنگری در قالب ارائه خدمات. 10-1-1-25

96/1/1596/2/15ارائه گزارش30تدوین مجموعه آموزشی. 1-2-1-25

96/1/1596/2/15ارسال صورتجلسه به همراه اسامی منتخب5انتخاب مراکز اجرای برنامه. 2-2-1-25

96/2/196/2/10ارسال صورتجلسه5هماهنگی با مسئولین مراکز. 3-2-1-25

96/1/2596/2/15ارائه گزارش5تکثیر مجموعه آموزشی. 4-2-1-25

20برگزاری دوره آموزشی. 5-2-1-25
گزارش  رسمی به امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

سنتی از تعداد کالس ها و اسامی افراد شرکت کننده
96/4/196/6/31

گزارش شش ماهه اول از نظارت بر ارائه خدمات در . 6-2-1-25

درمانی- مراکز بهداشتی
10

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

سنتی دانشگاه
96/5/196/6/31

گزارش شش ماهه دوم از نظارت بر ارائه خدمات در . 7-2-1-25

درمانی- مراکز بهداشتی
10

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

سنتی دانشگاه
96/11/1596/12/15

5ارزیابی بازخورد. 8-2-1-25
گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

سنتی دانشگاه  از نتایج ارزیابی و تحلیل آن
96/11/196/11/30

96/11/1596/12/15ارائه نسخه نهایی10بازنگری و ویرایش در محتوا و قالب. 9-2-1-25

بسته ) بیماری شایع 10تولید شواهد علمی برای . 1-1-2-25

(دوم
96/9/196/11/31ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

 بیماری 20بازنگری در تولید شواهد علمی برای. 2-1-2-25

(بسته اول)شایع 
96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

 فرآورده طبیعی، سنتی 20تولید شواهد علمی برای . 3-1-2-25

(بسته دوم)یا گیاهی 
96/9/196/11/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

 فرآورده 60بازنگری در تولید شواهد علمی برای . 4-1-2-25

(بسته اول)طبیعی، سنتی یا گیاهی 
96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

بازنگری در تولید ابزارهای استاندارد سنجش مزاجی . 5-1-2-25

( عنوان8)
96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

 روش درمانی غیردارویی 2تولید شواهد علمی برای . 6-1-2-25

(بسته دوم) (قی و حقنه)
96/9/196/11/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

  روش 5بازنگری در تولید شواهد علمی برای . 7-1-2-25

 (زالو و فصد- حجامت- بادکش- شامل ماساژ)درمانی غیردارویی 

(بسته اول)

96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

به روز رسانی بانک اطالعاتی مقاالت، پایان نامه ها و . 8-1-2-25

همایش ها
96/11/1596/12/10ارائه گزارش5

20تولید شواهد. 401-2-25

15

افزایش سطح پوشش . 2-25

خدمات در مراکز درمانی

حوزه طب سنتی

ادغام خدمات تایید شده ی . 25

طب ایرانی در نظام سالمت

افزایش سطح پوشش . 1001-25

خدمات در سیستم مراقبت های 

اولیه بهداشتی

فراهمی خدمات در خانه . 451-1-25

های بهداشت

85

فراهمی خدمات در . 2-1-25

درمانی- پایگاه و یا مراکز بهداشتی
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حوزه طب سنتی

به روز رسانی بانک اطالعاتی دسترسی به منابع . 9-1-2-25

دانش افزایی
96/11/1596/12/10ارائه گزارش5

96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5بازنگری در بهینه کاوی منابع علمی طب سنتی. 10-1-2-25

به روز رسانی بانک اطالعاتی دانش طب بومی و . 11-1-2-25

فولکلور
96/11/1596/11/30ارائه گزارش5

بسته ) بیماری شایع 40بازنگری در پروتکل درمانی. 12-1-2-25

(اول
96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

تولید شواهد علمی برای تدابیر سالمت بخش گروه . 13-1-2-25

تدابیر سالمندی، بانوان باردار و )های خاص در طب ایرانی 

(شیردهی

96/9/196/11/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5

96/10/196/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5بازبینی شناسنامه و  استاندارد خدمات. 14-1-2-25

96/7/196/7/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5بازنگری در تولید شواهد علمی برای سته ضروریه. 15-1-2-25

بازنگری در تدوین نسخه ی بومی نظام طبقه بندی . 16-1-2-25

(IrCD/TM)بیماری ها در طب سنتی ایران 
96/9/196/9/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده10

15پایش و ارزشیابی محتوای تولید شده. 17-1-2-25
گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

سنتی دانشگاه  شامل نتایج ارزیابی و تحلیل آن
96/10/196/10/30

40ارائه گزارش از برگزاری کارگاه های دانش افزایی. 1-2-2-25

/ گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب سنتی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد 

آموزش دیده

96/10/196/10/30

ارائه گزارش از برگزاری نشست یا کارگاه آموزشی . 2-2-2-25

ملی
30

/ گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب سنتی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد 

آموزش دیده

96/9/196/9/30

ارائه گزارش از برگزاری جلسات یا کارگاه های بین . 3-2-2-25

*( نشست5دانشگاه های دارای گروه طب سنتی هر کدام )گروهی 
30

/ گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب سنتی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد 

آموزش دیده

96/8/196/8/30

96/7/196/7/30ارائه آیین نامه مصوب30بازنگری و ابالغ آیین نامه و مقررات مربوط. 1-3-2-25

10تأمین مسئول فنی. 2-3-2-25
گزارش رسمی از تعداد مسئولین فنی تأمین شده با امضاء رییس 

مدیر گروه محترم طب سنتی/ دانشکده
96/11/196/11/30

5تأمین کادر کارشناسی. 3-3-2-25
گزارش رسمی از تعداد کادر کارشناسی تأمین شده با امضاء رییس 

مدیر گروه محترم طب سنتی/ دانشکده
96/11/196/11/30

5تأمین نیروی اداری. 4-3-2-25
/ گزارش رسمی از تعداد نیروی  تأمین شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب سنتی
96/11/196/11/30

30آماده سازی فضای فیزیکی. 5-3-2-25
مدیر گروه / گزارش رسمی از اقدامات با امضاء رییس دانشکده

محترم طب سنتی
96/11/196/11/30

20تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز. 6-3-2-25
مدیر گروه / گزارش رسمی از اقدامات با امضاء رییس دانشکده

محترم طب سنتی
96/11/196/11/30

20بهره برداری از سالمتکده های تیپ. 1-4-2-25
مدیر گروه محترم طب سنتی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام، نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی سالمتکده
96/11/196/11/30

ارائه گزارش از تجهیز و راه اندازی سالمتکده طب . 2-4-2-25

(غیر تیپ)ایرانی 
40

مدیر گروه محترم طب سنتی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام، نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی
96/11/196/11/30

ارائه گزارش از راه اندازی واحدهای طب سنتی در . 3-4-2-25

درمانگاه ها
30

مدیر گروه محترم طب سنتی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام، نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی سالمتکده
96/11/196/11/30

20تولید شواهد. 401-2-25

توانمندسازی نیروی . 2-2-25

انسانی

30

تأمین الزامات اجرایی . 3-2-25

برای مراکز درمانی

20

فراهمی خدمات در مراکز . 4-2-25

درمانی دولتی

20

افزایش سطح پوشش . 2-25

خدمات در مراکز درمانی

ادغام خدمات تایید شده ی . 25

طب ایرانی در نظام سالمت

100
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حوزه طب سنتی

10تخصیص تخت بستری در بیمارستان ها. 4-4-2-25
مدیر گروه محترم طب سنتی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام و نشانی بیمارستان و تعداد تخت تخصیصی
96/11/196/11/30

96/11/196/11/30نامه های ارسالی به معاونت های مختلف60ارائه گزارش از اصالح زیرساخت های قانونی. 1-5-2-25

40ارائه گزارش از آموزش پزشکان و پیراپزشکان. 2-5-2-25
مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی از اسامی پزشکان عمومی آموزش دیده و عناوین دوره ها
96/11/196/11/30

96/3/196/3/31متن نهایی نسخه تدوین شده40ابالغ دستورالعمل های مورد نیاز. 1-1-3-25

ارائه گزارش از تجهیز و بهره برداری از داروخانه . 2-1-3-25

طبیعی و سنتی
30

مدیر گروه محترم طب سنتی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی  شامل نام و نشانی مراکز تجهیز شده ارائه فراورده های طبیعی،

و گیاهان دارویی

96/11/196/11/30

ارائه گزارش از تأمین و آموزش نیروی انسانی . 3-1-3-25

(داروساز)
20

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی شامل اسامی داروسازان آموزش دیده
96/6/196/6/31

10تأمین نیروی کارشناسی. 4-1-3-25
گزارش رسمی از تعداد نیروی کارشناسی  تأمین شده با امضاء 

مدیر گروه محترم طب سنتی/ رییس دانشکده
96/6/196/6/31

20ارزیابی داروخانه های موجود. 1-2-3-25
مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی از ارزیابی و تحلیل آن
96/3/196/3/31

60بهبود فضای فیزیکی داروخانه. 2-2-3-25
مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی از اقدامات
96/6/196/6/31

20ارزیابی سطح کیفی داروها. 3-2-3-25
گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

سنتی دانشگاه  از نتایج ارزیابی و تحلیل آن
96/3/196/3/31

96/6/196/6/31متن نهایی نسخه تدوین شده50تدوین یا اصالح آیین نامه و مقررات مربوط. 1-1-4-25

96/6/196/6/31متن نهایی نسخه تدوین شده20تدوین استاندارد خدمات. 2-1-4-25

15تأمین نیروی انسانی. 3-1-4-25
/ گزارش رسمی از تعداد نیروی  تأمین شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب سنتی
96/6/196/6/31

15برگزاری کارگاه آموزشی و توانمندسازی طب مکمل. 4-1-4-25
مدیر گروه محترم طب سنتی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل اسامی پزشکان عمومی آموزش دیده
96/6/196/6/31

ارائه گزارش از تجهیز و بهره برداری از مراکز ارائه . 1-2-4-25

خدمات طب مکمل
30

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

سنتی از نام و نشانی مراکز
96/11/196/11/30

تأمین نیروی انسانی متخصص برای مرکز ارائه . 2-2-4-25

خدمات طب مکمل
50

/ گزارش رسمی از تعداد نیروی تأمین شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب سنتی
96/10/196/10/30

تأمین نیروی کارشناسی برای مرکز ارائه خدمات . 3-2-4-25

طب مکمل
20

گزارش رسمی از تعداد نیروی کارشناسی تأمین شده با امضاء رییس 

مدیر گروه محترم طب سنتی/ دانشکده
96/10/196/10/30

افزایش سطح پوشش . 4-25

خدمات درمانی طب مکمل در 

مراکز درمانی

تدوین استاندارد خدمات . 51-4-25

و اجرای کارگاه توانمندسازی طب 

مکمل

50

فراهمی خدمات طب . 2-4-25

مکمل

50

10

راه اندازی داروخانه های . 3-25

طبیعی و سنتی

تأسیس داروخانه طبیعی . 101-3-25

و سنتی

60

فراهمی خدمات در . 2-3-25

داروخانه های گیاهی مراکز دولتی

40

40

فراهمی خدمات در مراکز . 4-2-25

درمانی دولتی

20

افزایش سطح پوشش . 2-25

خدمات در مراکز درمانی

فراهمی خدمات در مراکز . 5-2-25

درمانی غیر دولتی

ادغام خدمات تایید شده ی . 25

طب ایرانی در نظام سالمت
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جهرم

1396/03/011396/03/31فایل کتابچه10تهیه کتابچه آشنایی اهداف. 1-1-1-26

1396/04/011396/04/31فهرست مراکز مرتبطی که کتابچه را دریافت نموده اند10چاپ و توزیع کتابچه آشنایی اهداف. 2-1-1-26

1396/05/011396/05/31لینک برنامه/ فایل کم حجم خالصه برنامه تلوزیونی 20تهیه یک برنامه تلویزیونی. 3-1-1-26

1396/04/011396/04/31لینک مصاحبه/ فایل متنی20انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماهه اول. 4-1-1-26

1396/07/011396/07/30لینک مصاحبه/ فایل متنی20انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماهه دوم. 5-1-1-26

1396/09/011396/09/30لینک مصاحبه/ فایل متنی20انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماه سوم. 6-1-1-26

1396/02/011396/03/31چک لیست20تدوین چک لیست. 1-2-1-26

1396/04/011396/04/31شماره پست یا ابالغ کارشناس20صدور ابالغ کارشناس نظارت. 2-2-1-26

1396/04/011396/04/31گزارشات نظارت15ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه اول. 3-2-1-26

1396/07/011396/07/30گزارشات نظارت15ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه دوم. 4-2-1-26

1396/09/011396/09/30گزارشات نظارت15ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه سوم. 5-2-1-26

1396/12/011396/12/15گزارشات نظارت15ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه چهارم. 6-2-1-26

تصویب تعرفه های . 3-1-26

مراقبت در منزل و پوشش بیمه ای 

آنها

10
home careارائه گزارش از ادغام تعرفه های . 1-3-1-26

1396/06/011396/07/30نامه ثبت درکتاب100

عقد تفاهم نامه با موسسه قرض الحسنه پرستاری . 1-4-1-26

سخاوت
1396/04/011396/05/30قرارداد20

1396/07/011396/07/30صورتجلسه10برگزاری جلسه با شورایعالی بیمه در سه ماهه دوم. 2-4-1-26

1396/09/011396/09/30صورتجلسه10برگزاری جلسه با شورایعالی بیمه در سه ماهه سوم. 3-4-1-26

1396/12/011396/12/15صورتجلسه10برگزاری جلسه با شورایعالی بیمه در سه ماهه چهارم. 4-4-1-26

1396/09/011396/09/30مصوبه شورایعالی بیمه10تصویب در شورایعالی بیمه. 5-4-1-26

برگزاری جلسه با شرکت های بیمه ای خصوصی  . 6-4-1-26

شش ماهه اول
1396/07/011396/07/30صورتجلسه20

برگزاری جلسه با شرکت های بیمه ای خصوصی . 7-4-1-26

شش ماهه دوم
1396/12/011396/12/15صورتجلسه20

ارائه گزارش  راه اندازی واحد مشاوره در بیمارستان . 1-5-1-26

ها شش ماهه اول
1396/07/011396/07/30عکس از فضای در نظر گرفته شده/ ابالغ مسئول50

ارائه گزارش نظارت بر واحدهای مشاوره بیمارستان . 2-5-1-26

ها شش ماهه دوم
1396/12/011396/12/15گزارشات نظارت50

RFP40RFP1396/03/011396/03/31تهیه  . 1-6-1-26

1396/06/011396/07/30قرارداد30عقد قرارداد.  2-6-1-26

1396/11/011396/12/15 برنامه نرم افزاری30پیاده سازی نرم افزار. 3-6-1-26

1396/04/011396/05/01صورتجلسه25برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه اول. 1-7-1-26

1396/07/011396/08/01صورتجلسه25برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه دوم. 2-7-1-26

1396/09/011396/09/30صورتجلسه25برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه سوم. 3-7-1-26

1396/10/011396/10/30صورتجلسهتدوین دستورالعمل. 4-7-1-26

1396/11/011396/11/30صورتجلسهتصویب دستورالعمل. 5-7-1-26

1396/12/011396/12/15دستورالعمل/ صورتجلسه25ابالغ دستورالعمل. 6-7-1-26

1396/02/011396/03/15لینک سامانه25پایلوت و پیاده سازی نرم افزار  در سه دانشگاه. 1-1-2-26

اعطاء دسترسی به سامانه به مسئولین واحد های . 2-1-2-26

صدور صالحیت حرفه ای
1396/04/011396/04/31لینک سامانه25

ارائه گزارش مراحل صدور پروانه صالحیت حرفه ای  . 3-1-2-26

شش ماهه اول
1396/07/011396/07/30گانت چارت25

طراحی و استقرار سامانه . 6-1-26

home careالکترونیکی جامع 

15

تدوین و ابالغ . 7-1-26

دستورالعمل نحوه همکاری مراکز 

جامع سالمت و پایگاه های سالمت 

home careبا مراکز 

15

پیاده سازی و استقرار . 1-2-26

سامانه صالحیت حرفه ای

50

ارتقاءکمی وکیفی مراکز . 1-26

ارائه مراقبت های پرستاری درمنزل 

 Home Care و ترجیحاً ادغام در 

نظام شبکه و رساندن به شاخص هر 

 نفر یک مرکز50000

اطالع رسانی وفرهنگ . 201-1-26

سازی در رابطه با شرح وظایف 

ومزایای استفاده از خدمات مراکز 

ارائه مراقبتهای پرستاری درمنزل

15

نظارت نظام مند بر پیاده . 2-1-26

سازی استاندارد های نظارتی و 

اعتباربخشی در ارائه مراقبت های 

پرستاری در منزل

15

جذب حمایت های مالی . 4-1-26

و بیمه ای

15

 homeایجاد واحد  . 5-1-26

careدر مراکز بیمارستانی   

15

اعطای پروانه صالحیت . 2-26

 نفر از 20000حرفه ای به حداقل 

پرستاران واجد شرایط

15

حوزه پرستاری

دسترسی آحاد مردم جامعه به . 26

مراقبت های پرستاری با کیفیت و 

ایمن در سطوح مختلف نظام 

سالمت در تمامی نقاط کشور

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه پرستاری

ارائه گزارش مراحل صدور پروانه صالحیت حرفه ای . 4-1-2-26

شش ماهه دوم
1396/12/011396/12/15فایل گزارش25

1396/02/011396/02/31چک لیست40تدوین چک لیست های نظارتی. 1-2-2-26

1396/02/011396/02/31دستورالعمل20تدوین دستورالعمل. 2-2-2-26

1396/11/011396/12/15گزارشات نظارت20ارائه گزارشات نظارتی. 3-2-2-26

1396/01/151396/01/31نامه به دانشگاهها10فراخوان اعالم پیشنهادات. 1-1-3-26

1396/03/011396/03/31فایل پیش نویس10جمع بندی و  تهیه پیش نویس اولیه.  2-1-3-26

1396/04/011396/04/31صورتجلسات10بررسی پیش نویس اولیه.  4-1-3-26

1396/05/011396/05/15فایل پیش نویس10ارسال پیش نویس. 5-1-3-26

1396/05/161396/05/31نامه به دانشگاهها20اعالم نظر  مجدد دانشگاهها. 6-1-3-26

1396/07/011396/07/30فایل پیش نویس20جمع بندی نظرات و تهیه پیش نویس نهایی. 7-1-3-26

1396/08/151396/08/30نامه به حوزه مرتبط20تصویب و ابالغ. 8-1-3-26

1396/02/011396/02/31پیش نویس30تهیه پیش نویس اولیه. 1-2-3-26

1396/03/011396/03/31نامه به دانشگاهها30جمع بندی و ابالغ.  2-2-3-26

1396/05/011396/05/31دستورالعمل40ابالغ دستورالعمل. 3-3-3-26

96/02/0196/03/31صورتجلسه50 جلسه هماهنگی4برگزاری  . 1-1-4-26

و استخراج 95بررسی شاخص های شش ماهه دوم . 2-1-4-26

normها 
96/05/0196/06/15ابالغ نرم ها50

RFP20RFP1396/02/011396/03/15تهیه  . 1-2-4-26

1396/05/011396/06/15قرارداد20عقد قرارداد. 2-2-4-26

1396/08/011396/09/15برنامه نرم افزاری30پیاده سازی  نرم افزار. 3-2-4-26

96/07/0196/07/30فرم اکسل10ارائه گزارش شاخص های شش ماهه اول. 4-2-4-26

96/12/0196/12/15نرم افزار آماری10ارائه گزارش شاخص های شش ماهه دوم. 5-2-4-26

1396/02/011396/02/31صورتجلسه10تدوین و ابالغ دستورالعمل ارتقا شاخصها. 6-2-4-26

تعیین تعداد کمبود . 1-5-26

نیروی کمک پرستار

10
1396/02/011396/02/31مکاتیه100نیاز سنجی از دانشگاه ها.  1-1-5-26

1396/03/011396/03/31مکاتبه20تعیین نمایندگان نظارت در دانشگاه ها. 1-2-5-26

1396/03/011396/03/31صورتجلسه10برگزاری جلسات هماهنگی. 2-2-5-26

1396/07/011396/07/311گزارشات نظارت10ارائه گزارشات نظارت های شش ماهه اول. 3-2-5-26

1396/12/011396/12/15گزارشات نظارت10ارائه گزارشات نظارت های شش ماهه دوم. 4-2-5-26

1396/04/011396/04/31صورتجلسه25تصویب شرح وظایف. 5-2-5-26

1396/04/011396/04/31صورتجلسه25تصویب جایگاه سازمانی.  6-2-5-26

1396/03/011396/04/31صورتجلسه50برگزاری جلسات هماهنگی.  1-3-5-26

1396/05/011396/06/15مجوز بکارگیری50اخذ مجوز بکارگیری نیرو ها. 2-3-5-26

1396/02/011396/03/15برنامه های ثبت شده40ثبت اطالعات در سامانه جامع مدیریت.  1-1-6-26

96/07/0196/07/30نرم افزار آماری30ارائه گزارش اطالعات شش ماهه اول. 2-1-6-26

96/12/0196/12/15نرم افزار آماری30ارائه گزارش اطالعات شش ماهه دوم. 3-1-6-26

1396/02/011396/03/15صورتجلسات30تشکیل جلسات هماهنگی. 1-1-7-26

تدوین پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل های . 2-1-7-26

اجرایی پایلوت در ده دانشگاه
30

 نسخه مقدماتی آیین نامه و پیش نویس
1396/02/011396/03/15

1396/03/151396/03/31نامه به دانشگاهها40ابالغ به دانشگاههای پایلوت. 3-1-7-26

1396/02/081396/03/31گزارش  ده دانشگاه50فرخوان و جمع آوری نظرات. 1-2-7-26

1396/04/011396/04/31اخذ تأیید آیین نامه از مقام محترم وزارت50جمع بندی و تدوین و ابالغ آیین نامه نهایی. 2-2-7-26

1396/04/011396/04/31گزارش نظارت25ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه اول. 1-3-7-26

1396/07/011396/07/30گزارش نظارت25ارائه گزارش پایش اجرای طرح  سه ماهه دوم. 2-3-7-26

پیاده سازی و اجرای . 2-7-26

آزمایشی مسیر ارتقاء شغلی حرفه 

40

نظارت و پایش روند . 3-7-26

اجرای آزمایشی مسیر ارتقاء شغلی 

حرفه ای پرستاری در ده دانشگاه 

دانشگاه مرکز  )علوم پزشکی کشور 

(هرقطب 

30

50 اخذ مجوز بکارگیری و . 3-5-26

توزیع نیروهای آموزش دیده کمک 

استمرار پیاده سازی . 1-6-26

سامانه جامع مدیریت پرستاری 

ونظرخواهی از دانشگاه ها بازنگری 

100

تدوین آیین نامه مسیر . 1-7-26

ارتقاء شغلی حرفه ای پرستاری 

(Laddering)

30

50بازنگری شاخص ها.  1-4-26

استقرار ساز وکار دیده .  2-4-26

بانی شاخص های ملی پرستاری

50

تدوین شرح وظایف و . 2-5-26

ایجاد جایگاه سازمانی و شرایط 

احراز

40

طراحی  و اجرای نظام . 2-2-26

پایش و ارزشیابی صالحیت حرفه 

ای

50

بازنگری فرم ثبت .  1-3-26

گزارش پرستار

50

تدوین فرم های ثبت . 2-3-26

مترون  )گزارش مدیریتی پرستاری 

(و سوپروایزر 

50

پیاده سازی و استقرار . 1-2-26

سامانه صالحیت حرفه ای

50

10

تأمین مراقبت های اولیه . 5-26

براساس نظام سطح بندی خدمات 

 نفر 10000از طریق به کارگیری 

کمک پرستار یکساله تربیت شده و 

تالش برای تربیت این نیرو ها در 

صورت نیاز

15

ساماندهی روش های . 3-26

مدیریت و مراقبت های پرستاری 

در بالین و در سطح جامعه به 

%100میزان 

10

اعطای پروانه صالحیت . 2-26

 نفر از 20000حرفه ای به حداقل 

پرستاران واجد شرایط

15

دسترسی آحاد مردم جامعه به . 26

مراقبت های پرستاری با کیفیت و 

ایمن در سطوح مختلف نظام 

سالمت در تمامی نقاط کشور

100

ساماندهی ارائه دهندگان . 7-26

مراقبت های پرستاری در بالین بر 

اساس نوع سطح خدمت، مدرک 

تحصیلی و سابقه خدمت از طریق 

استقرار نظام ارتقاء پلکانی حرفه ای 

(Laddering)  در پرستاری در ده

 )دانشگاه علوم پزشکی کشور 

(دانشگاه مرکز هرقطب 

10

استقرار کامل سامانه جامع . 6-26

 به ISHIFTمدیریت پرستاری و 

در دانشگاه های علوم % 100میزان 

10

تحقق شاخص های ملی . 4-26

مراقبت های پرستاری در جامعه و 

بالین از طریق ساماندهی و ایجاد 

وحدت رویه و ارتقا شاخصهای ملی 

مراقبتهای پرستاری در بالین به 

 4دستیابی به تحقق  )%  40میزان 

( شاخص ملی 10شاخص از
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جهرم

حوزه پرستاری

1396/10/011396/10/30گزارش نظارت25ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه سوم. 3-3-7-26

25ارائه گزارش پایش اجرای طرح  سه ماهه چهارم. 4-3-7-26
گزارش نظارت

1396/12/011396/12/15

96/01/1596/01/31ابالغ کارگروه20تشکیل کار گروه. 1-1-8-26

96/02/0196/02/31مستندات نظرات20مطالعه وضعیت موجود کشور.  2-1-8-26

96/02/0196/02/31مکاتبه با دانشگاههای کشورهای منتخب20ارائه گزارش مطالعه تطبیقی. 3-1-8-26

96/03/0196/04/15صورتجلسات30تدوین پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل ها. 4-1-8-26

96/04/1696/04/31نامه ابالغ10ابالغ آیین نامه  و دستورالعمل های اولیه. 5-1-8-26

96/03/0196/03/15نامه20شناسایی مراکز منتخب. 1-2-8-26

فراخوان پرستاران جهت گذراندن دوره ها در مراکز . 2-2-8-26

منتخب
30

نامه فراخوان
96/03/1696/04/31

95/05/0195/08/30تعداد دوره ها و نیرو های آموزش دیده30برگزاری دوره های آموزشی. 3-2-8-26

96/09/0196/09/31تعداد نیروهای جذب شده20جذب و فعالیت  نیرو ها در مراکز منتخب. 4-2-8-26

پایش و ارزیابی اجرای . 3-8-26

پایلوت فعالیت پرستار سالمت 

جامعه و سالمندی

25

100ارائه گزارش  فعالیت نیروها در مراکز پایلوت. 1-3-8-26
گزارشات نظارت

96/11/0196/12/15

96/10/0196/10/30فایل نظرات30جمع آوری نظرات. 1-4-8-26

40برگزاری جلسات هماهنگی و تهیه پیش نویس نهایی. 2-4-8-26
صورتجلسات

96/11/0196/11/30

96/12/0196/12/15نامه ابالغ30ابالغ آیین نامه و دستورالعمل نهایی. 3-4-8-26

تدوین آیین نامه اجرای . 4-8-26

کشوری فعالیت پرستار سالمت 

جامعه و سالمندی در نظام شبکه

25

25

25

نظارت و پایش روند . 3-7-26

اجرای آزمایشی مسیر ارتقاء شغلی 

حرفه ای پرستاری در ده دانشگاه 

دانشگاه مرکز  )علوم پزشکی کشور 

(هرقطب 

30

تدوین آیین نامه و . 1-8-26

دستورالعمل آموزش و  فعالیت 

پرستار سالمت جامعه و سالمندی 

در نظام شبکه

آموزش  پرستار سالمت .  2-8-26

جامعه و سالمندی و  فعالیت  

پایلوت در نظام شبکه

دسترسی آحاد مردم جامعه به . 26

مراقبت های پرستاری با کیفیت و 

ایمن در سطوح مختلف نظام 

سالمت در تمامی نقاط کشور

100

تأمین مراقبت های . 8-26

پرستاری جامعه نگر 

در  (سالمندی،کودکان،معلولین )

 )مراکز سالمت نظام شبکه 

عملیاتی نمودن مصوبه برنامه ششم 

 1000با تربیت و آموزش حداقل  (

پرستار سالمت جامعه و سالمندی 

از طریق گذراندن دوره های 

آموزشی کوتاه مدت تخصصی با 

پایه کارشناسی

10

ساماندهی ارائه دهندگان . 7-26

مراقبت های پرستاری در بالین بر 

اساس نوع سطح خدمت، مدرک 

تحصیلی و سابقه خدمت از طریق 

استقرار نظام ارتقاء پلکانی حرفه ای 

(Laddering)  در پرستاری در ده

 )دانشگاه علوم پزشکی کشور 

(دانشگاه مرکز هرقطب 

10
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جهرم

دریافت آمار وضعیت . 1-11-5

آسیب های اجتماعی کشور از 

وزارت کشور به تفکیک استان ها و 

ارسال طبقه بندی شده آن به 

دانشگاهها و ذی ربطان

30

۱۳۹۶/ ۰۲/ 1396۳۱/ 02/ 01(هنوز تعریف نشده)مستندات موجود در وزارت کشور - 100۱تهیه آمار و طبقه بندی نمودن آنها. 1-1-11-5

تهیه آرشیو اطالعات از . 2-11-5

فرصتها وظرفیت های موجود در هر 

استان  در زمینه کنترل و 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

30

تهیه آمار و طبقه بندی نمودن آنها و ایجاد بانک . 1-2-11-5

اطالعاتی دیجیتال
1396/ 06/ 139615/ 03/ 15(هنوز تعریف نشده)مستندات موجود در دستگاههای ذی ربط- 100۱

تشکیل بانک اطالعات از . 3-11-5

سازمانها و واحدهای فعال در زمینه 

کنترل و پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی

15

1396/ 06/ 139615/ 04/ 15(هنوز تعریف نشده)مستندات موجود در دستگاههای ذی ربط- 100۱تشکیل بانک اطالعاتی. 1-3-11-5

تهیه فهرست ساختارهای . 4-11-5

مرتبط با پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی با تمرکز بر افراد محروم ، 

آسیب پذیر یا آسیب دبده در 

سازمانهای دولتی و غیر دولتی 

وزارتخانه ها

25

۱۳۹۶/ ۰۷/ ۱۳۹۶۰۱/ ۰۵/ ۰۱(هنوز تعریف نشده)مستندات موجود در سازمانها و وزارتخانه ها- 100۱تهیه فهرست ساختار های مرتبط. 1-4-11-5

ارائه گزارش از تثبیت ساختار و تشکیالت دبیرخانه . 1-1-1-12

کارگروه سالمت و امنیت غذایی
40

واقع در معاونت  (۱تیپ )عکس از دبیرخانه  کارگروه ساغ - ۱

واقع در   (۲تیپ )اجتماعی و از دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی 

حوزه ریاست 

تصویر ابالغ رئیس دبیرخانه کارگروه ساغ با امضای  معاون -  ۲

و تصویر ابالغ رئیس دبیرخانه مشارکت های  (۱تیپ )اجتماعی  

(۲تیپ )اجتماعی 

و  (۱تیپ)تصویر ابالغ کارشناسان دبیرخانه کارگروه ساغ - ۳

با امضای کارگزینی   (۲تیپ )دبیرخانه مشارکت های اجتماعی 

دانشگاه

۲۰ /۰۱ /۱۳۹۶۳۱ /۰۲ /۱۳۹۶

20ارائه گزارش از تشکیل خانه مشارکت مردم. 2-1-1-12

مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر تشکیل خانه مشارکت مردم - ۱

در سالمت استان

تصویر دعوت نامه اولین جلسه خانه مشارکت- ۲

فهرست اسامی و اطالعات اعضای خانه مشارکت-  ۳

صورت جلسه اول خانه مشارکت شامل نام حاضران و  رئیس - ۴

منتخب خانه مشارکت

۰۱ /۰۲ /۱۳۹۶۳۱ /۰۲ /۱۳۹۶

مشاوران / گزاران ارائه گزارش از تشکیل شورای پیام. 3-1-1-12

سالمت
20

مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر همکاری همه دستگاه های - ۱

(پیام گزاران سالمت)عضو برای معرفی رابطین ارشد 

تصویر نامه معرفی رابطین ارشد- ۲

فهرست اسامی و اطالعات رابطین ارشد دستگاه ها و سازمان -  ۳

های عضو کارگروه ساغ استان

تصویر ابالغ رابطین ارشد- ۴

۰۱ /۰۲ /۱۳۹۶۳۱ /۰۲ /۱۳۹۶

حوزه اجتماعی

ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی . 5

مردم و جامعه

افزایش همکاری درون . 2011-5

بخشی و بین بخشی جهت 

پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب 

های اجتماعی حوزه سالمت در 

سراسر کشور

100

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

نهادینه کردن تعهد و . 601-12

پاسخگویی همگانی برای سالمت

تقویت ساختارو . 251-1-12

تشکیالت مرتبط با شورای عالی 

سالمت و امنیت غذایی

30
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حوزه اجتماعی

20ارائه گزارش از تشکیل اندیشگاه سالمت. 4-1-1-12

مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر تشکیل اندیشگاه سالمت - ۱

استان

و  (۱تیپ )تصویر ابالغ رئیس اتاق فکر با امضای معاون اجتماعی - ۲

(۲تیپ )رئیس دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی 

تصویر ابالغ کارشناس های اتاق فکر با امضای معاون اجتماعی - ۳

(۲تیپ )و رئیس دانشگاه  (۱تیپ )

تصویر ابالغ مسئول دفتر اتاق فکر با امضای معاون اجتماعی - ۴

(۲تیپ )و رئیس دانشگاه  (۱تیپ )

نامه فعالیت اتاق فکر شیوه- ۵

۰۱ /۰۲ /۱۳۹۶۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از تدوین برنامه جامع سالمت استان . 1-2-1-12

(منطبق با برنامه ششم توسعه)
60

مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر تدوین برنامه جامع سالمت - ۱

استان 

فایل پروپوزال تدوین برنامه- ۲

صورت جلسات کمیته راهبری تدون برنامه- ۳

صورت جلسات کارگروه های تخصصی تدوین برنامه- ۴

مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر تصویب برنامه- ۵

تصویر تفاهم نامه سه جانبه بین رئیس سازمان برنامه و بودجه - ۶

 ۱۲مشورتی -استان، رئیس دانشگاه و روسای کارگروه های تخصصی

.گانه

نامه ابالغیه تفاهم نامه توسط استاندار به تمامی دستگاه های -  ۷

.استان و فرمانداران

شامل شناسنامه، متدولوژی، نیم رخ سالمت استان، )فایل برنامه - ۸

اجتماعی و محیطی، )دورنمای سالمت استان، مداخالت اولویت دار 

، تصویر تفاهم (نظام سالمت و مداخالت ترویجی سبک زندگی سالم

نامه، ابالغیه تفاهم نامه، جدول یک اولویت هر کارگروه تخصصی 

(، منابع و پیوست ها۱۳۹۶برای اجرا در سال 

۰۱ /۰۱ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

تعیین دستور کار دبیرخانه کارگروه ساغ برای سال . 2-2-1-12

۱۳۹۷
20

پروتکل دستورگذاری و تعیین موضوعات اولویت دار کارگروه در - ۱

۱۳۹۷سال 

فهرست موضوعات اولویت دار جهت طرح و بررسی در کارگروه -  ۲

۱۳۹۷سالمت وامنیت غذایی استان برا سال 

فهرست اسامی مشارکت کنندگان در شناسایی و تعیین - ۳

۱۳۹۷موضوعات اولویت دار سال 

۰۱ /۱۰ /۱۳۹۶۳۰ /۱۰ /۱۳۹۶

تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی دبیرخانه کارگروه . 3-2-1-12

۱۳۹۷ساغ برای سال 
20

 ۱۳۹۷جدول برنامه عملیاتی دبیرخانه کارگروه ساغ  برای سال - ۱

وجدل برنامه عملیاتی دبیرخانه مشارکت های اجتماعی   (۱تیپ )

(۲تیپ )برای کارگروه ساغ استان 

۰۱ /۱۱ /۱۳۹۶۳۰ /۱۱ /۱۳۹۶

35توجیهی- برگزاری کارگاه آموزشی. 1-3-1-12
 ساعته اعضای ۲توجیهی - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی- ۱

کارگروه تخصصی ساغ استان
۰۱ /۰۴ /۱۳۹۶۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶

30توجیهی- برگزاری کارگاه آموزشی. 2-3-1-12
 ساعته اعضای ۲توجیهی - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی- ۱

کارگروه تخصصی ساغ استان
۰۱ /۰۷ /۱۳۹۶۳۰ /۰۷ /۱۳۹۶

35توجیهی- برگزاری کارگاه آموزشی. 3-3-1-12
 ساعته اعضای ۲توجیهی - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی- ۱

کارگروه تخصصی ساغ استان
۰۱ /۱۰ /۱۳۹۶۳۰ /۱۰ /۱۳۹۶

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

نهادینه کردن تعهد و . 601-12

پاسخگویی همگانی برای سالمت

تقویت ساختارو . 251-1-12

تشکیالت مرتبط با شورای عالی 

سالمت و امنیت غذایی

30

طراحی برنامه توسعه . 2-1-12

سالمت و امنیت غذایی استان

30

توانمندسازی مدیران و . 3-1-12

کارشناسان  حوزه سالمت و امنیت 

غذایی در استان ها

10
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حوزه اجتماعی

ارائه گزارش  از راه اندازی مرکز اسناد و اطالعات . 1-4-1-12

راهبردی سالمت
40

مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر راه اندازی مرکز اسناد و - ۱

اطالعات راهبردی سالمت استان

مصوبه هیات امنای دانشگاه مبنی بر راه اندازی مرکز اسناد و - ۲

اطالعات راهبردی سالمت استان

تصویر ابالغ کارشناس مسئول مرکز اسناد و اطالعات راهبردی - ۳

سالمت استان

آیین نامه مرکز اسناد و اطالعات راهبردی سالمت استان- ۴

۰۱ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۵ /۱۳۹۶

تهیه گزارشی از ابتکارات برتر استان در زمینه . 2-4-1-12

بهداشت همگانی
۱۳۹۶/ ۰۶/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۴/ ۰۱فایل گزارش- 20۱

20تهیه گزارش تاریخ شفاهی  بهداشت همگانی. 3-4-1-12
مقدمه، متدولوژی گزارش، نتایج، )فایل گزارش مشتمل بر - ۱

(تحلیل نتایج و جمع بندی
۰۱ /۰5 /۱۳۹۶۳۰ /۰۷ /۱۳۹۶

20تهیه گزارش عملکرد ساالنه دبیرخانه کارگروه ساغ. 4-4-1-12

و عملکرد  (۱تیپ )فایل گزارش عملکرد ساالنه دبیرخانه ساغ - ۱

دبیرخانه مشارکت های اجتماعی در امور مربوط به حوزه سالمت و 

(۲تیپ )امنیت غذایی 

۰۱ /11 /۱۳۹۶15 /۱۲ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از تشکیل و فعال سازی شورای پیام . 1-5-1-12

رسان سالمت
60

(مدیر روابط عمومی  دانشگاه)تصویر ابالغ رئیس شورا - ۱

 شیوه ۲ ماده ۶-۲تصویر ابالغ کارشناسان ارشد مطابق بندهای - ۲

 نظام نامه استانی مدیریت سالمت همه جانبه ۹نامه شماره 

صورت جلسه اول شورا-  ۳

۰۱ /۰۲ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

معرفی کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و . 2-5-1-12

دبیرخانه آن
20

مصوبه شورای پیام رسان سالمت استان مبنی بر معرفی کارگروه - ۱

ساغ استان و دبیرخانه آن 

صورت جلسه نشست اصحاب رسانه مبنی بر نهایی کردن - ۲

مربوط به رسانه ها برای انتقال به مردم  (پیام و اخبار)صفحات 

 نظام نامه استانی ۹ شیوه نامه شماره ۲ ماده ۲مطابق تبصره )

(مدیریت سالمت همه جانبه

اخبار در خصوص معرفی کارگروه ساغ استان و / محتوای پیام- ۳

دبیرخانه آن

۰۱ /۰۲ /۱۳۹۶۳۱ /۰3 /۱۳۹۶

ارائه گزارش  از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ . 3-5-1-12

(سه ماهه اول)استان 
5

مصوبه شورای پیام رسان سالمت استان مبنی بر ارائه گزارش - ۱

فصلی از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ استان 

صورت جلسه نشست اصحاب رسانه مبنی بر نهایی کردن - ۲

محتوای گزارش برای انتقال به مردم 

(به صورت فصلی)اخبار / محتوای گزارش در قالب پیام- ۲

۱۰ /۰۴ /۱۳۹۶۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶

ارائه گزارش  از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ . 4-5-1-12

(سه ماهه دوم)استان 
5

مصوبه شورای پیام رسان سالمت استان مبنی بر ارائه گزارش - ۱

فصلی از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ استان 

صورت جلسه نشست اصحاب رسانه مبنی بر نهایی کردن - ۲

محتوای گزارش برای انتقال به مردم 

(به صورت فصلی)اخبار / محتوای گزارش در قالب پیام- ۲

۱۰ /۰۷ /۱۳۹۶۳۰ /۰۷ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ . 5-5-1-12

(سه ماهه سوم)استان 
5

مصوبه شورای پیام رسان سالمت استان مبنی بر ارائه گزارش - ۱

فصلی از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ استان 

صورت جلسه نشست اصحاب رسانه مبنی بر نهایی کردن - ۲

محتوای گزارش برای انتقال به مردم 

(به صورت فصلی)اخبار / محتوای گزارش در قالب پیام- ۲

۱۰ /۱۰ /۱۳۹۶۳۰ /۱۰ /۱۳۹۶

مستندسازی و انتشار . 4-1-12

تجارب  موفق در زمینه سالمت و 

امنیت غذایی

10

فرهنگ سازی و توسعه . 5-1-12

حمایت طلبی برای سالمت و 

امنیت غذایی در استان

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

نهادینه کردن تعهد و . 601-12

پاسخگویی همگانی برای سالمت

25

20
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حوزه اجتماعی

ارائه گزارش از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ . 6-5-1-12

(سه ماهه چهارم)استان 
5

مصوبه شورای پیام رسان سالمت استان مبنی بر ارائه گزارش - ۱

فصلی از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ استان 

صورت جلسه نشست اصحاب رسانه مبنی بر نهایی کردن - ۲

محتوای گزارش برای انتقال به مردم 

(به صورت فصلی)اخبار / محتوای گزارش در قالب پیام- ۲

۱۰ /۱۲ /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

20ابالغ معیارها و فرمت ارزیابی عملکرد. 1-1-2-12
تصویر نامه ابالغ معیارها - ۱

فرمت ارزیابی عملکرد- ۲
۱۵ /۰۱ /۱۳۹۶۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶

۱۳۹۵/ ۰۲/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۲/ ۰۱فایل گزارش عملکرد دبیرخانه ساغ استان بر اساس فرمت ابالغی- 50۱تهیه و ارسال گزارش عملکرد.2-1-2-12

30جمع بندی و تحلیل نتایج.3-1-2-12
فایل گزارش جمعبندی و تحلیل نتای- ۱

تصویر نامه ارائه بازخورد به دانشگاه ها- ۲
۰۱ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

20ابالغ معیارها و فرمت ارزیابی عملکرد.1-2-2-12
تصویر نامه ابالغ معیارها - ۱

فرمت ارزیابی عملکرد- ۲
۱۵ /۰۱ /۱۳۹۶۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶

50تهیه و ارسال گزارش عملکرد.2-2-2-12
فایل گزارش عملکرد دستگاه های  عضو کارگروه ساغ استان بر - ۱

اساس فرمت ابالغی
۰۱ /۰۲ /۱۳۹۶۳۱ /۰۲ /۱۳۹۵

30جمع بندی و تحلیل نتایج.3-2-2-12
فایل گزارش جمعبندی و تحلیل نتایج - ۱

تصویر نامه ارائه بازخورد به دانشگاه ها- ۲
۰۱ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

ابالغ برش استانی مصوبات فرمت تهیه گزارش اجرای .1-3-2-12

مصوبات
20

تصویر نامه ابالغ مصوبات - ۱

فرمت گزارش اجرای مصوبات- ۲
01 /۰۲ /۱۳۹۶۳۰ /۰۲ /۱۳۹۶

50تهیه و ارسال گزارش.2-3-2-12

به تفکیک هر )تصویر نامه ابالغ مصوبات به دستگاه های مجری - ۱

(دستگاه

 جلسه ۲حداقل )صوت جلسه جلسات پایش دوره ای مصوبات - ۲

(در طول سال

گزارش پایش اجرای مصوبات بر اساس فرمت ارسالی- ۳

۰۱ /11 /۱۳۹۶۳۰ /۱۱ /۱۳۹۶

30جمع بندی و تهیه گزارش نهایی.3-3-2-12
فایل گزارش جمع بندی وضعیت اجرای مصوبات در استان ها- ۱

تصویر نامه ارائه بازخورد به دانشگاه ها- ۲
۰۱ /12 /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

ابالغ برش استانی تفاهم نامه ها و  فرمت تهیه .1-4-2-12

گزارش اجرای تفاهم نامه ها
20

تصویر نامه ابالغ تفاهم نامه ها - ۱

فرمت گزارش اجرای تفاهم نامه ها- ۲
01 /۰۲ /۱۳۹۶۳۰ /۰۲ /۱۳۹۶

50تهیه و ارسال گزارش.2-4-2-12

به )تصویر نامه ابالغ تفاهم نامه ها به دستگاه های مجری - ۱

(تفکیک هر دستگاه

 ۲حداقل )صوت جلسه جلسات پایش دوره ای تفاهم نامه ها - ۲

(جلسه در طول سال

گزارش پایش اجرای تفاهم نامه ها بر اساس فرمت ارسالی- ۳

۰۱ /11 /۱۳۹۶۳۰ /۱۱ /۱۳۹۶

30جمع بندی و تهیه گزارش نهایی.3-4-2-12

فایل گزارش جمع بندی وضعیت اجرای تفاهم نامه ها در استان - ۱

ها

تصویر نامه ارائه بازخورد به دانشگاه ها- ۲

۰۱ /12 /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

۱۳۹۶/ ۰۵/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۱/ ۱۵فرم اطالعات سازمان های مردم نهاد سالمت- 50۱ایجاد بانک اطالعاتی اولیه از سمن های ملی. 1-1-3-12

به روز رسانی بانک اطالعاتی موجود و شناسایی . 2-1-3-12

(دوره اول)سمن های ملی جدید 
۱۳۹۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶۳۰/ ۰۶/ ۰۱فرم اطالعات سازمان های مردم نهاد سالمت- 25۱

به روز رسانی بانک اطالعاتی موجود و شناسایی . 3-1-3-12

(دوره دوم)سمن های ملی جدید 
۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۹/ ۰۱فرم اطالعات سازمان های مردم نهاد سالمت- 25۱

۱۳۹۶/ ۰۵/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۱/ ۱۵فرم اطالعات سازمان های مردم نهاد سالمت- 50۱ایجاد بانک اطالعاتی اولیه از سمن های کشور. 1-2-3-12

به روز رسانی بانک اطالعاتی موجود و شناسایی . 2-2-3-12

(دوره اول)های جدید سمن
۱۳۹۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶۳۰/ ۰۶/ ۰۱فرم اطالعات سازمان های مردم نهاد سالمت- 25۱

شناسایی و تشکیل بانک . 2-3-12

اطالعاتی کانون ها، انجمن ها و 

سازمانهای مردم نهاد محلی حوزه 

سالمت کشور به تفکیک استانی و 

شهرستانی

20

فرهنگ سازی و توسعه . 5-1-12

حمایت طلبی برای سالمت و 

امنیت غذایی در استان

30

شناسایی و تشکیل بانک . 1-3-12

ها و اطالعاتی کانون ها، انجمن

سازمانهای مردم نهاد حوزه سالمت 

ملی کشور

20

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

نهادینه کردن تعهد و . 601-12

پاسخگویی همگانی برای سالمت

25

ارتقای کیفی و  افزایش . 3-12

کمی خدمات سمن ها در حوزه 

سالمت

25

پایش اجرای برش . 3-2-12

استانی مصوبات شورای عالی 

سالمت و امنیت غذایی

30

پایش اجرای برش . 4-2-12

استانی تفاهم نامه های همکاری 

بخشی در راستای اجرای سند -بین

کنترل و پیشگیری از بیماری های 

غیرواگیر

20

تحقق سیاست ها و قوانین . 2-12

فرابخشی برای ارتقای  سالمت 

انسان

ارزیابی و رتبه بندی . 151-2-12

عملکرد ساالنه دبیرخانه های ساغ 

(۱۳۹۵سال )استانی

20

ارزیابی و رتبه بندی . 2-2-12

عملکرد ساالنه دستگاه های عضو 

کارگروه های  سالمت و امنیت 

(۱۳۹۵سال )غذایی استانی 

20
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به روز رسانی بانک اطالعاتی موجود و شناسایی . 3-2-3-12

(دوره دوم)های جدید سمن
۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۹/ ۰۱فرم اطالعات سازمان های مردم نهاد سالمت- 25۱

تبیین وضعیت موجود . 3-3-12

تعیین میزان موفقیت،  )سمن ها 

انحراف و یا شکست در تحقق 

اهداف و مأموریت های مورد نظر 

(در اساسنامه 

10

۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۷/ ۰۱گزارش دریافتی از دانشگاه ها- 100۱های کشورتهیه گزارش وضعیت موجود سمن. 1-3-3-12

۱۳۹۶/ ۰۲/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۱/ ۱۵لیست سمن های مشابه- 20۱هاشناسایی و دسته بندی سمن. 1-4-3-12

۱۳۹۶/ ۰۶/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۳/ ۰۱صورتجلسه- 30۱تشکیل جلسه با سمن های مشابه. 2-4-3-12

کمک به سمن ها برای تشکیل شبکه و تدوین . 3-4-3-12

اساسنامه
۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۷/ ۰۱صورتجلسه- 50۱

۱۳۹۶/ ۰۴/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۱/ ۱۵لیست اولویت بندی شده سمن های مورد نیاز- 20۱اولویت بندی ایجاد شعبه استانی سمن ها. 1-5-3-12

تشکیل جلسه با سمن های ملی و امکان سنجی . 2-5-3-12

ایجاد شعبه یا معادل در استان ها
۱۳۹۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶۳۰/ ۰۵/ ۰۱صورتجلسه- 50۱

کمک به تهیه امکانات مورد نیاز برای  ایجاد شعب . 3-5-3-12

استانی
۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۹/ ۰۱صورتجلسه- 30۱

۱۳۹۶/ ۰۲/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۱/ ۱۵کوریکولوم آموزشی- 20۱نیازسنجی و تهیه کوریکولوم آموزشی برای سمن ها. 1-6-3-12

برنامه ریزی جهت تعیین مدرس، تهیه محتوای . 2-6-3-12

آموزشی و اطالع رسانی
20

جدول برنامه کارگاه ها     - ۱

مکاتبه با دانشگاه ها جهت اطالع رسانی- ۲
۰۱ /۰۴ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

60برگزاری کارگاه های آموزشی منطبق بر کوریکولوم. 3-6-3-12
عکس- ۱

گزارش برگزاری کارگاه-  ۲
۰۱ /۰۷ /۱۳۹۶۱۵ /۱۲ /۱۳۹۶

۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۱/ ۱۵لیست اسامی و مشخصات خیرین-  15۱بازنگری اطالعات خیرین فعال در حوزه سالمت. 1-1-4-12

۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۱/ ۱۵لیست اسامی و مشخصات خیریه های حوزه سالمت-  15۱بازنگری بانک اطالعاتی خیریه های حوزه سالمت. 2-1-4-12

۱۳۹۶/ ۰۴/ ۱۳۹۶۱۰/ ۰۱/ ۱۵لیست  اطالعات گروه های داوطلبانه-  30۱شناسایی گروه های داوطلبانه حوزه سالمت. 3-1-4-12

5مستندسازی ثبت و پالک گذاری عملکرد خیرین. 4-1-4-12
لیست بناها و تجهیزات پالک گذاری شده به همراه عکس -  ۱

برگزیده
۲۰ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

5مستندسازی ثبت و پالک گذاری عملکرد خیرین. 5-1-4-12
لیست بناها و تجهیزات پالک گذاری شده به همراه عکس -  ۱

برگزیده
۲۰ /۰۶ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

5مستندسازی ثبت و پالک گذاری عملکرد خیرین. 6-1-4-12
لیست بناها و تجهیزات پالک گذاری شده به همراه عکس -  ۱

برگزیده
۲۰ /۰۹ /۱۳۹۶۳۱ /۰۹ /۱۳۹۶

5مستندسازی ثبت و پالک گذاری عملکرد خیرین. 7-1-4-12
لیست بناها و تجهیزات پالک گذاری شده به همراه عکس -  ۱

برگزیده
۱۵ /۱۲ /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

تکمیل بسته های نیازمندی های اساسی حوزه . 8-1-4-12

سالمت
20

جدول نیازمندیها -  ۱

۱۹۰تکمیل لیست در سامانه یاس - ۲
۱۵ /۰۱ /۱۳۹۶۱۵ /۰۲ /۱۳۹۶

 دوره  آموزشی و نشست  ۱برگزاری حداقل . 1-2-4-12

(سه ماهه اول)تخصصی با موسسات خیریه 
15

عکس - ۱

مستندات آموزشی -۲

اسامی شرکت کنندگان- ۳

۲۰ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

 دوره  آموزشی و نشست  ۱برگزاری حداقل . 2-2-4-12

(سه ماهه دوم)تخصصی با موسسات خیریه 
15

عکس - ۱

مستندات آموزشی -۲

اسامی شرکت کنندگان- ۳

۲۰ /۰۶ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

 دوره  آموزشی و نشست  ۱برگزاری حداقل . 3-2-4-12

(سه ماهه سوم)تخصصی با موسسات خیریه 
15

عکس - ۱

مستندات آموزشی -۲

اسامی شرکت کنندگان- ۳

۲۰ /۰۹ /۱۳۹۶۳۱ /۰۹ /۱۳۹۶

توانمند سازی سمن ها از . 6-3-12

طریق آموزش هیأت مدیره و هیأت 

امنا سمن ها

15

وضعیت سنجی خیرین، . 1-4-12

های داوطلب و موسسات  گروه

خیریه فعال در حوزه سالمت

20

15آموزش و توانمند سازی. 2-4-12

شناسایی و تشکیل بانک . 2-3-12

اطالعاتی کانون ها، انجمن ها و 

سازمانهای مردم نهاد محلی حوزه 

سالمت کشور به تفکیک استانی و 

شهرستانی

20

شبکه سازی سمن های . 4-3-12

سالمت

15

گسترش فعالیت سمن . 5-3-12

های ملی به استان ها یا ایجاد 

معادل استانی آن ها

20

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

60

ارتقای کیفی و  افزایش . 3-12

کمی خدمات سمن ها در حوزه 

سالمت

25

افزایش کمی وارتقای کیفی . 4-12

خدمات خیریه، وقف و امور عام 

المنفعه حوزه سالمت

25
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 دوره  آموزشی و نشست  ۱برگزاری حداقل . 4-2-4-12

(سه ماهه چهارم)تخصصی با موسسات خیریه 
15

عکس - ۱

مستندات آموزشی -۲

اسامی شرکت کنندگان- ۳

1 /۱۲ /۱۳۹۶15 /۱۲ /۱۳۹۶

برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان و پرسنل . 5-2-4-12

فعال در واحدهای تابعه
40

عکس - ۱

مستندات آموزشی - ۲

اسامی شرکت کنندگان- ۳

۰۱ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

12/5تشکیل کمیته  تخصصی. 1-3-4-12
صورتجلسات کمیته های تخصصی تشکیل خیریه های -  ۱

بیمارستانی
۲۰ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

12/5تشکیل کمیته  تخصصی. 2-3-4-12
صورتجلسات کمیته های تخصصی تشکیل خیریه های -  ۱

بیمارستانی
۲۰ /۰۶ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

12/5تشکیل کمیته  تخصصی. 3-3-4-12
صورتجلسات کمیته های تخصصی تشکیل خیریه های -  ۱

بیمارستانی
۲۰ /۰۹ /۱۳۹۶۳۱ /۰۹ /۱۳۹۶

12/5تشکیل کمیته  تخصصی. 4-3-4-12
صورتجلسات کمیته های تخصصی تشکیل خیریه های -  ۱

بیمارستانی
۱۵ /۱۲ /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۹/ ۰۱اساسنامه خیریه بیمارستانی-  50۱ارائه گزارش از اخذ مجوزهای الزم. 5-3-4-12

ارائه گزارش از هماهنگی های درون بخشی و بین . 1-4-4-12

بخشی
50

مکاتبات با سایرمعاونتهای حوزه سالمت- ۱

صورتجلسات هماهنگیهای درون بخشی -۲ 

صورتجلسات هماهنگیهای بین بخشی-۳

۱۵ /۰۷ /۱۳۹۶۱۵ /۱۱ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از  اجرای حداقل یک پروژه جهادی در . 2-4-4-12

حوزه سالمت
50

تفاهم نامه برای اجرای پروژه جهادی- ۱

عکس ازاجرای پروژه جهادی -۲ 

فیلم وگزارش ازاجرای پروژه جهادی-3

۱۶ /۰۷ /۱۳۹۶۱۶ /۱۱ /۱۳۹۶

ارائه گزارش میزان مشارکتهای جذب شده توسط . 1-5-4-12

دانشگاه
7/5

سه ماهه )گزارش میزان مشارکت های جذب شده توسط دانشگاه- ۱

(اول
۲۰ /۰۳ /۱۳۹۶۳۱ /۰۳ /۱۳۹۶

ارائه گزارش میزان مشارکتهای جذب شده توسط . 2-5-4-12

دانشگاه
7/5

سه  )گزارش میزان مشارکت های جذب شده توسط دانشگاه- ۱

(ماهه دوم
۲۰ /۰۶ /۱۳۹۶۳۱ /۰۶ /۱۳۹۶

ارائه گزارش میزان مشارکتهای جذب شده توسط . 3-5-4-12

دانشگاه
7/5

سه  )گزارش میزان مشارکت های جذب شده توسط دانشگاه- ۱

(ماهه سوم
۲۰ /۰۹ /۱۳۹۶۳۱ /۰۹ /۱۳۹۶

ارائه گزارش میزان مشارکتهای جذب شده توسط . 4-5-4-12

دانشگاه
7/5

سه ماهه )گزارش میزان مشارکت های جذب شده توسط دانشگاه- ۱

(چهارم
1 /۱۲ /۱۳۹۶15 /۱۲ /۱۳۹۶

۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۱۲/ ۱مجوز فعالیت و ثبت موسسه خیریه بیمارستانی- 20۱ارائه گزارش از تاسیس موسسات خیریه بیمارستان. 5-5-4-12

ارائه گزارش از تامین سهم آورده خیرین در ایجاد . 6-5-4-12

مراکز خدمات جامع سالمت بر اساس تفاهم نامه های منعقده 

۹۶ذدر طول سال 

۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۱۲/ ۱گزارش مالی یا متن تفاهم نامه امضاء شده با خیر- 30۱

ارائه گزارش از تامین سهم آورده خیرین برای . 7-5-4-12

۱۳۹۶ساخت خوابگاه ها  در طول سال 
۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۱۲/ ۱گزارش پیشرفت پروژه ومکاتبات اانجام شده  با وزارت- 20۱

ارائه گزارش از پایش و نظارت و ارزیابی موسسات . 1-6-4-12

(سه ماهه اول)خیریه حوزه سالمت 
12/5

گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۰۴ /۱۳۹۶۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از پایش و نظارت و ارزیابی موسسات . 2-6-4-12

(سه ماهه دوم)خیریه حوزه سالمت 
12/5

گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۰۷ /۱۳۹۶۳۱ /۰۷ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از پایش و نظارت و ارزیابی موسسات . 3-6-4-12

(سه ماهه سوم)خیریه حوزه سالمت 
12/5

گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۱۰ /۱۳۹۶۳۱ /۱۰ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از پایش و نظارت و ارزیابی موسسات . 4-6-4-12

(سه ماهه چهارم)خیریه حوزه سالمت 
12/5

گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۱۲ /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

12/5(سه ماهه اول)ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه . 5-6-4-12
گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۰۴ /۱۳۹۶۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶

برنامه ریزی واجرای . 5-4-12

برنامه های خدماتی، ساختاری 

ونظارتی

10

ارزیابی،ارزشیابی ورتبه . 6-4-12

بندی

10

15آموزش و توانمند سازی. 2-4-12

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

60

افزایش کمی وارتقای کیفی . 4-12

خدمات خیریه، وقف و امور عام 

المنفعه حوزه سالمت

25

30ایجاد خیریه بیمارستانی. 3-4-12

اجرای پروژه ها و برنامه . 4-4-12

های حوزه سالمت با استفاده از 

ظرفیت گروه های داوطلب و 

جهادی

15
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حوزه اجتماعی

12/5(سه ماهه دوم)ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه . 6-6-4-12
گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۰۷ /۱۳۹۶۳۱ /۰۷ /۱۳۹۶

12/5(سه ماهه سوم)ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه . 7-6-4-12
گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۱۰ /۱۳۹۶۳۱ /۱۰ /۱۳۹۶

12/5(سه ماهه چهارم)ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه . 8-6-4-12
گزارش پایش و نظارت-  ۱

چک لیست نظارتی تکمیل شده-۲ 
۱۰ /۱۲ /۱۳۹۶۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از تعامل با سایر معاونت های دانشگاه .  1-1-5-12

امضاء تفاهم )و همچنین دستگاه های حمایتی خارج از وزارتخانه

(نامه

۱۳۹۶/ ۱۱/ ۱۳۹۶۳۰/ ۱۱/ ۲۰تفاهم نامه-  20۱

ارائه گزارش ازبرگزاری کمپین رسانه ای و فرهنگی . 2-1-5-12

در زمینه  دعوت مردم در جهت مشارکت در حوزه سالمت
35

برنامه کمپین - ۱

مستندات فیلم و عکس- ۲
۲۰ /۱۱ /۱۳۹۶۳۰ /۱۱ /۱۳۹۶

ارائه گزارش از برگزاری همایش تجلیل از . 3-1-5-12

خیرین،داوطلبان و موسسات خیریه
45

دعوتنامه-۱

فیلم و عکس مراسم تندیس- ۲
۲۰ /۱۱ /۱۳۹۶۳۰ /۱۱ /۱۳۹۶

گسترش و عمق بخشیدن به . 6-12

روحیه تعاون و مشارکت های 

مردمی

سازی وتعامل  شبکه. 51-6-12

وهدایت ظرفیتها

100
ارائه گزارش از بسیج برای پروژه های دارای اولویت .  1-1-6-12

دانشگاه
۱۳۹۶/ ۱۱/ ۱۳۹۶۳۰/ ۱۱/ ۲۰فیلم و عکس-100۱

استقرار  و راه اندازی . 1-4-27

اداره مولفه های اجتماعی موثر بر 

ابالغ شده )سالمت بر حسب ابالغ 

(بر حسب ساختار

30

۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۱/ ۱۵نامه ابالغ- 100۱پست های منظور شده% 75ابالغ برای . 1-1-4-27

۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۱/ ۱۵مکاتبات، لیست مشخصات- 40۱شناسایی اساتید و محققین. 1-2-4-27

۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۱/ ۱۵مکاتبات، لیست مشخصات- 40۱شناسایی اساتید و محققین. 2-2-4-27

ارائه گزارش از  بانک اطالعات محققین و ذیربطان . 3-2-4-27

مولفه های اجتماعی سالمت
۱۳۹۶/ ۰۴/ ۱۳۹۶۱۵/ ۰۲/ ۱۵سی دی بانک اطالعات محققین- 20۱

۱۳۹۶/ ۰۵/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۴/ ۰۱تصویر و آدرس شبکه ایجاد شده- 50۱ارائه گزارش از تشکیل شبکه های مجازی. 1-3-4-27

شناسایی ساختارهای همکاری بین بخشی مرتبط با . 2-3-4-27

سالمت
۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۲/ ۰۱مکاتبات، صورتجلسات- 50۱

۱۳۹۶/ ۰۶/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۵/ ۰۱مکاتباات، صورتجلسات- SDH40۱ اولویت ۳شناسایی . 1-4-4-27

برگزاری کارگاه آموزشی  به منظور اجرای اولویتهای . 2-4-4-27

شناسایی شده
۱۳۹۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶۳۰/ ۰۷/ ۰۱گزارش اجرای کارگاه- 60۱

  اداره کل 96مستندسازی برنامه عملیاتی سال . 1-5-4-27

مؤلفه های اجتماعی سالمت
۱۳۹۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۲/ ۰۱کتابچه برنامه عملیاتی شامل فرایند تدوین- 60۱

مستندسازی گزارش عملکرد سالیانه اداره کل مولفه . 2-5-4-27

های اجتماعی موثر بر سالمت
۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶۱۵/ ۱۰/ ۰۱گزارش فعالیت های انجام شده- 40۱

بروزرسانی استاندارد . 6-4-27

های  مراکز تحقیقاتی مولفه

اجتماعی سالمت

15
برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای روسا و . 1-6-4-27

ها  دانشگاهSDHکارشناسان مراکز تحقیقاتی 
۰۴/۱۳۹۶/ ۱۳۹۶۳۱/ ۰۳ /۰۱گزارش اجرای کارگاه- 100۱

ارزیابی،ارزشیابی ورتبه . 6-4-12

بندی

10

بهبود مسئولیت بذیری،  . 12

مشارکت همگانی و همکاری بین 

بخشی برای سالمت

60

افزایش کمی وارتقای کیفی . 4-12

خدمات خیریه، وقف و امور عام 

المنفعه حوزه سالمت

25

ترویج فرهنگ . 5-12

انفاق،احسان،ایثار و نشر سنت های 

حسنه اسالمی در راستای برنامه 

های خیرین سالمت

10

شبکه سازی محققین، . 3-4-27

عالقمندان و ذیربطان خارج بخش 

سالمت در زمینه مؤلفه های 

10

فرهنگ سازی وحمایت . 51-5-12

طلبی

100

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

نهادینه کردن رویکرد مولفه . 204-27

های اجتماعی سالمت در بخش 

سالمت و توسعه

100

وضعیت سنجی ظرفیت . 2-4-27

ها و فرصت های علمی موجود 

خارج از بخش سالمت در زمینه 

مولفه های اجتماعی سالمت

25

مستندسازی عملکرد . 5-4-27

اداره کل مؤلفه های اجتماعی 

سالمت

توانمندسازی ذیربطان . 4-4-27

درون بخش سالمت در زمینه مولفه 

های اجتماعی سالمت

10
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96/1/1596/2/31راهنمای تدوین شده10تدوین راهنماهای آموزشی ارزیابی عملکرد. 1-1-5-27

تدوین لیست نهایی شاخص های ارزیابی عملکرد . 2-1-5-27

برگزاری جلسات کارشناسی جهت تدوین شاخص ها و انتخاب )

(گروهی از آنها برای استفاده در ارزیابی عملکرد

10
برگزاری جلسات کارشناسی جهت تدوین شاخص ها و انتخاب 

گروهی از آنها برای استفاده در ارزیابی عملکرد
96/1/1596/2/31

مدل سازی در زمینه )انجام پژوهش های کاربردی . 3-1-5-27 

ارائه گزارشات شش ماهه اول-(ارزیابی عملکرد
9۶/6/196/6/31گزارشات شش ماهه پیشرفت کار15

مدل سازی در زمینه )انجام پژوهش های کاربردی . 4-1-5-27 

ارائه گزارشات شش ماهه دوم-(ارزیابی عملکرد
9۶/11/196/12/15گزارشات شش ماهه پیشرفت کار15

برگزاری دوره های آموزشی جهت ارزیابی عملکرد . 5-1-5-27

آموزش کارشناسان و اعضای دبیرخانه ارزیابی عملکرد جهت )

برگزاری دوره های آموزشی ارزیابی عملکرد به حوزه های صف و 

برگزاری دوره های آموزشی در ستاد یا /کارشناسان دانشگاهی

مناطق آمایشی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد و موضوعات 

در شش ماهه اول (مربوطه

96/4/196/6/31...لیست اسامی شرکت کنندگان و -مستندات برگزاری دوره10

برگزاری دوره های آموزشی جهت ارزیابی عملکرد . 6-1-5-27

آموزش کارشناسان و اعضای دبیرخانه ارزیابی عملکرد جهت )

برگزاری دوره های آموزشی ارزیابی عملکرد به حوزه های صف و 

برگزاری دوره های آموزشی در ستاد یا /کارشناسان دانشگاهی

مناطق آمایشی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد و موضوعات 

در شش ماهه دوم (مربوطه

96/10/196/12/15...لیست اسامی شرکت کنندگان و -مستندات برگزاری دوره10

نصب و استقرار سامانه نرم افزاری ارزیابی عملکرد . 7-1-5-27

(ارائه پکیج سامانه به کارشناسان دانشگاهی و نصب آن)
96/3/196/4/31گزارش نصب و استقرار سامانه و شواهد نصب20

گردآوری و ارائه اطالعات مربوط به شاخص های . 8-1-5-27

تدوین شده و انجام ارزیابی عملکرد
9۶/2/19۶/3/۳۱لیست تکمیل شده شاخص ها-گزارش تکمیل شاخص ها10

تعیین فرایند ارائه بازخورد به مقام عالی . 1-2-5-27

تصمیم گیری در )دانشکده / دانشگاه/معاونت های ستادی/وزارت

خصوص نحوه ارائه نتایج ارزیابی عملکرد، نیاز به طراحی نرم 

(...افزار، ارائه گزارش در قالب فایل اکسل یا گزارشات تحلیلی، 

96/4/196/4/31گزارش فرآیند15

تعیین سطوح دسترسی به گزارشات و نحوه ارائه . 2-2-5-27

گزارش به مدیران در سطوح مختلف
96/4/196/4/31گزارش سطوح دسترسی تعیین شده35

ارائه گزارشات تحلیلی ارزیابی عملکرد در شش ماهه . 3-2-5-27

تدوین گزارش تحلیلی با استفاده از تحلیل های کمی انجام )اول 

(شده توسط نرم افزار ارزیابی عملکرد

96/7/196/7/30گزارشات تحلیلی25

ارائه گزارشات تحلیلی ارزیابی عملکرد در شش ماهه . 4-2-5-27

تدوین گزارش تحلیلی با استفاده از تحلیل های کمی انجام )دوم 

(شده توسط نرم افزار ارزیابی عملکرد

96/12/196/12/15گزارشات تحلیلی25

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از . 1-1-6-27

بررسی موارد مربوط به )حقوق مردم در فواصل زمانی منظم 

 91فعالیت های مبارزه با رشوه، موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 

و ارائه گزارش جلسات  ( قانون مدیریت خدمات کشوری92و 

برگزار شده در شش ماهه اول

96/5/196/5/31شامل لیست شرکت کنندگان، دعوتنامه، گزارش جلسه15

25

100

حوزه بازرسی

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

ارتقاء سالمت اداری، کاهش . 6-27

فساد و بهبود رتبه کشور در 

سالمت اداری

 درصدی نظام 100استقرار . 5-27

جامع ارزیابی عملکرد

ساماندهی آموزش های . 101-5-27

ارزیابی عملکرد و استقرار سیستم 

جامع ارزیابی عملکرد

طراحی نظام بازخورد . 2-5-27

/ ارزیابی عملکرد به دانشگاه 

دانشکده ها و راه اندازی داشبورد  

ارزیابی عملکرد

ساماندهی و تشکیل . 1-6-27

کمیته سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم و اجرای برنامه هفتم 

نقشه راه اصالح نظام اداری

50

50

50
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حوزه بازرسی

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از . 2-1-6-27

بررسی موارد مربوط به )حقوق مردم در فواصل زمانی منظم 

 91فعالیت های مبارزه با رشوه، موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 

ارائه گزارش جلسات  ( قانون مدیریت خدمات کشوری92و 

برگزار شده در شش ماهه دوم

96/11/196/12/15شامل لیست شرکت کنندگان، دعوتنامه، گزارش جلسه15

ارائه گزارشات شش ماهه از پیگیری اجرای مصوبات . 3-1-6-27

فعالیت های مبارزه /کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

شش ماهه اول- با رشوه و تهیه بانک اطالعاتی مبارزه با رشوه

96/6/196/6/31گزارشات مربوطه20

ارائه گزارشات شش ماهه از پیگیری اجرای مصوبات . 4-1-6-27

فعالیت های مبارزه /کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

شش ماهه دوم- با رشوه و تهیه بانک اطالعاتی مبارزه با رشوه

96/12/196/12/15گزارشات مربوطه20

تدوین گزارش جامع ساالنه از پیگیری اجرای . 5-1-6-27

مصوبات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
97/1/1597/2/31گزارشات مربوطه30

ارائه گزارش برنامه ریزی و آموزش کارشناسان دفاتر . 1-2-6-27

در خصوص )بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 173706پیشگیری از تخلفات و فساد بر اساس بخشنامه شماره 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعمل اجرایی مواد 

شش ماهه اول (قانون مدیریت خدمات کشوری (92)و  (91)

96/6/196/6/31گزارشات مربوطه5

ارائه گزارش برنامه ریزی و آموزش کارشناسان دفاتر . 2-2-6-27

در خصوص )بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 173706پیشگیری از تخلفات و فساد بر اساس بخشنامه شماره 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعمل اجرایی مواد 

شش ماهه دوم (قانون مدیریت خدمات کشوری (92)و  (91)

96/12/196/12/15گزارشات مربوطه5

ارائه گزارش شناسایی گلوگاه های فسادخیز و انجام . 3-2-6-27

شش ماهه اول-اقدامات پیشگیرانه برای هریک از گلوگاه ها
96/4/196/4/31گزارشات مربوطه7.5

ارائه گزارش شناسایی گلوگاه های فسادخیز و انجام . 4-2-6-27

شش ماهه دوم-اقدامات پیشگیرانه برای هریک از گلوگاه ها
96/9/196/9/30گزارشات مربوطه7.5

ارائه گزارش سالیانه و جمع بندی فعالیت شناسایی . 5-2-6-27

گلوگاه های فسادخیز و انجام اقدامات پیشگیرانه برای هریک از 

گلوگاه ها

97/2/197/2/31گزارشات مربوطه15

خرید، امور )ارائه گزارش نظارت بر فرآیند خریدها . 6-2-6-27

-، مناقصات، مزایده ها و آزمون های استخدامی(...کارپردازی و 

شش ماهه اول

96/6/196/6/31گزارشات مربوطه5

خرید، امور )ارائه گزارش نظارت بر فرآیند خریدها . 7-2-6-27

-، مناقصات، مزایده ها و آزمون های استخدامی(...کارپردازی و 

شش ماهه دوم

96/11/196/12/15گزارشات مربوطه5

25

100 افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

ارتقاء سالمت اداری، کاهش . 6-27

فساد و بهبود رتبه کشور در 

سالمت اداری

ساماندهی و تشکیل . 1-6-27

کمیته سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم و اجرای برنامه هفتم 

نقشه راه اصالح نظام اداری

پیشگیری از وقوع . 2-6-27

تخلفات و فساد

50

50
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جهرم

حوزه بازرسی

خرید، )ارائه گزارش ساالنه نظارت بر فرآیند خریدها . 8-2-6-27

، مناقصات، مزایده ها و آزمون های (...امور کارپردازی و 

استخدامی

97/2/197/2/31گزارشات مربوطه10

ارائه گزارش نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، . 9-2-6-27

شش ماهه اول-بخشنامه ها و قوانین
96/6/196/6/31گزارشات مربوطه5

ارائه گزارش نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، . 10-2-6-27

شش ماهه دوم-بخشنامه ها و قوانین
96/11/196/12/15گزارشات مربوطه5

ارائه گزارش ساالنه نظارت بر اجرای دستورالعمل . 11-2-6-27

ها، بخشنامه ها و قوانین
97/2/197/2/31گزارشات مربوطه10

ارائه گزارش نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی از . 12-2-6-27

شش ماهه اول...-نظر زمانبندی، کیفیت، هزینه و 
96/6/196/6/31گزارشات مربوطه5

ارائه گزارش نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی از . 13-2-6-27

شش ماهه دوم...-نظر زمانبندی، کیفیت، هزینه و 
96/11/196/12/15گزارشات مربوطه5

ارائه گزارش ساالنه نظارت بر اجرای پروژه های . 14-2-6-27

...عمرانی از نظر زمانبندی، کیفیت، هزینه و 
97/2/197/2/31گزارشات مربوطه10

نظارت بر شناسایی و الویت بندی مشتریان، . 1-1-7-27

شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان و تعیین روش های ارزیابی 

دانشکده در مقاطع /دانشگاه/نیازها و انتظارات مشتریان ستاد

بعنوان مثال مراجعین مربوط به حوزه های )زمانی شش ماهه 

اداری و -درمانی، بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، آموزشی، مالی

در شش ماهه اول (...

5

ماتریس نیازها و انتظارات -گزارشات مربوطه

شناسایی و اولویت بندی مراجعین مربوط به حوزه های درمانی، -۱

...مالی و -بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، آموزشی، اداری

استفاده از چک لیست ها، تماس تلفنی، سامانه پیامکی، پایگاه -۲

...الکترونیکی و 

96/1/1596/2/31

بازنگری در شناسایی و الویت بندی مشتریان، . 2-1-7-27

شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان و تعیین روش های ارزیابی 

دانشکده در مقاطع /دانشگاه/نیازها و انتظارات مشتریان ستاد

بعنوان مثال مراجعین مربوط به حوزه های )زمانی شش ماهه 

اداری و -درمانی، بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، آموزشی، مالی

در شش ماهه دوم (...

5

ماتریس نیازها و انتظارات -گزارشات مربوطه

شناسایی و اولویت بندی مراجعین مربوط به حوزه های درمانی، -۱

...مالی و -بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، آموزشی، اداری

استفاده از چک لیست ها، تماس تلفنی، سامانه پیامکی، پایگاه -۲

...الکترونیکی و 

96/7/196/7/30

ایجاد بستر مناسب جهت ثبت آنالین و الکترونیک . 3-1-7-27

شکایات، نیازها و انتظارت مشتریان در صفحه ادارات بازرسی، 

در صورت راه اندازی )ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

نیازها /شکایات/سایت دفتر، گزارشات شش ماهه از درخواست ها

شش ماهه اول -(و بازخوردهای داده شده ارائه گردد

7.5
در صورتی که سامانه راه اندازی شده گزارشات شش ماهه از 

درخواست ها و بازخوردهای داده شده
96/6/196/6/31

ایجاد بستر مناسب جهت ثبت آنالین و الکترونیک . 4-1-7-27

شکایات، نیازها و انتظارت مشتریان در صفحه ادارات بازرسی، 

در صورت راه اندازی )ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

نیازها /شکایات/سایت دفتر، گزارشات شش ماهه از درخواست ها

شش ماهه دوم -(و بازخوردهای داده شده ارائه گردد

7.5
در صورتی که سامانه راه اندازی شده گزارشات شش ماهه از 

درخواست ها و بازخوردهای داده شده
96/11/196/12/15

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت . 5-1-7-27

سه ماهه اول-مشتریان و ارائه گزارشات فصلی
96/4/196/4/31صورت جلسات کارگروه5

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت . 6-1-7-27

سه ماهه دوم-مشتریان و ارائه گزارشات فصلی
96/7/196/7/30صورت جلسات کارگروه5

25

100 افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی . 7-27

به شکایات، نیازها و انتظارات 

مشتریان حوزه بازرسی

ارتقاء سالمت اداری، کاهش . 6-27

فساد و بهبود رتبه کشور در 

سالمت اداری

20

پیشگیری از وقوع . 2-6-27

تخلفات و فساد

طراحی، تدوین و اجرای . 1-7-27

نظام جامع پاسخگویی به شکایات، 

نیازها و انتظارات مشتریان 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

50

100
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جهرم

حوزه بازرسی

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت . 7-1-7-27

سه ماهه سوم-مشتریان و ارائه گزارشات فصلی
96/10/196/10/30صورت جلسات کارگروه5

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت . 8-1-7-27

سه ماهه چهارم-مشتریان و ارائه گزارشات فصلی
96/12/196/12/15صورت جلسات کارگروه5

96/1/1596/2/31نمونه پیامک ارسال شده.. مکاتبات راه اندازی سامانه 5ایجاد سامانه پیامکی بازخورد به مشتریان. 9-1-7-27

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های . 10-1-7-27

سه ماهه اول-واصله و ارائه بازخورد به واحدها
96/4/196/4/31پیشنهاد اصالح فرایند. توزیع فراوانی شکایات - مشتمل بر نمودار 5

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های . 11-1-7-27

سه ماهه دوم-واصله و ارائه بازخورد به واحدها
96/7/196/7/30پیشنهاد اصالح فرایند. توزیع فراوانی شکایات - مشتمل بر نمودار 5

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های . 12-1-7-27

سه ماهه سوم-واصله و ارائه بازخورد به واحدها
96/10/196/10/30پیشنهاد اصالح فرایند. توزیع فراوانی شکایات - مشتمل بر نمودار 5

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های . 13-1-7-27

سه ماهه چهارم-واصله و ارائه بازخورد به واحدها
96/12/196/12/15پیشنهاد اصالح فرایند. توزیع فراوانی شکایات - مشتمل بر نمودار 5

جمع بندی و ارائه گزارش ساالنه از شکوائیه های . 14-1-7-27

واصله و بازخوردهای ارائه شده به واحدها
97/2/197/2/31پیشنهاد اصالح فرایند. توزیع فراوانی شکایات - مشتمل بر نمودار 10

گزارش اقدامات انجام گرفته در زمینه تقویت یا . 15-1-7-27

ایجاد زیرساخت بهبود کیفیت و کاهش مدت زمان پاسخگویی
96/5/196/6/31نمونه مکاتبات انجام شده در این خصوص10

پیگیری اقدامات و گزارش نتیجه آن در زمینه . 16-1-7-27

تقویت یا ایجاد زیرساخت بهبود کیفیت و کاهش مدت زمان 

پاسخگویی

10
مستندات مربوط به مدت زمان -گزارش آماری بهبود حاصل شده

...اهتمام به ارائه پاسخ دقیق و -پاسخگویی
96/9/196/9/30

تعیین اعضای کارگروه پایش و پیگیری خبر . 1-1-8-27

متشکل از معاونین یا نماینده آنها، روابط عمومی، واحد حراست )

(و دفتر بازرسی

10
متشکل از معاونین یا نماینده آنها، روابط عمومی، واحد حراست و 

دفتر بازرسی
96/1/1596/2/31

ارسال دعوتنامه برای )تبیین الگوریتم فرایند کار . 2-1-8-27

تشکیل جلسه، تنظیم دستور جلسه،تنظیم صورت جلسه و 

(پیگیری محتوای آن

10
رسال دعوتنامه برای تشکیل جلسه، تنظیم دستور جلسه،تنظیم 

صورت جلسه و پیگیری محتوای آن
96/2/196/2/31

بر )تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر . 3-1-8-27

سه ماهه اول-و ارائه گزارشات فصلی (حسب مورد
17.5

حسب مورد هر هفته، دو هفته یا سه هفته یکبار و ارائه گزارشات 

فصلی
96/4/196/4/31

بر )تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر . 4-1-8-27

سه ماهه دوم-و ارائه گزارشات فصلی (حسب مورد
17.5

حسب مورد هر هفته، دو هفته یا سه هفته یکبار و ارائه گزارشات 

فصلی
96/7/196/7/30

بر )تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر . 5-1-8-27

سه ماهه سوم-و ارائه گزارشات فصلی (حسب مورد
17.5

حسب مورد هر هفته، دو هفته یا سه هفته یکبار و ارائه گزارشات 

فصلی
96/10/196/10/30

بر )تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر . 6-1-8-27

سه ماهه چهارم-و ارائه گزارشات فصلی (حسب مورد
17.5

حسب مورد هر هفته، دو هفته یا سه هفته یکبار و ارائه گزارشات 

فصلی
96/12/196/12/15

سامانه اطالع رسانی، /تهیه، تدوین و استقرار نظام. 7-1-8-27

پایش و پیگیری خبر جهت اعضای کارگروه و حتی دانشگاه ها
96/1/196/3/31اختصاص شماره مشخص جهت دریافت اخبار و اطالع رسانی10

انتخاب روسای بازرسی / پیگیری تفویض. 1-1-9-27

دانشکده به دفتر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، /دانشگاه

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتی

96/1/1596/12/15معرفی نامه فرد پیشنهادی به همراه رزومه7.5

دانشکده در جلسات /حضور روسای بازرسی دانشگاه. 2-1-9-27

شش ماهه اول-دانشکده/ هیئت رئیسه دانشگاه
96/5/196/5/31دعوتنامه شرکت در جلسه7.5

دانشکده در جلسات /حضور روسای بازرسی دانشگاه. 3-1-9-27

شش ماهه دوم-دانشکده/ هیئت رئیسه دانشگاه
96/10/196/11/30دعوتنامه شرکت در جلسه7.5

100

طراحی و اجرای نظام . 1-9-27

جامع بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

 درصدی نظام ۱۰۰استقرار . 9-27

/ جامع بازرسی در سطح ستاد

دانشگاه/ دانشکده

 درصدی نظام ۱۰۰استقرار . 8-27

پایش و پیگیری خبر در سطح 

دانشگاه/ دانشکده/ستاد

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی . 7-27

به شکایات، نیازها و انتظارات 

مشتریان حوزه بازرسی

35

20

20

25

طراحی، تدوین و اجرای . 1-7-27

نظام جامع پاسخگویی به شکایات، 

نیازها و انتظارات مشتریان 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

طراحی و اجرای نظام . 1-8-27

پایش و پیگیری خبر

100

100
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حوزه بازرسی

تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان . 4-1-9-27

این فعالیت می تواند در هریک از )دانشکده / بازرسی دانشگاه

شش ماهه اول-(مناطق آمایشی سرزمینی برگزار گردد

96/4/196/4/31خبر برگزاری کارگاه- دعوت نامه شرکت در کارگاه 5

تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان . 5-1-9-27

این فعالیت می تواند در هریک از )دانشکده / بازرسی دانشگاه

شش ماهه دوم-(مناطق آمایشی سرزمینی برگزار گردد

96/7/196/7/30خبر برگزاری کارگاه- دعوت نامه شرکت در کارگاه 5

تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی شامل . 6-1-9-27

تخصص های مختلف با استفاده از ظرفیت ستاد و دانشگاه ها 

معرفی /صدور ابالغ: رابطین  بازرسی/تشکیل تیم های تخصصی)

(رابطین اداره بازرسی در کلیه واحد های تابعه دانشگاه

9۶/3/19۶/6/۳۱معرفی اعضای تیم ها/ابالغ8

ارائه گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، . 7-1-9-27

سه ماهه اول-ادواری و فوق العاده
5

نمونه گزارشات بازدیدهای انجام -برنامه بازدیدهای تدوین شده

بازخوردهای ارائه شده-شده
96/4/196/4/31

ارائه گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، . 8-1-9-27

سه ماهه دوم-ادواری و فوق العاده
5

نمونه گزارشات بازدیدهای انجام -برنامه بازدیدهای تدوین شده

بازخوردهای ارائه شده-شده
96/7/196/7/30

ارائه گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، . 9-1-9-27

سه ماهه سوم-ادواری و فوق العاده
5

نمونه گزارشات بازدیدهای انجام -برنامه بازدیدهای تدوین شده

بازخوردهای ارائه شده-شده
96/10/196/10/30

ارائه گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، . 10-1-9-27

سه ماهه چهارم-ادواری و فوق العاده
5

نمونه گزارشات بازدیدهای انجام -برنامه بازدیدهای تدوین شده

بازخوردهای ارائه شده-شده
96/12/196/12/15

اجرای  (آماری و جمع بندی)ارائه گزارش ساالنه . 11-1-9-27

برنامه های بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده
7.5

نمونه گزارشات بازدیدهای انجام -برنامه بازدیدهای تدوین شده

بازخوردهای ارائه شده-شده
96/2/196/2/31

حضور مستمر در فرآیند آزمونهای استخدامی، . 12-1-9-27

ارائه گزارش سه ماهه اول-جلسات مناقصات و مزایده ها
96/4/196/4/31دعوت نامه یا فایل اکسل  شرکت در جلسات6

حضور مستمر در فرآیند آزمونهای استخدامی، . 13-1-9-27

ارائه گزارش سه ماهه دوم-جلسات مناقصات و مزایده ها
96/7/196/7/30دعوت نامه یا فایل اکسل  شرکت در جلسات6

حضور مستمر در فرآیند آزمونهای استخدامی، . 14-1-9-27

ارائه گزارش سه ماهه سوم-جلسات مناقصات و مزایده ها
96/10/196/10/30دعوت نامه یا فایل اکسل  شرکت در جلسات6

حضور مستمر در فرآیند آزمونهای استخدامی، . 15-1-9-27

ارائه گزارش سه ماهه چهارم-جلسات مناقصات و مزایده ها
96/12/196/12/15دعوت نامه یا فایل اکسل  شرکت در جلسات6

جمع بندی گزارش ساالنه آزمونهای استخدامی، . 16-1-9-27

چالش ها، گلوگاه ها و اصالح )جلسات مناقصات و مزایده ها 

(فرآیندها

97/2/197/3/31دعوت نامه یا فایل اکسل  شرکت در جلسات8

ستاد )عضویت در کمیته راهبردی پدافند غیر عامل . 1-2-9-27

(و دانشگاه خراسان شمالی
96/1/1596/3/31شواهد عضویت در کمیته5

حضور در کارگروه های زیر مجموعه کمیته . 2-2-9-27

کارگروه های بهداشت، درمان، : راهبردی پدافند غیر عامل شامل

آموزش، غذا و دارو، پژوهش، سایبری، بیوتروریسم، فرهنگی، 

(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)زیستی، شیمیایی پرتویی 

96/1/1596/3/31گزارش شرکت در جلسه-دعوتنامه10

100

طراحی و اجرای نظام . 1-9-27

جامع بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

 درصدی نظام ۱۰۰استقرار . 9-27

/ جامع بازرسی در سطح ستاد

دانشگاه/ دانشکده

35 25

25 طراحی و اجرای نظام . 2-9-27

هماهنگ با پدافند غیر عامل
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جهرم

حوزه بازرسی

ارائه گزارش اجرای برنامه های آموزشی پدافند غیر . 3-2-9-27

سه ماهه اول-عامل
96/4/196/4/31گزارش برگزاری جلسه- دعوت نامه 7.5

ارائه گزارش اجرای برنامه های آموزشی پدافند غیر . 4-2-9-27

سه ماهه دوم-عامل
96/7/196/7/30گزارش برگزاری جلسه- دعوت نامه 7.5

ارائه گزارش اجرای برنامه های آموزشی پدافند غیر . 5-2-9-27

سه ماهه سوم-عامل
96/10/196/10/30گزارش برگزاری جلسه- دعوت نامه 7.5

ارائه گزارش اجرای برنامه های آموزشی پدافند غیر . 6-2-9-27

سه ماهه چهارم-عامل
96/12/196/12/15گزارش برگزاری جلسه- دعوت نامه 7.5

ایجاد دبیرخانه دفاتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و . 7-2-9-27

پاسخگویی به شکایات، نظارت بر برنامه های پدافند غیرعامل 

(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)

96/1/1596/3/31مستندات ایجاد دبیرخانه7.5

ارائه گزارش تدوین برنامه عملیاتی دبیر خانه پدافند . 8-2-9-27

غیر عامل زیر نظر کمیته پدافند غیر عامل دفتر بازرسی وزارت 

(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)

96/1/1596/3/31مستندات تدوین برنامه عملیاتی10

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر پدافند . 9-2-9-27

(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)دانشکده /غیر عامل دانشگاه
96/1/1596/3/31مستندات تدوین چک لیست7.5

ارائه گزارش نظارت بر برنامه های پدافند غیر . 10-2-9-27

دانشکده و اجرای مصوبات کارگروه در سه ماهه اول/عامل دانشگاه
96/4/196/4/31مستندات گزارش نظارت7.5

ارائه گزارش نظارت بر برنامه های پدافند غیر . 11-2-9-27

دانشکده و اجرای مصوبات کارگروه در سه ماهه دوم/عامل دانشگاه
96/7/196/7/30مستندات گزارش نظارت7.5

ارائه گزارش نظارت بر برنامه های پدافند غیر . 12-2-9-27

دانشکده و اجرای مصوبات کارگروه در سه ماهه /عامل دانشگاه

سوم

96/10/196/10/30مستندات گزارش نظارت7.5

ارائه گزارش نظارت بر برنامه های پدافند غیر . 13-2-9-27

دانشکده و اجرای مصوبات کارگروه در سه ماهه /عامل دانشگاه

چهارم

96/12/196/12/15مستندات گزارش نظارت7.5

ارائه گزارش از آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر . 1-3-9-27

(ع)بازرسی در رابطه با برگزاری مراسم اربعین حسینی 
96/7/196/9/15مستندات برگزاری کارگاه آموزشی20

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر . 2-3-9-27

(ع)برگزاری مراسم اربعین حسینی 
96/7/196/9/15چک لیست نظارت تدوین شده20

ارائه گزارش نظارت بر برگزاری مراسم اربعین . 3-3-9-27

(ع)حسینی 
96/7/196/9/15مستندات نظارت30

ارائه گزارش در خصوص برگزاری مراسم اربعین . 4-3-9-27

و بازدیدهای به عمل آمده (ع)حسینی 
96/7/196/9/15ارائه گزارش30

آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه . 1-4-9-27

(ع)و شهادت امام رضا  (ص)با برگزاری مراسم رحلت پیامبر 
96/8/196/9/30مستندات برگزاری کارگاه آموزشی20

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر . 2-4-9-27

(ع)و شهادت امام رضا  (ص)برگزاری مراسم رحلت پیامبر 
96/8/196/9/30چک لیست نظارت تدوین شده20

ارائه گزارش نظارت بر برگزاری مراسم رحلت پیامبر . 3-4-9-27

(ع)و شهادت امام رضا  (ص)
96/8/196/9/30مستندات نظارت30

100 افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

 درصدی نظام ۱۰۰استقرار . 9-27

/ جامع بازرسی در سطح ستاد

دانشگاه/ دانشکده

25

25

20

20

طراحی و اجرای نظام . 2-9-27

هماهنگ با پدافند غیر عامل

طراحی و اجرای نظام . 3-9-27

پایش و پیگیری برگذاری مراسم 

اربعین حسینی

طراحی و اجرای نظام . 4-9-27

پایش و پیگیری برگذاری مراسم 

و شهادت امام  (ص)رحلت پیامبر 

(ع)رضا 
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جهرم

حوزه بازرسی

ارائه گزارش در خصوص برگزاری مراسم رحلت . 4-4-9-27

و بازدیدهای به عمل آمده (ع)و شهادت امام رضا  (ص)پیامبر 
96/8/196/9/30ارائه گزارش30

100 افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

 درصدی نظام ۱۰۰استقرار . 9-27

/ جامع بازرسی در سطح ستاد

دانشگاه/ دانشکده

25

20 طراحی و اجرای نظام . 4-9-27

پایش و پیگیری برگذاری مراسم 

و شهادت امام  (ص)رحلت پیامبر 

(ع)رضا 
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جهرم

96/01/3196/02/31تصویر مجوزها10کسب مجوزهای الزم. 1-1-10-27

96/02/3196/03/31نقشه های طراحی شده10مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی. 2-1-10-27

96/03/3196/4/31تصویر قرارداد با پیمانکار/تصویرآگهی مناقصه 10انتخاب پیمانکار  و انعقاد قرارداد, برگزاری مناقصه. 3-1-10-27

96/5/3196/6/31تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت20اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه. 4-1-10-27

96/8/3096/9/30تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت نه ماهه. 5-1-10-27

96/11/3096/12/15تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات  و تهیه گزارش پیشرفت یک ساله. 6-1-10-27

96/01/3196/02/31تصویر مجوزها10کسب مجوزهای الزم. 1-1-11-27

96/02/3196/03/31نقشه های طراحی شده10مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی. 2-1-11-27

96/03/3196/4/31تصویر قرارداد با پیمانکار/تصویرآگهی مناقصه 10انتخاب پیمانکار  و انعقاد  قرارداد, برگزاری مناقصه. 3-1-11-27

96/5/3196/6/31تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت20اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه. 4-1-11-27

96/8/3096/9/30تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت نه ماهه. 5-1-11-27

96/11/3096/12/15تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات  و تهیه گزارش پیشرفت یک ساله. 6-1-11-27

96/01/3196/02/31تصویر مجوزها10کسب مجوزهای الزم. 1-2-11-27

96/02/3196/03/31نقشه های طراحی شده10مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی. 2-2-11-27

96/03/3196/4/31تصویر قرارداد با پیمانکار/تصویرآگهی مناقصه 10انتخاب پیمانکار  و انعقاد  قرارداد, برگزاری مناقصه. 3-2-11-27

96/5/3196/6/31تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت20اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه. 4-2-11-27

96/8/3096/9/30تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت نه ماهه. 5-2-11-27

96/11/3096/12/15تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات  و تهیه گزارش پیشرفت یک ساله. 6-2-11-27

96/01/3196/02/31تصویر مجوزها10کسب مجوزهای الزم. 1-3-11-27

96/02/3196/03/31نقشه های طراحی شده10مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی. 2-3-11-27

96/03/3196/4/31تصویر قرارداد با پیمانکار/تصویرآگهی مناقصه 10انتخاب پیمانکار  و انعقاد  قرارداد, برگزاری مناقصه. 3-3-11-27

96/5/3196/6/31تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت20اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه. 4-3-11-27

96/8/3096/9/30تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت نه ماهه. 5-3-11-27

96/11/3096/12/15تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات  و تهیه گزارش پیشرفت یک ساله. 6-3-11-27

96/01/3196/02/31تصویر مجوزها10کسب مجوزهای الزم. 1-4-11-27

96/02/3196/03/31نقشه های طراحی شده10مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی. 2-4-11-27

96/03/3196/4/31تصویر قرارداد با پیمانکار/تصویرآگهی مناقصه 10انتخاب پیمانکار  و انعقاد  قرارداد, برگزاری مناقصه. 3-4-11-27

96/5/3196/6/31تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت20اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه. 4-4-11-27

افزایش بهره وری منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

حوزه توسعه مديريت و منابع

افزایش سرانه تسهیالت . 3510-27

درمانی

افزایش سرانه فضاهای . 11-27

بهداشتی

15

30

تکمیل و تجهیز . 1-10-27

 تخت بیمارستانی21000

ساخت مراکز جامع . 1-11-27

سالمت شهری

ساخت مراکز جامع . 2-11-27

سالمت روستایی

ساخت پایگاه های . 3-11-27

سالمت

ساخت خانه های . 4-11-27

بهداشت

100

25

25

25

25
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جهرم

حوزه توسعه مديريت و منابع

96/8/3096/9/30تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت نه ماهه. 5-4-11-27

96/11/3096/12/15تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات  و تهیه گزارش پیشرفت یک ساله. 6-4-11-27

96/01/3196/02/31تصویر مجوزها10کسب مجوزهای الزم. 1-1-12-27

96/02/3196/03/31نقشه های طراحی شده10مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی. 2-1-12-27

96/03/3196/4/31تصویر قرارداد با پیمانکار/تصویرآگهی مناقصه 10انتخاب پیمانکار  و انعقاد  قرارداد, برگزاری مناقصه. 3-1-12-27

96/5/3196/6/31تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت20اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه. 4-1-12-27

96/8/3096/9/30تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات و تهیه گزارش پیشرفت نه ماهه. 5-1-12-27

96/11/3096/12/15تصویر پروژه/ گزارش پیشرفت25اجرای عملیات  و تهیه گزارش پیشرفت یک ساله. 6-1-12-27

تشکیل کارگروه در دفتر فنی،  متشکل از . 1-1-13-27

مهندسان برق و تاسیسات
96/01/1596/01/31تصویر ابالغ اعضای کارگروه10

جمع آوری ،صحت سنجی داده های فضای . 2-1-13-27

CMMSفیزیکی و ثبت آن در سامانه 
96/02/0196/03/31اطالعات ثبت شده در سامانه15

جمع آوری ،صحت سنجی داده های منابع فیزیکی . 3-1-13-27

و ثبت  (تاسیسات، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و چهارگانه )

CMMSآن در سامانه 

96/04/0196/05/31اطالعات ثبت شده در سامانه30

جمع آوری، اصالح و الصاق کلیه مدارک فنی . 4-1-13-27

بیمارستان ها شامل کاتالوگ، دستور العمل های راهبردی و 

(AS BUILT)نقشه های چون ساخت 

96/06/0196/07/30مستندات و مدارک جمع آوری شده45

تهیه نرم افزار جامع مدیریت انرژی از ستاد . 1-1-14-27

وزارتخانه
96/02/196/03/1تصویر نرم افزار تهیه شده/ مکاتبات 10

96/03/196/04/1تصویر سامانه/ آدرس سامانه10استقرار نرم افزار در سرور دانشگاه. 2-1-14-27

آموزش به کلیه کارشناسان مربوطه در واحدهای . 3-1-14-27

ستادی و تابعه
96/04/196/05/1مکاتبات برگزاری دوره های آموزشی25

 10در حداقل )اجرای  سامانه  به صورت پایلوت . 4-1-14-27

(ساختمان ستادی و تابعه بر اساس دستورالعمل
96/05/196/07/1گزارش اقدامات انجام شده و لیست ساختمان های پایلوت20

اجرای  کامل سامانه در کلیه ساختمان ها و . 5-1-14-27

واحدهای دانشگاه بر اساس دستورالعمل و ارائه گزارشات فصلی
96/07/196/12/15گزارش اجرای کامل سامانه35

96/02/196/04/1چک لیست تهیه شده25تهیه چک لیست مصادیق فساد

اجرای آزمایشی مصادیق فساد در واحدها و حوزه . 1-1-15-27

های منتخب دانشگاه
96/04/196/06/1گزارش مربوطه25

96/06/196/08/1گزارش بازخور دها و نتایج حاصله25تهیه بازخورد و گزارش از نتایج. 2-1-15-27

96/08/196/011/1گزارش مربوطه25تصمیم گیری و سیاستگذاری در تعمیم مصادیق. 3-1-15-27

بستر سازی وآماده سازی زیر ساختهای الزم از . 1-1-16-27

سوی ستاد وزارتخانه
96/02/0196/03/31گزارش اقدامات انجام شده25

هماهنگی با شرکت های طرف قرارداد و تنظیم . 2-1-16-27

صورت جلسات
96/04/0196/04/31صورت جلسات تنظیم شده10

ایجاد  اتصال به سامانه ثبت احوال جهت صحت . 3-1-16-27

سنجی اطالعات اولیه
96/05/0196/06/31صورتجلسات/ اسکن قرارداد/ مکاتبات / گزارش اقدامات 15

افزایش بهره وری منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

40

35

افزایش سرانه فضاهای . 11-27

بهداشتی

افزایش سرانه فضاهای . 12-27

آموزشی

افزایش نسبت هزینه های . 13-27

نگهداشت به تعمیر منابع فیزیکی 

(ساختمان، تاسیسات و تجهیزات)

آب، )کاهش مصرف انرژی . 14-27

(برق و سوخت های فسیلی

کاهش پرونده های . 15-27

ارجاعی به هیئت تخلفات اداری

کاهش میزان خطا در . 16-27

صدور احکام پرسنلی از نظر 

مغایرت با قوانین و مقررات

30

20

15

20

10

20

ساخت خانه های . 4-11-27

بهداشت

توسعه و احداث . 1-12-27

واحدهای آموزشی

تهیه شناسنامه . 1-13-27

الکترونیکی  منابع و فضای فیزیکی 

بیمارستان ها و مراکز درمانی 

CMMSآموزشی و ثبت در سامانه 

استقرار و اجرای سامانه . 1-14-27

آب، برق و )جامع مدیریت انرژی 

(سوخت های فسیلی

احصا گلوگاههای . 1-15-27

 گانه 32فسادخیز طبق مصادیق 

برنامه ارتقا سالمت نظام اداری

یکپارچه سازی سامانه . 1-16-27

اطالعاتی منابع انسانی

25

100

100

100

100

100

 218 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

جهرم

حوزه توسعه مديريت و منابع

96/07/0196/08/31صورتجلسات/ اسکن قرارداد/ مکاتبات / گزارش اقدامات 15ایجاد اتصال به سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران. 4-1-16-27

برقراری ارتباط با سامانه اطالعات فارغ التحصیالن . 5-1-16-27

وزارتخانه
96/08/0196/09/30صورتجلسات/ اسکن قرارداد/ مکاتبات / گزارش اقدامات 15

برقراری  و توسعه ارتباط با سامانه جامع تشکیالت . 6-1-16-27

وزارتخانه
96/10/0196/11/30صورتجلسات/ اسکن قرارداد/ مکاتبات / گزارش اقدامات 10

96/12/0196/12/30صورتجلسات/ اسکن قرارداد/ مکاتبات / گزارش اقدامات 10ایجاد و برقراری ارتباط با سامانه آموزش مجازی. 7-1-16-27

تعیین رشته های ورزشی وتشکیل هیئت های . 1-1-17-27

ورزشی
96/2/0196/2/31صورت جلسات/مکاتبات/ عناوین رشته ها20

ابالغ دستورالعمل کمیته ورزش کارکنان به . 2-1-17-27

واحدهای تابعه
96/3/0196/3/31تصویر ابالغیه10

تدوین تقویم ورزشی کارکنان دانشگاه و واحدهای . 3-1-17-27

تابعه
96/4/0196/4/31 تقویم ورزشی تدوین شده20

ابالغ اعضای  هیئت های ورزشی و کمیته اجرایی  . 4-1-17-27

برگزاری مسابقات
96/4/0196/4/15تصویر ابالغیه هیئت ها و کمیته ها5

تهیه گزارش ازمسابقات برگزار شده در نیمه اول . 5-1-17-27

سال
96/7/0196/7/30گزارش مربوطه20

تهیه گزارش ازمسابقات برگزار شده  در نیمه دوم .  6-1-17-27

سال
96/11/1596/11/30گزارش مربوطه25

96/1/1596/2/15لیست خدمات رفاهی کنونی2تهیه لیست  خدمات رفاهی موجود دانشگاه.  1-2-17-27

تعیین سطح رضایت کارکنان از ارائه خدمات .  2-2-17-27

رفاهی موجود
96/2/1596/3/15گزارش تعیین رضایت کارکنان18

تجزیه و تحلیل وضع موجود و تدوین برنامه های . 3-2-17-27

رفاهی در زمینه های مختلف
96/3/1596/4/15عناوین برنامه های رفاهی/  گزارش وضع موجود15

تهیه گزارش برنامه های اجرا شده در نیمه اول . 4-2-17-27

سال
96/7/1596/7/30گزارش مربوطه20

تهیه گزارش برنامه های اجرا شده در نیمه دوم . 5-2-17-27

سال
96/11/1596/11/30گزارش مربوطه30

96/11/3096/12/15 گزارش اثربخشی15تعیین میزان اثر بخشی برنامه های اجرا شده. 6-2-17-27

تشکیل کارگروه پایش و ارتقای سالمت کارکنان. 1-3-17-27
96/03/0196/03/15تصویر ابالغ اعضای کارگروه10

بازنگری دستورالعمل ابالغی از ستاد، متناسب با . 2-3-17-27

مقتضیات دانشگاه
96/04/0196/05/15 دستورالعمل بازنگری شده20

96/05/1596/06/15مصوبات/تاییدیه اخذ شده10اخذ تائیدیه  هیئت ریسه. 3-3-17-27

تهیه گزارش از اجرای دستورالعمل در نیمه اول . 4-3-17-27

سال
96/07/1596/07/31 گزارش اجرای دستورالعمل25

تهیه گزارش از اجرای دستورالعمل در نیمه دوم . 5-3-17-27

سال
96/11/1596/11/30فرمت شناسنامه35

شناسنامه سالمت  (فرمت)طراحی چارچوب . 1-4-17-27

کارکنان بر اساس دستورالعمل ابالغی
96/2/1596/3/15مکاتبات/ گزارش اقدامات صورت گرفته15

جمع آوری اطالعات از واحدهای تابعه و تکمیل . 2-4-17-27

شناسنامه های فردی
96/3/1596/5/31گزارش نهایی پایش سالمت35

پایش سالمت کارکنان بر اساس شناسنامه سالمت . 3-4-17-27

و تهیه گزارش نهایی
96/5/3196/8/30مکاتبات صورت گرفته و گزارش اطالعات اخذ شده50

افزایش بهره وری منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

40

کاهش میزان خطا در . 16-27

صدور احکام پرسنلی از نظر 

مغایرت با قوانین و مقررات

افزایش سهم خدمات . 17-27

رفاهی و ورزشی از هزینه های 

پرسنلی

20

30

یکپارچه سازی سامانه . 1-16-27

اطالعاتی منابع انسانی

برنامه ریزی و اجرای . 1-17-27

برنامه های ورزشی کارکنان

برنامه ریزی و اجرای . 2-17-27

برنامه رفاهی کارکنان

پیاده سازی . 3-17-27

دستورالعمل ارتقای سالمت 

کارکنان در دانشگاههای علوم 

پزشکی

تشکیل پرونده سالمت . 4-17-27

کارکنان

100

30

30

30

10
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گرداوری  و جمع بندی اطالعات و آمار اخذ شده . 1-1-18-27

از واحدها و کمیته های تخصصی تحول اداری و معاونت های 

تخصصی
96/1/1596/1/31اطالعات ثبت شده در سامانه30

ثبت اطالعات شاخص های اختصاصی و عمومی در . 2-1-18-27

(1396/2/7بسته شدن سامانه در تاریخ )سامانه مدیریت عملکرد 
96/2/196/2/7گزارش اولیه تدوین شده20

مرحله )تدوین گزارش اولیه از روند پیشرفت کار  . 3-1-18-27

(خودارزیابی
96/2/896/2/12مکاتبات و مستندات تاییدیه10

96/2/896/2/12اطالعات ثبت شده در سامانه10اخذ تائیدیه از  وزارتخانه. 4-1-18-27

تکمیل اطالعات و گزارشات در سامانه مدیریت .  5-1-18-27

عملکرد پس از دریافت نتایج اولیه ارزیابی عملکرد از سوی 

(مرحله ثبت اعتراض)سازمان مدیریت استان  
96/3/196/3/31گزارش آسیب شناسی20

نقاط قوت، نقاط )تهیه گزارش آسیب شناسی . 6-1-18-27

بر اساس نتایج نهایی ارزیابی عملکرد   (ضعف و نقاط قابل بهبود

و ارسال آن به معاونت ها و واحدهای تخصصی

96/7/196/10/31برنامه های آموزشی تدوین شده10

96/1/1596/2/15تصویر مجوز های اخذ شده15تدوین برنامه های آموزشی. 1-1-19-27

تصویب برنامه ها در کارگروه آموزش و اخذ مجوز . 2-1-19-27

های الزم
96/2/1596/2/31لیست مخاطبین15

شناسایی و دسته بندی مخاطبین و ثبت اطالعات . 3-1-19-27

در سامانه آموزش
96/2/3196/3/15 گزارش اجرای دوره ها10

تهیه گزارش از اجرای دوره های آموزشی در نیمه . 4-1-19-27

اول سال
96/7/0196/7/30 گزارش اجرای دوره ها25

تهیه گزارش از اجرای دوره های آموزشی در نیمه . 5-1-19-27

دوم سال
96/12/0196/12/15مکاتبات و گزارش اقدامات صورت گرفته35

پیشنهاد و , اطالع رسانی دستورالعمل ثبت ایده. 1-1-20-27 

تجربه به واحد های تابعه
96/2/0196/3/31دعوتنامه/لیست شرکت کنندگان10

آموزش و توانمند سازی کارکنان و مدیران واحد . 2-1-20-27 

های تابعه
96/3/0196/4/31گزارش مربوطه10

تهیه گزارش از ثبت پیشنهادات و تجارب در . 3-1-20-27 

سامانه و اجرای پیشنهادات منتخب در نیمه اول سال
96/7/0196/07/15گزارش مربوطه15

تهیه گزارش از ثبت پیشنهادات و تجارب در . 4-1-20-27 

سامانه و اجرای پیشنهادات منتخب در نیمه دوم سال
96/12/0196/12/15تصویر تقدیر نامه/ لیست پیشنهادات و تجارب برتر20

انتخاب پیشنهادات و تجارب برتر و تقدیر از ارائه . 5-1-20-27 

دهندگان
96/12/0196/12/15 نرم افزار تهیه شده15

تهیه نرم افزار جامع مدیریت مدیریت قراردادها و . 1-1-21-27 

معامالت از طریق ستاد مرکزی
96/04/0196/04/31تصویر سامانه10

نصب نرم افزار در سرور دانشگاه  و ارائه بازخورد . 2-1-21-27 

به ستاد
96/05/0196/05/31گزارش دوره آموزشی برگزار شده10

اجرای دوره آموزشی کار با نرم افزار برای . 3-1-21-27 

کارشناسان مربوطه
96/06/0196/07/01گزارش نواقص/عناوین واحد های منتخب20

اجرای آزمایشی سامانه در واحد های منتخب و . 4-1-21-27 

رفع نواقص احتمالی
96/07/0196/08/01گزارش اجرای کامل سامانه20

96/08/0196/10/01 فرآیندهای اولویت دار جاری40پیاده سازی کامل سامانه. 5-1-21-27 

شناسایی و ترسیم فرایند های اولویت دار جاری. 1-1-22-27 
96/02/196/04/1 شاخص های تدوین شده20

افزایش بهره وری منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

25

40

ارتقاء رتبه دستگاه  در . 18-27

شاخص های عمومی و اختصاصی

افزایش سهم خدمات .  19-27

آموزشی از هزینه های پرسنلی

افزایش تعداد پیشنهادات . 20-27

اجرا شده و تجارب ثبت شده به 

کل کارکنان

شفافیت گردش مالی در . 21-27

کلیه واحد های هزینه

کاهش هزینه های جاری  . 22-27

به نسبت رشد واحدهای عملیاتی

10

20

10

40

40

ارزیابی عملکرد دانشگاه . 1-18-27

علوم پزشکی در راستای جشنوارة 

شهید رجایی

اجرای نظام آموزش . 1-19-27

کارکنان و مدیران

اجرای نظام ثبت و . 1-20-27

بهره برداری از پیشنهادات، ایده ها و 

تجارب مدیریتی

استقرار و اجرای سامانه . 1-21-27

جامع مدیریت قراردادها و معامالت

شناسایی،ترسیم  و . 1-22-27

 فرآیند اولویت دار ۵اصالح حداقل 

دستگاه

100

100

100

100

60
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تدوین شاخص و اولویت گذاری آن  برای هر یک . 2-1-22-27 

از فرآیند های اولویت دار منتخب
96/04/196/06/1فرآیند استاندارد ترسیم شده25

ترسیم فرایند  استاندارد و بررسی و مقایسه آن با . 3-1-22-27 

فرآیند جاری
96/06/196/08/1اصالحیه فرآیند های منتخب30

اصالح و بهبود فرآیند های جاری و ارسال . 4-1-22-27 

اصالحیه به واحد جهت اجرا
96/08/196/10/1اصالعات ثبت شده در سامانه25

تکمیل آمار و  اطالعات واحدهای واگذار شده . 1-2-22-27 

  و ثبت در سامانه واگذاری95سال 
96/1/1596/2/31اصالعات ثبت شده در سامانه25

در سامانه واگذاری 96ثبت برنامه واگذاری سال  . 2-2-22-27 

(دانشگاه ها و سازمان های وابسته به وزارت متبوع  )
96/1/1596/3/15گزارش واحد های واگذار شده25

جمع آوری و مستند سازی آمار و اطالعات در . 3-2-22-27 

ابطه با واحد های واگذار شده
96/3/1596/6/1اصالعات ثبت شده در سامانه10

ثبت و جاریزی اطالعات و آمار عملکرد واحد های . 4-2-22-27 

واگذار شده دانشگاه ها و سازمان های وابسته در سامانه یاد شده
96/6/196/9/31 گزارش مربوطه20

تهیه گزارش عملکرد واگذاری دانشگاه ها و . 5-2-22-27 

سازمان های وابسته جهت ارائه به مبادی ذیربط
96/11/1596/12/15گزارش سامانه/تصویر سامانه20

تدوین شاخص اقالمی با قابلیت نگهداری در . 1-1-23-27 

انبارهای مجازی
۹۵/02/01۹۵/03/۳1مستند شاخص های تدوین شده20

تدوین دستورالعمل استعالم خرید یکپارچه اقالم . 2-1-23-27 

مذکور و بخشنامه به واحدهای تابعه
۹۵/۳/۱۹۵/۵/۱دستورالعمل تدوین شده30

تعیین بخشی از واحدهای تابعه به عنوان پایلوت . 3-1-23-27 

به منظور حذف انبارهای فیزیکی
۹۵/۵/01۹۵/۶/31گزارش انبار های مجازی35

نظرسنجی و اخذ بازخورد از واحدهای پایلوت. 4-1-23-27 
۹۵/9/۱۹۵/11/30گزارش نظر سنجی و بازخوردها15

افزایش بهره وری منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

25

کاهش هزینه های جاری  . 22-27

به نسبت رشد واحدهای عملیاتی

افزایش بهره برداری از . 23-27

دارایی های ثابت

40

20

شناسایی،ترسیم  و . 1-22-27

 فرآیند اولویت دار ۵اصالح حداقل 

دستگاه

اجرای برنامه واگذاری . 2-22-27

واحدهای عملیاتی و ثبت در سامانه 

واگذاری

ساماندهی انبارهای . 1-23-27

فیزیکی و ایجاد انبارهای مجازی

100
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راه اندازی و برگزاری دوره ای جلسات کمیته . 1-1-24-27

تعریف شرح وظابف کمیته، ضرورت )سیاست گذاری مکسا 

(..تشکیل، ترکیب اعضا و 

20
مستند اساسنامه تشکیل کمیته مکسا، حکم اعضای کمیته و رئیس 

کمیته
96/06/1596/12/29

احصا نیازمندی ها و تدوین کدینگ استانداردهای . 2-1-24-27

اطالعات سالمت با مشارکت ذینفعان توسط کمیته مکسا
50

مکاتبات و مستندات مکتوب مشارکت و حضور فعال در  تدوین 

کدینگ در کمیته مکسا
96/08/0196/12/29

تدوین سیاست ها و دستورالعمل های به . 3-1-24-27

کارگیری، اصالح و توسعه استانداردهای اطالعات سالمت
30

 دستور العمل های صادر شده در حوزه استاندارد های اطالعات 

سالمت
96/08/0196/12/29

96/06/3196/12/29تشکیل کمیته اجرایی، ابالغ اعضای کمیته اجرایی20راه اندازی و برگزاری دوره ای کمیته اجرایی مکسا. 1-2-24-27

بازمهندسی و توسعه سامانه مرجع کدینگ سالمت . 2-2-24-27

(مکسا)ایران
96/03/1596/12/29سامانه نرم افزاری مکسا30

پیاده سازی استانداردهای تدوین شده در حوزه . 3-2-24-27

کدگذاری و مفاهیم در سیستم های اطالعاتی حوزه سالمت 

(بهداشت، درمان، توسعه، آموزش و غذا و دارو)

96/07/0196/12/29استانداردهای ابالغی در حوزه های مختلف وزارت بهداشت40

استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای . 4-2-24-27

پیاده سازی استانداردهای کدینگ و مفاهیم در مراکز ارائه 

دهنده خدمات سالمت اعم از دولتی و خصوصی

10

گزارشات نظارت و ارزیابی جهت حسن اجرای پیاده سازی کدینگ 

تشکیل کمیته نظارت بر اجرای - های ابالغی وزارت بهداشت

استانداردهای کدینگ در دانشگاه

96/03/1596/12/29

استقرار نرم افزارها در مراکز سطح یک ارائه دهنده . 1-1-25-27

خدمات بهداشتی
10

 که به نرم 1لیست کلیه مراکز ارائه دهده خدمات سالمت سطح 

افزار تجهیز شده اند
96/01/0196/12/29

استقرار نرم افزار استاندارد مطب های عمومی و . 2-1-25-27

تخصصی
96/01/0196/12/29لیست مطب های عمومی و خصوصی که به نرم افزار تجهیز شده اند25

استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز رادیولوژی و . 3-1-25-27

تصویر برداری پزشکی
96/01/0196/12/29لیست مراکز تصویر برداری که به نرم افزار تجهیز شده اند15

استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز آزمایشگاه . 4-1-25-27

های بالینی و پاتولوژی
15

لیست آزمایشگاه ها های بالینی و پاتولوژی که به نرم افزار تجهیز 

شده اند
96/01/0196/12/29

96/01/0196/03/31لیبت بیمارستان های دارای سیستم اطالعات بیمارستانی5استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز بیمارستانی. 5-1-25-27

96/01/0196/12/29لیست مراکز درمانی که به نرم افزار تجهیز شده اند30استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز درمانگاهی. 6-1-25-27

راه اندازی و توسعه سامانه ثبت ارائه دهندگان . 1-2-25-27

(HC Worker Registry)خدمات سالمت 
96/06/3196/12/29سامانه نرم افزاری20

راه اندازی و توسعه سامانه ثبت مراکز ارائه دهنده . 2-2-25-27

(HC Facility Registry)خدمت سالمت 
96/03/3196/12/29سامانه نرم افزاری20

راه اندازی و توسعه سامانه ثبت نرم افزارهای . 3-2-25-27

سالمت
96/03/3196/12/29سامانه نرم افزاری20

 Client)راه اندازی و توسعه سامانه ثبت مشتری . 4-2-25-27

Registry)
96/06/3196/12/29سامانه نرم افزاری10

راه اندازی و توسعه سامانه ثبت دارو و تجهیزات . 5-2-25-27

(سیادت)پزشکی 
96/09/3096/12/29سامانه نرم افزاری30

96/01/1596/12/29گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات پاتولوژی20رقومی نمودن گزارشات پاتولوژی. 1-3-25-27

96/01/1596/12/29گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن نتایج آزمایشات بالینی20رقومی نمودن نتایج آزمایشات بالینی.  2-3-25-27

20رقومی نمودن گزارشات تصویر برداری پزشکی. 3-3-25-27
گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات تصویر برداری 

پزشکی
96/01/1596/12/29

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات  پرستاری10رقومی نمودن گزارشات پرستاری. 4-3-25-27

حوزه فناوری اطالعات

تدوین، به کارگیری و . 24-27

توسعه استانداردهای مفاهیم و 

کدینگ اطالعات حوزه سالمت

سیاست گذاری و . 61-24-27

تدوین استانداردهای کدینگ حوزه  

اطالعات سالمت

توسعه پرونده الکترونیک . 25-27

سالمت

40

به کارگیری و استقرار .   2-24-27

استانداردهای  مصوب کمیته مکسا 

در بخش های مختلف حوزه سالمت

60

پوشش نرم افزارها و .  1-25-27

سامانه های اطالعاتی استاندارد در 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

15 10

ایجاد سامانه های ثبت .  2-25-27

داده مرجع - (Registery)ملی 

20

استقرار و توسعه .  3-25-27

محتوی الکترونیکی پرونده 

الکترونیکی سالمت

25

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی
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حوزه فناوری اطالعات

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات  عمل جراحی8رقومی نمودن گزارشات عمل جراحی. 5-3-25-27

96/01/1596/04/31گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن  مراقبتهای بهداشتی10رقومی نمودن مراقبتهای بهداشتی. 6-3-25-27

رقومی نمودن گزارشات پاراکلینیک تخصصی . 7-3-25-27

(...اسپیرومتری، اکو، ادیومتری، نوارنگاری و)
3

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات  پاراکلینیک 

(...اسپیرومتری، اکو، ادیومتری، نوارنگاری و)تخصصی 


3رقومی نسخه های دارویی و پاراکلینیکی. 8-3-25-27
گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن نسخه های دارویی و 

پاراکلینیکی


گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن  گواهی والدت3رقومی نمودن گواهی والدت. 9-3-25-27

96/01/1596/12/29گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گواهی مرگ3رقومی نمودن گواهی مرگ. 10-3-25-27

گزارشات عملکرد در راه اندازی نسخه الکترونیکی10راه اندازی نسخه الکترونیکی. 1-4-25-27

استقرار  سامانه پایش برخط بیماران در مراکز . 2-4-25-27

(HIS Live)بستری
96/01/0196/02/31گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات پاتولوژی15

راه اندازی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات . 3-4-25-27

سالمت الکترونیکی
25

به تفکیک مراکز ارائه )گزارش عملکرد در راه اندازی نظام ارجاع

 ارائه 2 و 1دهنده خدمات بهداشتی، درمانی متصل در سطح 

به سامانه نظام ارجاع (خدمت

96/01/0196/02/31

10راه اندازی سیستم رسیدگی به اسناد بستری. 4-4-25-27
گزارش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت  متصل به سیستم 

رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری
96/06/3196/12/29

10راه اندازی سیستم رسیدگی به اسناد سرپایی. 5-4-25-27
گزارش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت  متصل به سیستم 

رسیدگی الکترونیکی به اسناد سرپایی


راه اندازی سیستم پرونده سالمت الکترونیکی . 6-4-25-27

یکپارچه شهروندی
96/10/0196/12/29تعداد پرونده الکترونیکی سالمت  تشکیل شده برای شهروندان10

مستندات مربوط به توسعه سیستم الکترونیکی و هوشمند5راه اندازی سیستم هشدار سریع اپیدمی. 7-4-25-27

راه اندازی سیستم نوبت دهی مراکز ارئه دهنده . 8-4-25-27

خدمات سالمت
5

گزارش عملکرد دانشگاه و اعالم تعداد مراکز دارای سیستم نوبت 

دهی  الکترونیکی
96/03/3196/12/29

96/10/0196/12/29مستندات مربوط به توسعه سامانه5راه اندازی سامانه رهگیری دارو و تجهیزات. 9-4-25-27

96/10/0196/12/29مستندات مربوط به توسعه سامانه5راه اندازی سامانه رهگیری فرآورده های خونی. 10-4-25-27

تدوین دستورالعمل های فنی مورد نیاز شرکت . 1-1-26-27

های توسعه دهنده نرم افزارهای سیستم اطالعات سالمت جهت 

استقرار سرویس های تبادل اطالعات با سپاس

96/01/1596/12/29ابالغیه ها و دستورالعمل های تدوین شده40

فراهم کردن استانداردهای محتوایی جهت تشکیل .  2-1-26-27

صحیح پرونده الکترونیکی سالمت
96/10/0196/12/29مستندات استانداردهای محتوایی تدوین شده30

آماده سازی راهنماهای کاربردی برای حوزه ها و . 3-1-26-27

واحدهای مرتبط با تشکیل پرونده الکترونیکی سالمت
30

راهنماهای تدوین شده در راستای توسعه پرونده الکترونیک سالمت 

برای واحدهای مرتبط
96/10/0196/12/29

توسعه مرکز ملی .  1-27-27

ارتقای تجهیزات )داده های سالمت 

(سخت افزاری و شبکه ارتباطی

مطالعه، طراحی و پیاده سازیی راهکارهای ارتقاء . 101-1-27-27

بهره وری و دسترس پذیری مرکزداده

(Disterbuted, High Efficient and High 

Available Data Centers)

96/06/3196/12/29مستندات مربوطه100

راه اندازی زیرساخت . 2-27-27 

صدور گواهی الکترونیکی سالمت و 

امضای دیجیتال

15

توسعه ساز و کار فنی صدور گواهی الکترونیکی . 1-2-27-27

برای ذینفعان در چارچوب قوانین مصوب
96/06/3196/12/29

توسعه پرونده الکترونیک . 25-27

سالمت

تدوین استانداردهای . 26-27

اطالعاتی پرونده الکترونیک سالمت

4

6

10

استقرار و توسعه .  3-25-27

محتوی الکترونیکی پرونده 

الکترونیکی سالمت

فراهم سازی زیر ساخت . 27-27

های فنی مورد نیاز برای ارائه 

خدمات الکترونیک

25

استقرار و توسعه .  4-25-27

خدمات مرکب پرونده الکترونیکی 

سالمت

25

تدوین استانداردها و . 1-26-27

راهنماهای فنی و محتوایی برای 

پیاده سازی در سیستم های 

اطالعات سالمت

15

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی
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حوزه فناوری اطالعات

استقرار زیرساخت . 3-27-27

ارتباطی مراکز روستایی و کمتر 

توسعه یافته در حوزه سالمت 

(Health USO)

45

توسعه زیرساخت ارتباطی امن در مراکز روستایی . 1-3-27-27

فاقد زیر ساخت ارتباطی
96/01/1596/12/29تعداد مراکز متصل به زیرساخت ارتباطی بر اساس برنامه مدون

استقرار استانداردهای . 4-27-27

نظام مدیریت امنیت اطالعات 

سالمت در کشور

10
مستندسازی، باز طراحی و ساماندهی امنیت . 1-4-27-27

(ISMS)مرکزداده

(مشاوره، اصالح طراحی و پیاده سازی)

96/06/3196/12/29مستندات مربوطه100

مستندسازی، باز طراحی و ساماندهی فرآیندهای . 1-5-27-27

(ITIL)ارائه خدمات مرکزداده

(مشاوره، طراحی و پیاده سازی)

96/06/3196/12/29مستندات مربوطه40

مستندسازی، بهینه سازی و ساماندهی نگهداشت . 2-5-27-27

(زیرساخت فیزیکی و زیرساخت شبکه)مرکزداده

(مشاوره، طراحی و پیاده سازی)

96/06/3196/12/29مستندات مربوطه30

مستندسازی، ارتقاء و بهبود زیرساخت شبکه . 3-5-27-27

بیسیم ستاد

(مشاوره، طراحی و پیاده سازی)

96/06/3196/12/29مستندات مربوطه30

توسعه و تکمیل زیر . 6-27-27

ساخت های مراکز داده سالمت  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

5
استقرار زیرساخت های مراکز داده  در مراکز فاقد . 1-6-27-27

مرکز داده و ارتقای زیرساخت ها  در قالب استاندارد در مراکز 

دارای  مرکز داده

96/01/0196/12/29گزارشات عملکردی

96/09/0196/12/29ارزیابی فایل شناسه خدمات30بازنگری شناسه خدمات وزارت بهداشت. 1-1-28-27

اطالع رسانی خدمات شناسه دار اعم از الکترونیکی . 2-1-28-27

و غیر الکترونیکی در درگاه اصلی وزارتخانه
20

ارزیابی وب سایت اصلی وزارتخانه به آدرس 

:www.behdasht.gov.ir
96/09/0196/12/29

معرفی خدمات و فرآیندهای آن  از طریق درگاه . 3-1-28-27

وزارتخانه
30

ارزیابی وب سایت اصلی وزارتخانه به آدرس 

:www.behdasht.gov.ir
96/09/0196/12/29

برگزاری کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی . 4-1-28-27

اداری
96/09/0196/12/29صورتجلسات20

ایجاد و راه اندازی وب سایت های درخواستی در . 1-2-28-27

پورتال وزارتخانه
96/09/0196/12/29ادرس وب سایت های ایجاد شده40

96/09/0196/12/29ارزیابی وب سایت های ایجاد شده از لحاظ بروز رسانی20ارتقاء و بروز رسانی تارنماها. 2-2-28-27

96/09/0196/12/29استانداردهای تارنماهای دولتی10تدوین و بازنگری استانداره های تارنما دولتی. 3-2-28-27

96/10/0196/12/29ارزیابی تارنماها  با  استانداردتدوین شده30اجرای استاندارد های ابالغی تارنماها دولتی. 4-2-28-27

96/09/0196/12/29فایل فرآیند ارزیابی و مستندات30تدوین و بروزرسانی فرآیند ارزیابی نرم افزار. 1-3-28-27

96/09/0196/12/29فایل فرایند پشتیبانی30تدوین و بروزرسانی فرآیند پشتیبانی نرم افزار. 2-3-28-27

96/09/0196/12/29فایل فرآیند تولید و توسعه30تدوین و بروزرسانی فرآیند تولید و توسعه نرم افزار. 3-3-28-27

96/09/0196/12/29ابالغیه10ابالغ فرآیندهای احصاء شده. 4-3-28-27

تدوین و بروزرسانی استانداردها درمدیریت حوزه  . 1-1-29-27

نرم افزار
96/09/0196/12/29استانداردهای تدوین شده30

تدوین و بروزرسانی دستورالعمل های  مدیریت . 2-1-29-27

حوزه نرم افزاری
96/09/0196/12/29دستورالعمل های تدوین شده20

تعیین ملزومات فنی مورد نیاز جهت استقرار و . 3-1-29-27

بهره برداری از نرم افزار
96/09/0196/12/29ملزومات فنی تدوین شده30

6

احصاء و بهبود فرآیندها . 28-27

در حوزه نرم افزاری

6

فراهم سازی زیر ساخت . 29-27

های نرم افزاری

4

فراهم سازی زیر ساخت . 27-27

های فنی مورد نیاز برای ارائه 

خدمات الکترونیک

ساماندهی خدمات و . 5-27-27

ارتقاء کیفیت سرویس دهی مرکز 

داده سالمت

15

راهبری اجرای آیین . 1-28-27

نامه توسعه خدمات الکترونیکی

40

ارتقای پورتال . 2-28-27

الکترونیکی اطالع رسانی ارائه 

دولتی/خدمات مردمی

30

احصاء و باز طراحی .  3-28-27

فرایندها در حوزه نرم افزار

30

سیاستگذاری در حوزه . 1-29-27

نرم افزاری

50

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100
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جهرم

حوزه فناوری اطالعات

تدوین دوره های آموزشی تخصصی در حوزه . 4-1-29-27

فناوری اطالعات در سطح کارشناسی و مدیران
20

 مورخ 145099تهیه لیست دوره یر اساس  بخشنامه شماره 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارسال به منابع 20/11/1393

انسانی جهت تصویب در کارگروه آموزش

96/09/0196/12/29

96/09/0196/12/29استانداردهای تدوین شده50تصویب و ابالغ استانداردها مدیریت حوزه نرم افزار. 1-2-29-27

96/09/0196/12/29دستورالعمل های تدوین شده50ابالغ دستورالعمل های مدیریت حوزه نرم افزار. 2-2-29-27

96/09/0196/12/29گزارش های ارزیابی50ارزیابی نرم افزارها موجود از لحاظ  معماری. 1-1-30-27

ارزیابی نرم افزارهای موجود از لحاظ رعایت . 2-1-30-27

استانداردها
96/09/0196/12/29گزارش های ارزیابی50

تعریف شرح وظابف، ضرورت تشکیل، ترکیب . 1-2-30-27

اعضای کارگروه مدیریت خدمات الکترونیکی
96/09/0196/12/29مستندات کمیته شناسایی خدمات40

96/09/0196/12/29صورتجلسات کمیته10ابالغ اعضاء کارگروه مدیریت خدمات الکترونیکی. 2-2-30-27

راه اندازی و برگزاری دوره ای جلسات کارگروه . 3-2-30-27

مدیریت خدمات الکترونیکی
96/09/0196/12/29صورتجلسات کمیته50

اطالع رسانی، )شناسایی سطح خدمات الکترونیکی. 1-3-30-27

(تعاملی، تراکنشی
96/09/0196/12/29لیست خدمات شناسایی شده50

تدوین دستور العمل الزم جهت شناسنامه دار . 2-3-30-27

نمودن سامانه ها
96/09/0196/12/29شناسنامه نرم افزاری20

96/09/0196/12/29دستورالعمل های تدوین شده30تدوین شناسنامه برای سامانه های نرم افزاری. 3-3-30-27

96/09/0196/12/29لیست شرکت های شناسایی شده50شناسایی شرکت های فعال در ستاد وزارتخانه. 1-4-30-27

96/09/0196/12/29جدول ارزیابی/ شاخص های ارزیابی50رتبه بندی شرکت های فعال. 2-4-30-27

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطالعاتی و . 1-1-31-27

آماری مدیریتی با محوریت شاخص های ملی سالمت، هیات امنا 

و سایر منابع

96/09/0196/12/29مستندات مربوطه35

طراحی و تدوین فرم تعریف اقالم و دوره های . 2-1-31-27

...زمانی و سطوح مکانی و 
96/01/1596/12/29مستندات مربوطه35

تفکیک اقالم آماری دارای سامانه اطالعاتی ، . 3-1-31-27

مالی ، پرسنلی ، آموزشی ، بهداشتی ، : نظیر  )عملیاتی سازمانی 

، از اقالم بدون سامانه(..... تحقیقاتی و 

96/01/1596/12/29مستندات مربوطه30

طراحی و پیاده سازی اقالم دارای اولویت و بدون . 1-2-31-27

سامانه عملیاتی در اتوماسیون آماری
96/01/1596/12/29مستندات مربوطه10

طراحی و پیاده سازی اقالم دارای اولویت و دارای . 2-2-31-27

سامانه عملیاتی در اتوماسیون آماری
96/01/1596/12/29مستندات مربوطه20

ثبت داده ها در سامانه اتوماسیون آماری از سوی . 3-2-31-27

(درمورد اقالم بدون سامانه عملیاتی)دانشگاه های علوم پزشکی 
96/01/1596/12/29گزارش عملکرد دانشگاه ها40

انتقال و بارگذاری داده ها و اطالعات از منابع و . 4-2-31-27

و در )بانکهای اطالعاتی سیستم های عملیاتی حوزه های ستادی 

(برخی موارد از سامانه های دانشگاهی

96/01/1596/12/29گزارشات عملکرد  دانشگاه ها10

توسعه و تکمیل با نک های اطالعاتی در دانشگاه . 5-2-31-27

96/01/1596/12/29گزارشات عملکرد  دانشگاه ها20ها 

30

فراهم سازی زیر ساخت . 29-27

های نرم افزاری

4

نظام مند کردن سیستم . 30-27

های نرم افزاری حوزه ستاد

4

توسعه و ارتقاء حوزه آمار و . 31-27

اطالعات و کمک به استقرار و 

توسعه رصدخانه اطالعات نظام 

سالمت

20

تشکیل کارگروه .  2-30-27

عملیاتی مدیریت خدمات 

الکترونیکی وزارت بهداشت

10

سیاستگذاری در حوزه . 1-29-27

نرم افزاری

50

استقرار استانداردهای . 2-29-27

تدوین شده در حوزه نرم افزار

50

ایجاد نظام ارزیابی . 1-30-27

کیفی سیستم ها

40

شناسایی و . 3-30-27

مستندسازی خدمات و سامانه های 

دولت الکترونیک

40

ایجاد شناسنامه شرکت . 4-30-27

های طرف قرارداد

10

یکپارچه سازی بانک ها و . 2-31-27

سامانه های اطالعاتی جهت توسعه 

داشبوردهای ملی

شناسایی نیازها و منابع . 1-31-27

اطالعاتی و تدوین شناسنامه اقالم 

آماری و شاخص ها

40

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100
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جهرم

حوزه فناوری اطالعات

احصاء شاخص های مورد نظر مدیران جهت درج . 1-3-31-27

در داشبوردهای مدیریتی
96/01/1596/12/29مستندات مربوطه20

معاونین /راه اندازی داشبورد اختصاصی مدیران. 2-3-31-27

ستادی
96/01/1596/12/29مستندات مربوطه40

96/01/1596/12/29مستندات مربوطه20راه اندازی داشبورد اختصاصی ریاست دانشگاه ها. 3-3-31-27

96/01/1596/12/29مستندات مربوطه20راه اندازی داشبورد اختصاصی مدیران بیمارستانی. 4-3-31-27

تشکیل کمیته ملی ارزیابی عملکرد حوزه فناوری . 1-1-32-27

اطالعات متشکل از اعضای داوطلب و متخصص در حوزه فناوری 

اطالعات دانشگاه ها

96/01/1596/02/31مستندات مربوطه20

تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه فناوری . 2-1-32-27

اطالعات دانشگاه ها بر اساس الگوهای بین المللی و بروزرسانی 

سالیانه

96/02/0196/12/29مستندات مربوطه50

پیاده سازی شاخص ها و قالب های ارزیابی .   3-1-32-27

عملکرد دانشگاه ها در سامانه اتوماسیون آماری جهت ارزیابی
10

فرمهای مورد نیاز جهت احصا شاخص های کمیته ملی ارزیابی در 

سامانه سیناسا و تدوین راهنمای کاربری
96/02/0196/03/01

تدوین سند جامع نظام ارزیابی عملکرد حوزه .  4-1-32-27

فناوری اطالعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور
20

ابال غ سند جامع نظام ارزیابی به حوزه فناوری اطالعات دانشگاه 

های علو م پزشکی
96/02/0196/05/31

ارسال مکاتبه و اعالم فرآیند ارزیابی به دانشگاه . 1-2-32-27

های ع پ کشور و آغاز عملیات ارزیابی
96/02/0196/02/15مکاتبه2

حضوری /برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی. 2-2-32-27

برای حوزه فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی کشور جهت 

انجام خود اظهاری در سامانه

3
برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین به منظور 

انجام فرآیند خود اظهاری در سامانه سیناسا
96/02/0196/05/31

انجام فرآیند خود اظهاری دانشگاه ها و تکمیل . 3-2-32-27

فرم های مربوطه در سامانه
40

 انجام کامل فرآیند خود اظهاری در سامانه ااتوماسیون آماری با 

ارسال مکاتبه به دفتر )اعالم رسمی به دفتر آمار و فناوری اطالعات

(آمار و فناوری اطالعات و اعالم وضعیت عملکرد دانشگاه

96/02/3196/03/15

ارزیابی عملیانی عملکرد دانشگاه های علوم . 4-2-32-27

ارزیابی انطباق و پایش )پزشکی کشور در حوزه فناوری اطالعات

(دانشگاه ها

96/03/3196/06/31انجام فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه ها40

تدوین نتیجه ارزیابی عملکرد حوزه فناوری . 5-2-32-27 

اطالعات دانشگاه ها و بازخورد
96/06/3196/12/29ابالغ نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه ها15

استقرار محیط فیزیکی آزمایشگاه در دفتر آمار و . 1-1-33-27

فناوری اطالعات
30

فراهم سازی شرایط و انعقاد قرارداد با مرکز مدنظر جهت راه اندازی 

آزمایشگاه تست نرم افزار
96/02/1596/04/31

انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان های .  2-1-33-27

مرتبط و ذیصالح جهت ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت
96/01/1596/04/31تفاهم نامه منعقد شده30

فراهم سازی زیرساخت های الزم جهت استفاده از . 3-1-33-27

مشاوره متخصصین
96/07/0196/12/29مستندات مربوطه40

تدوین سند نیازمندی های سامانه الکترونیکی . 1-2-33-27

جهت مدیریت فرآیندهای نظارت و ارزیابی نرم افزارها و سامانه 

های اطالعاتی حوزه سالمت

96/01/1596/12/29مستندات مربوطه40

احصاء فرآیندهای استاندارد جهت درج در سامانه . 2-2-33-27 

نظارت و ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت
96/03/3196/12/29مستندات مربوطه20

60

40

10

25

30

ارزیابی سیستم های .  33-27

اطالعات سالمت

10

توسعه و ارتقاء حوزه آمار و . 31-27

اطالعات و کمک به استقرار و 

توسعه رصدخانه اطالعات نظام 

سالمت

20

ارزیابی عملکرد حوزه . 32-27

فناوری اطالعات دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

6

استقرار و توسعه .  3-31-27

داشبورد های مدیریتی

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100

استقرار نظام ارزیابی . 1-32-27

عملکرد حوزه فناوری اطالعات در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ارزیابی عملیانی .  2-32-27

دوساالنه عملکرد دانشگاه های 

علوم پزشکی کل کشور در حوزه 

فناوری اطالعات

استقرار آزمایشگاه تست . 1-33-27

و ارزیابی سیستم های اطالعات 

سالمت

توسعه سامانه نظارت و .  2-33-27

ارزیابی فنی و عملکردی نرم 

سامانه های )افزارهای سالمت محور

(...اطالعاتی، نرم افزارهای موبایل و
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جهرم

حوزه فناوری اطالعات

توسعه زیرساخت فنی سامانه نظارت و ارزیابی بر . 3-2-33-27

اساس نیازمندی ها
96/03/3196/12/29مستندات مربوط به توسعه سامانه40

بررسی ساز و کار موجود اعتباربخشی سامانه های . 1-3-33-27

نرم افزاری
96/03/3196/12/29ممستندات مربوطه50

تدوین سند فرآیندهای نظارت و ارزیابی . 2-3-33-27

محصوالت و سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت
96/03/3196/12/29مستندات مربوطه50

تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در . 1-4-33-27

سیستم های اطالعات بیمارستانی و بروز رسانی سالیانه
96/03/3196/12/29سند تدوین شده30

تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در . 2-4-33-27

سیستم های اطالعات آزمایشگاهی
96/03/3196/12/29سند تدوین شده30

تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در . 3-4-33-27

سیستم های آرشیو و مخابره تصاویر پزشکی
96/11/0196/12/29سند تدوین شده40

ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات . 1-5-33-27

بیمارستانی
96/03/3196/12/29گزارشات نتیجه ارزیابی40

ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات . 2-5-33-27

آزمایشگاهی
96/11/1596/12/29گزارشات نتیجه ارزیابی30

ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات آرشیو و . 3-5-33-27

مخابره تصاویر پزشکی
96/11/0196/12/29گزارشات نتیجه ارزیابی30

احصای فرآیندهای صدور، تمدید، ابطال و مدیریت . 1-1-34-27

گواهینامه های صادره در دفتر آمار و فناوری اطالعات
96/01/1596/12/29مستندات مربوطه40

توسعه سامانه الکترونیکی جهت مدیریت . 2-1-34-27

گواهینامه های صادره توسط دفتر آمار و فناوری اطالعات
96/10/0196/12/29مستندات مربوط به توسعه سامانه60

تدوین دستورالعمل ها . 2-34-27

و اسناد راهنما برای اخذ گواهینامه 

ها، فرآیندهای تمدید و ابطال 

جهت بهره برداری توسعه )

دهندگان سیستم های اطالعاتی 

(حوزه سالمت

40

تدوین دستورالعمل های فرآیندهای صدور، تمدید، . 1-2-34-27

ابطال و مدیریت گواهینامه های صادره در دفتر آمار و فناوری 

اطالعات و ابالغ به حوزه های مرتبط

96/06/1596/12/29مستندات مربوطه100

طراحی قالب گواهینامه . 3-34-27

های تخصصی  جهت صدور توسط 

دفتر آمار و فناوری اطالعات

10

طراحی قالب انواع گواهینامه تخصصی با مشارکت . 1-3-34-27

حوزه مربوطه و صدور
96/06/1596/12/29مستندات مربوطه100

نیازسنجی دوره های . 1-35-27

آموزشی حوزه آمار و تحلیل 

اطالعات

50
نیاز سنجی آموزشی و پیگیری امکان لحاظ شدن . 1-1-35-27

در آموزش ضمن خدمت برای کاربران سامانه های آماری
96/01/1596/12/29مستند دوره های آموزشی درخواستی100

نیازسنجی دوره های . 2-35-27

آموزشی در حوزه پرونده 

الکترونیکی سالمت

نیاز سنجی آموزشی برای نمایندگان سپاس . 501-2-35-27

دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های توسعه دهنده سیستم 

های اطالعات سالمت

96/01/1596/12/29مستند دوره های آموزشی درخواستی100

تدوین برنامه آموزشی  .  1-36-27

حوزه آمار و تحلیل اطالعات

50
تدوین برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای . 1-1-36-27

کاربران مرتبط با حوزه آمار و سامانه های آماری
96/01/1596/12/29مستند  برنامه دوره های آموزشی درخواستی100

25

نیازسنجی برگزاری دوره . 35-27

های آموزشی

4

ارزیابی سیستم های .  33-27

اطالعات سالمت

تدوین برنامه آموزشی. 36-27

5

30

30

50

6

6

اعتباربخشی سامانه های . 34-27

نرم افزاری و سیستم های اطالعات 

حوزه سالمت

10

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100

توسعه سامانه نظارت و .  2-33-27

ارزیابی فنی و عملکردی نرم 

سامانه های )افزارهای سالمت محور

(...اطالعاتی، نرم افزارهای موبایل و

توسعه سامانه . 1-34-27

الکترونیکی مدیریت گواهینامه های 

فنی و عملکردی سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت

احصای فرآیندهای قابل . 3-33-27

الکترونیکی سازی جهت 

اعتباربخشی محصوالت نرم افزاری 

حوزه سالمت

تدوین استانداردهای . 4-33-27

عملکردی برای ارزیابی هر یک از 

محصوالت نرم افزاری حوزه سالمت

ارزیابی عملیاتی . 5-33-27

سیستم های اطالعات سالمت
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جهرم

حوزه فناوری اطالعات

تدوین برنامه آموزشی  .  2-36-27

در حوزه پرونده الکترونیکی سالمت

تدوین برنامه آموزشی برای نمایندگان سپاس . 501-2-36-27

دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های توسعه دهنده سیستم 

های اطالعات سالمت

96/01/1596/12/29مستند برنامه  دوره های آموزشی درخواستی100

برگزاری کارگاه باز . 1-37-27

آموزی پورتال

اجرای برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای . 151-1-37-27

کاربران مرتبط با حوزه آمار و سامانه های آماری
96/09/0196/12/29مستندات برگزاری دوره ها100

برگزاری کارگاه . 2-37-27

بازآموزی اتوماسیون اداری

اجرای برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای . 151-2-37-27

کاربران اتوماسیون اداری
96/09/0196/12/29مستندات برگزاری دوره ها100

برگزاری دوره های . 3-37-27

آموزشی حوزه آمار و تحلیل 

اطالعات

40
اجرای برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای . 1-3-37-27

کاربران مرتبط با حوزه آمار و سامانه های آماری
96/09/0196/12/29مستندات برگزاری دوره ها100

برگزاری دوره های .  4-37-27

آموزشی در حوزه پرونده 

الکترونیکی سالمت

اجرای برنامه آموزشی برای نمایندگان سپاس . 301-4-37-27

دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های توسعه دهنده سیستم 

های اطالعات سالمت

96/09/0196/12/29مستندات برگزاری دوره ها100

تدوین برنامه آموزشی. 36-27

8اجرای برنامه آموزشی. 37-27

6

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100
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جهرم

96/1/596/1/15ارایه گزارش مربوطه20(غیر مشترک)تدوین برنامه عملیاتی ساالنه . 1-1-38-27

96/1/596/1/31صدور ابالغ کمیته15تشکیل کمیته نظارت و پایش برنامه عملیاتی. 2-1-38-27

چهار )گزارش برگزاری جلسات پایش و ارزیابی . 3-1-38-27

(ماهه اول
96/5/196/5/31ارائه مستندات15

چهار )گزارش برگزاری جلسات پایش و ارزیابی . 4-1-38-27

(ماهه دوم
96/9/196/9/30ارایه گزارش مربوطه15

چهار )گزارش برگزاری جلسات پایش و ارزیابی . 5-1-38-27

(ماهه سوم
96/12/196/12/15ارایه گزارش مربوطه15

برگزاری نشست مشترک با واحد تابعه  جهت ارائه . 6-1-38-27

گزارش پیشرفت برنامه  ها
96/10/196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

شناسایی محور ها و سنجه های  دارای درجه . 1-2-38-27

اهمیت
96/2/196/2/31ارایه گزارش مربوطه10

برگزاری جلسات کارگروه تخصصی و انعکاس .  2-2-38-27

سنجه های احصاء شده به مرکز حراست
96/3/196/3/31صورتجلسات10

96/4/196/5/31ارایه گزارش مربوطه15بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد. 3-2-38-27

96/6/196/6/31ابالغ شاخص ها10ابالغ شاخص های بازنگری شده  ارزیابی عملکرد. 4-2-38-27

96/7/196/7/30ارایه گزارش مربوطه10 ماهه اول6تهیه و تدوین گزارشات  خود ارزیابی . 5-2-38-27

96/12/196/12/15ارایه گزارش مربوطه10 ماهه دوم6تهیه و تدوین گزارشات  خود ارزیابی . 6-2-38-27

گزارش انجام بازدید های  میدانی و ارزیابی . 7-2-38-27

عملکرد  و راستی آزمایی
96/8/196/9/30ارایه گزارش مربوطه15

ارائه گزارش برگزاری جلسات کمیته نظارت و رتبه . 8-2-38-27

بندی
96/9/196/9/30صورتجلسات10

اعالم رتبه بندی  دفاترحراست دانشگاه ها و . 9-2-38-27

سازمان های تابعه
96/12/196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

شناسایی  نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و . 1-3-38-27

تهدیدهای مرتبط با  پروژه های اجرایی و طرح های تحولی 

دستگاه

96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه20

گزارش برگزاری جلسات کارشناسی وآسیب .  2-3-38-27

( ماهه اول6)شناسی 
96/7/196/7/30صورتجلسات15

احصاء گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر طرح های . 3-3-38-27

اجرایی
96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه20

گزارش انجام  بازدید ها و ارزیابی های  میدانی . 4-3-38-27

ونظارتی
96/7/196/10/30ارائه مستندات25

تهیه و تدوین گزارشات تخصصی و انعکاس به . 5-3-38-27

مسئولین ذیربط
96/11/196/11/30 ارایه گزارش مربوطه20

شناسایی فرآیندهای اجرایی ، گلوگاه ها و نقاط . 1-4-38-27

آسیب پذیر دستگاه
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه20

ایجاد بستری مناسب برای دریافت گزارشات و . 2-4-38-27

شکایات
96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه20

انجام بازدید های میدانی و نظارت بر روند و نحوه . 3-4-38-27

رعایت قوانین و مقررات موضوعه در دستگاه
96/7/196/7/30مستندات30

رسیدگی به گزارشات و  شکایات واصله و انعکاس . 4-4-38-27

نتایج حاصله به مبادی ذیربط
96/9/196/9/30ارائه مستندات30

تهیه و تدوین  برنامه . 1-38-27

عملیاتی حراست ها

25

نظارت مستمر بر اجرای . 4-38-27

قوانین و مقررات و بخشنامه ها و 

دستورالعملهای ابالغی و رسیدگی 

به گزارشات

25

نظارت بر اجرای  پروژه . 3-38-27

های اجرایی و طرح های تحولی 

سالمت در حوزه های مختلف

20

ارزیابی عملکرد و رتبه . 2-38-27

بندی  دفاترحراست دانشگاه ها و 

سازمان های تابعه

30

حوزه حراست

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

ایجاد وحدت رویه در . 10038-27

سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت 

 100و ارزیابی حراست ها به میزان 

1396درصد  تا پایان سال 
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جهرم

حوزه حراست

شناسایی آسیب ها و تهدیدات محیطی  متاثر از . 1-1-39-27

نواقص تشکیالت سازمانی موجود
96/2/196/2/31ارائه مستندات25

تهیه و تدوین شرح وظایف سازمانی بر اساس  . 2-1-39-27

تشکیالت ابالغی
96/3/196/3/31مستندات تدوین شده20

96/4/196/4/31صورتجلسات15ایجاد کمیته پیگیری و برگزاری جلسات پیگیری. 3-1-39-27

پیگیری ساماندهی دفاتر حراست بر اساس  . 4-1-39-27

بخشنامه ابالغی تشکیالت سازمانی حراست ها
96/5/196/5/31مکاتبات25

ارائه گزارش نهایی از تصویب تشکیالت سازمانی .  5-1-39-27

حراست ها در هیئت امنای دانشگاه ها
96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه15

شناسایی آسیب ها و تهدیدات محیطی  متاثر از . 1-2-39-27

کمبود نیروی انسانی موجود
96/7/196/7/30ارایه گزارش مربوطه30

96/8/196/8/30گزارش برآورد انجام شده20براورد نیروی انسانی مورد نیاز. 2-2-39-27

انعکاس کمبود نیروی انسانی مورد نیاز به . 3-2-39-27

واحدهای تخصصی
96/9/196/9/30ارایه گزارش مربوطه20

96/10/196/10/30انجام مکاتبات30پیگیری در خصوص جذب نیروی انسانی. 4-2-39-27

شناسایی آسیب ها و تهدیدات حوزه فناوری و . 1-1-40-27

اطالعات
96/3/196/3/31ارایه گزارش مربوطه15

96/4/196/4/31شناسنامه تدوین شده20تهیه و تدوین شناسنامه سخت افزار ،نرم افزار. 2-1-40-27

گزارش برگزاری جلسات مشترک با حوزه فناوری . 3-1-40-27

( ماهه اول6برای  )اطالعات 
96/7/196/7/30ارایه گزارش مربوطه20

پیگیری تکمیل و بروز رسانی شناسنامه های . 4-1-40-27

اطالعاتی با همکاری حوزه فناوری اطالعات
96/10/196/10/30ارایه گزارش مربوطه25

گزارش برگزاری جلسات مشترک با حوزه فناوری . 5-1-40-27

( ماهه دوم6در  )اطالعات و تکمیل شناسنامه ها  
96/12/196/12/15ارایه گزارش مربوطه20

شناسایی و  شناسنامه دار نمودن کلیه سامانه ها و . 1-2-40-27

نرم افزار های دستگاه
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه20

96/6/196/6/31ارائه مستندات مرتبط15بررسی گواهی استعالم حراستی سامانه ها. 2-2-40-27

تعیین سامانه های مورد نیاز جهت انجام ارزیابی . 3-2-40-27

امنیتی
96/7/196/7/30ارایه گزارش مربوطه25

96/10/196/10/30ارایه گزارش مربوطه20نظارت بر انجام ارزیابی امنیتی. 4-2-40-27

بررسی گواهی ارزیابی امنیتی سامانه از مراجع ذی . 5-2-40-27

صالح و انعکاس گزارش نهایی
2096/12/196/12/15

تهیه و تدوین  شیوه نامه اجرایی و تعیین فیلد . 1-3-40-27

های جمع آوری
96/3/196/3/31شیوه نامه تدوین شده25

ایجاد بانک های اطالعاتی بر اساس شاخص های . 2-3-40-27

( بانک اطالعاتی مورد نظر15 )ابالغی 
96/7/196/7/30ارایه گزارش مربوطه25

ایجاد بانک های اطالعاتی کارکنان شاغل در . 3-3-40-27

حراست
96/8/196/8/30مستندات موجود15

96/9/196/9/30ارایه گزارش مربوطه20وارد نمودن داده ها اطالعاتی. 4-3-40-27

96/11/196/11/30ارایه گزارش مربوطه15بروز رسانی مستمر بانک های اطالعاتی. 5-3-40-27

مطالعه و بررسی  نقاط قوت و ضعف روشهای . 1-1-41-27

ارتباطی
96/2/196/2/31ارایه گزارش مربوطه20

تهیه و تامین تجهیزات فنی و سخت افزاری مورد . 2-1-41-27

نیاز
96/4/196/4/31تجهیزات تامین شده25

شناسنامه دار کردن . 1-40-27

کلیه سخت افزارها و نرم افزارها 

سازمانی با اولویت سخت افزارهاو 

نرم افزار های حراست

30

پیگیری تامین نیروی . 2-39-27

انسانی مورد نیاز حراست

60

پیگیری و ارتقاء . 1-39-27

تشکیالت سازمانی حراست دانشگاه 

ها و واحد های تابعه

40

پیاده سازی سامانه . 1-41-27

در بستر  (pdn)دبیرخانه محرمانه 

امن بر اساس پروتکل رمز نگاری 

شده

30

ایجاد و بروز رسانی . 3-40-27

بانک های اطالعاتی حراست

40

انجام فرایند ارزیابی . 2-40-27

برای سامانه  (تست نفوذ )امنیتی 

های الکترونیکی  دستگاه با اولویت 

سامانه های پرکاربرد

30

20

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100

اصالح و ارتقای تشکیالت . 39-27

سازمانی حراست و واحد های تابعه 

 درصد  در ستاد 100به میزان 

مرکزی و واحدهای تابعه تا پایان 

1396سال 

10

ارتقاء سطح امنیت .  40-27

اطالعات دیجیتال و زیر ساخت 

سامانه ها و سیستم های )های آن 

تا % 50به  میزان  (رایانه ای دستگاه

1396پایان سال 

15

ساماندهی چرخه مکاتبات . 41-27

طبقه بندی وارتقاء سطح ارتباط 

% 100الکترونیکی با توابع به میزان 

1396تا پایان سال 
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جهرم

حوزه حراست

پیاده سازی بصورت تست در دبیرخانه محرمانه  . 3-1-41-27

حراست
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه15

96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه15آموزش سامانه و تحویل توکن. 4-1-41-27

96/8/196/8/30ارایه گزارش مربوطه25پیاده سازی کامل سامانه. 5-1-41-27

96/2/196/2/31صورتجلسات15تشکیل کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات. 1-2-41-27

96/3/196/3/31صدور ابالغ15انتخاب و ابالغ دبیر و اعضای کمیته. 2-2-41-27

96/4/196/4/31صورتجلسات25برگزاری جلسات کارشناسی. 4-2-41-27

96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه15تهیه دستورالعمل و شرح وظایف. 5-2-41-27

96/12/196/12/15صورتجلسات30برگزاری منظم جلسات و پیگیری اجرای مصوبات. 6-2-41-27

مطالعه و بررسی  نقاط قوت و ضعف  وضعیت . 1-3-41-27

موجود
96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه10

تهیه و تدوین دستور العمل و نظامنامه چرخه . 2-3-41-27

تبادل مکاتبات اداری
96/5/196/5/31دستورالعمل تدوین شده15

تهیه و تدوین دستور العمل نحوه صدور کارت های . 3-3-41-27

شناسایی
96/6/196/6/31دستورالعمل تدوین شده15

96/7/196/7/30ارایه گزارش مربوطه10شناسایی  و معرفی رابطین محرمانه. 4-3-41-27

96/8/196/8/30ارایه گزارش مربوطه10بررسی صالحیت  معرفی شده هاو انتخاب رابطین. 5-3-41-27

برگزاری دوره های آموزشی حفاظت اسناد  ویژه . 6-3-41-27

کارشناسان. مدیران و توانمندسازی رابطین 
96/9/196/9/30ارایه گزارش مربوطه10

تجهیز و ایجاد بایگانی الکترونیکی جهت اسناد . 7-3-41-27

(جاری و راکد)طبقه بندی 
96/10/196/10/30ارایه گزارش مربوطه15

ساماندهی دبیرخانه های نگهداری اسناد طبقه . 8-3-41-27

بندی در سطح ادارات
96/12/196/12/15ارایه گزارش مربوطه15

آسیب شناسی وضعیت موجود و شناسایی  فرصت . 1-1-42-27

ها و آسیب های مرتبط با آن
96/2/196/2/31ارایه گزارش مربوطه10

جمع آوری اطالعات پرسنلی کارکنان دستگاه و . 2-1-42-27

ایجاد بانک اطالعاتی
96/3/196/3/31ارایه گزارش مربوطه15

96/4/196/4/31شیوه نامه تدوین شده15تهیه و تدوین شیوه نامه اجرایی. 3-1-42-27

96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه15بروز رسانی و ارتقاء سامانه پرسنلی پژواک. 4-1-42-27

تامین و تجهیز، لوازم و تجهیزات الکترونیکی مورد . 5-1-42-27

نیاز
96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه15

 درصد  پرونده های 50بروز رسانی حداقل  . 6-1-42-27

پرسنلی برای سال اول
96/7/196/7/31ارایه گزارش مربوطه15

96/8/196/8/30میزان ثبت اطالعات15ثبت و ورود اطالعات به سامانه. 7-1-42-27

آسیب شناسی وضعیت موجود و شناسایی  فرصت . 1-2-42-27

و آسیب های مرتبط با آن
96/3/196/3/31ارایه گزارش مربوطه10

96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه25ایجاد بانک اطالعاتی پرونده های  موضوعی اسناد. 2-2-42-27

96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه20تهیه و تدوین شیوه نامه اجرایی. 3-2-42-27

96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه25بروز رسانی پرونده های موضوعی. 4-2-42-27

96/9/196/11/15ارایه گزارش مربوطه20ثبت و ورود اطالعات  به بانک اطالعاتی. 5-2-42-27

96/1/596/1/31ارایه گزارش مربوطه10شناسایی و لیست نمودن کلیه مشاغل دستگاه. 1-3-42-27

پیاده سازی سامانه . 1-41-27

در بستر  (pdn)دبیرخانه محرمانه 

امن بر اساس پروتکل رمز نگاری 

شده

30

20

الکترونیکی نمودن . 1-42-27

پرونده های پرسنلی

30

ساماندهی تبادل . 3-41-27

مکاتبات دارای طبقه بندی  و 

صدور کارت های شناسایی در 

سطح ستاد و واحد های تابعه

40

ایجاد کمیته راهبردی . 2-41-27

 مرکز حراست و توابعITحفاظت 

30

بازنگری  و بروز رسانی . 3-42-27

لیست مشاغل حساس دانشگاه 

های علوم پزشکی، واحد های تابعه 

و ستاد وزارت بهداشت

50

20

بازمهندسی مشاغل و . 42-27

پستهای حساس در سطوح صف و 

 80ستاد حوزه سالمت به میزان 

1396درصد تا پایان سال 

20

الکترونیکی نمودن . 2-42-27

پرونده های  موضوعی پرسنلی و 

اسناد

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100

ساماندهی چرخه مکاتبات . 41-27

طبقه بندی وارتقاء سطح ارتباط 

% 100الکترونیکی با توابع به میزان 

1396تا پایان سال 
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جهرم

حوزه حراست

تهیه ،تدوین و ابالغ شیوه نامه شناسایی مشاغل . 2-3-42-27

حساس
96/2/196/2/31ارایه گزارش مربوطه10

96/3/196/3/31ارایه گزارش مربوطه15احصاء لیست کامل مشاغل حساس دستگاه. 3-3-42-27

96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه15تهیه و تدوین شرح وظایف سازمانی مشاغل حساس. 4-3-42-27

ارسال لیست مشاغل حساس احصاء شده دستگاه . 5-3-42-27

به مرکز حراست
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه10

جمع بندی گزارشات و مستندات ارسالی دانشگاه . 6-3-42-27

ها و واحد های تابعه
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه10

بازنگری و نهایی نمودن لیست های مشاغل . 7-3-42-27

حساس دانشگاه ها  براساس تیپ
96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه10

بازنگری و نهایی نمودن لیست های مشاغل . 8-3-42-27

حساس سازمان ها و واحدهای تابعه
96/7/196/7/31ارایه گزارش مربوطه10

تصویب نهایی  و ابالغ مشاغل حساس دانشگاه ها . 9-3-42-27

و واحدهای تابعه
96/9/196/9/30ارایه گزارش مربوطه10

شناسایی و تهیه شناسنامه محیطی کلیه اماکن . 1-1-43-27

ستادی و واحدهای تابعه
96/3/196/3/31ارایه گزارش مربوطه15

احصاءکمبودها و نواقص حفاظتی کلیه اماکن . 2-1-43-27

ستادی و واحدهای تابعه
96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه20

تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی ایمنی و .  3-1-43-27

حفاظت فیزیکی اماکن
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه15

ایجاد بانک اطالعاتی و ثبت و ورود اطالعات اماکن . 4-1-43-27

ستادی و واحدهای تابعه
96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه20

تهیه چک لیست های نظارتی در حوزه فیزیکی از . 5-1-43-27

اماکن تحت حفاظت
96/7/196/7/31ارایه گزارش مربوطه15

96/9/196/9/30ارایه گزارش مربوطه15تهیه گزارشات تخصصی و انعکاس به مبادی ذیربط. 6-1-43-27

شناسایی اماکن و فضاهای فیزیکی فاقد سیستم . 1-2-43-27

های مانیتورینگ و شبکه های ارتباطی بی سیم
96/2/196/2/31ارایه گزارش مربوطه30

تهیه و تدوین دستوالعمل نحوه استقرار سیستم . 2-2-43-27

های مدار بسته و شبکه های بیسیم
96/3/196/3/31ارایه گزارش مربوطه20

پیگیری تهیه و تامین تجهیزات و ملزومات مورد . 3-2-43-27

نیاز
96/6/196/6/31انجام مکاتبات30

پیگیری نصب و راه اندازی تجهیزات و ملزومات . 4-2-43-27

تامین شده
96/8/196/8/30انجام مکاتبات20

شناسایی  محیط ها و اماکن فیزیکی دارای درجه . 1-3-43-27

حساسیت مهم و حساس
96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه25

تهیه و تدوین دستورالعمل حفاظتی در خصوص . 2-3-43-27

نظارت بر تردد به اماکن مهم و حساس
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه20

96/6/196/6/31ارایه گزارش مربوطه20آموزش و توانمند سازی کارکنان مرتبط. 3-3-43-27

96/8/196/8/30ارایه گزارش مربوطه20نظارت و پایش عملکرد. 4-3-43-27

96/10/196/10/30ارایه گزارش مربوطه15تهیه و انعکاس گزارشات مرتبط به مبادی ذیربط. 5-3-43-27

شناسایی  آسیب های و تهدیدات احتمالی با . 1-4-43-27

منشاء دشمن و طبیعی وانعکاس به ستاد مدیریت بحران دستگاه
96/1/596/1/31ارایه گزارش مربوطه25

20

20

30

30

بازنگری  و بروز رسانی . 3-42-27

لیست مشاغل حساس دانشگاه 

های علوم پزشکی، واحد های تابعه 

و ستاد وزارت بهداشت

50

بازمهندسی مشاغل و . 42-27

پستهای حساس در سطوح صف و 

 80ستاد حوزه سالمت به میزان 

1396درصد تا پایان سال 

20

ارتقاء سطح امنیت و . 43-27

حفاظت فیزیکی اماکن و فضاهای 

 درصد تا 50تحت پوشش به میزان 

1396پایان سال 

ایجاد بانک اطالعاتی . 151-43-27

اماکن و فضاهای فیزیکی دستگاه

اجرای طرح . 2-43-27

 (پایش تصویری )مانیتورینگ 

اماکن و فضاهای فیزیکی  دستگاه

تقویت بعد نظارتی . 3-43-27

حفاظتی بر تردد ها به اماکن مهم و 

حساس

ساماندهی  فعالیت های . 4-43-27

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100
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جهرم

حوزه حراست

پیگیری موضوع عملیاتی شدن دستورالعمل . 2-4-43-27

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
96/3/196/3/31انجام مکاتبات25

تبیین شرح وظایف حراست دستگاه در حوزه . 3-4-43-27

مدیریت بحران  و پدافند غیر عامل
96/4/196/4/31ارایه گزارش مربوطه15

تهیه چک لیست های نظارتی در حوزه مدیریت . 4-4-43-27

بحران  و پدافند غیر عامل
96/5/196/5/31ارایه گزارش مربوطه15

 ماهه 6تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده در . 5-4-43-27

اول
96/7/196/7/31ارایه گزارش مربوطه10

 ماهه 6تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده در . 6-4-43-27

دوم
96/12/196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

20

ارتقاء سطح امنیت و . 43-27

حفاظت فیزیکی اماکن و فضاهای 

 درصد تا 50تحت پوشش به میزان 

1396پایان سال 

15

ساماندهی  فعالیت های . 4-43-27

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

افزایش کارایی منابع مالی، . 27

فیزیکی و انسانی

100
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جهرم

 کشور هدف 3ارزيابی اخرين وضعيت سالمت . 1-1-12-20

گذاری شده
96/1/2096/3/31گزارش مکتوب20

ارزيابی ظرفيت قطب برای همکاريهای . 2-1-12-20

دوجانبه
96/1/2096/3/31گزارش مکتوب20

ارزيابی ظرفيت کشورهای هدف برای . 3-1-12-20

همکاريهای دوجانبه
96/1/2096/3/31گزارش مکتوب20

96/1/2096/3/31ارائه برنامه20تدوين برنامه ساليانه همکاريهای دوجانبه. 4-1-12-20

انجام حداقل يک سفر به کشور هدف و يا . 5-1-12-20

پذيرش حداقل يک هيات از گروه کشوره های هدف
96/1/2096/12/28مصور- گزارش سفر 20

بروز رسانی سايت انگليسی زبان دانشگاه در . 1-2-12-20

Edu Iranسامانه 
96/1/2096/12/28شات اسکرين سايت33

تهيه گزارش توسعه زير ساختهای اموزش . 2-2-12-20

95بين الملل و جذب دانشجوی خارجی در سال 
96/1/2096/3/31گزارش عملکرد33

33بهبود استاندارد خدمات توريسم سالمت. 1-3-12-20
اخذ شده  از معاونت درمان وزارت  (تخت)تعداد مجوز 

بهداشت
96/1/2096/6/31

تهيه گزارش عملکرد جذب بيمار خارجی در . 2-3-12-20

95سال 
96/1/2096/3/31ارائه گزارش33

تهيه برنامه توسعه جذب بيمار خارجی . 3-3-12-20

96استان در سال 
96/1/2096/3/31برنامه سال34

توسعه تفاهمنامه های همکاری بين المللی . 1-4-12-20

در زمينه تحقيقات و فناوری
96/1/2096/3/31گزارش تعداد تفاهمنامه های منعقد شده33

تهيه گزارش روند همکاريهای پژوهشی بين . 2-4-12-20

95المللی استان در سال 
96/1/2096/3/31ارائه گزارش34

تهيه برنامه توسعه همکاريهای تحقيقات و . 3-4-12-20

96فناوری بين المللی استان در سال 
96/1/2096/3/31برنامه سال33

تهيه فهرست و کميت دارو ها و تجهيزات . 1-5-12-20

(در صورت وجود) 95صادراتی استان در سال 
96/1/2096/3/31گزارش وضع موجود50

تهيه برنامه توسعه صادرات دارو و تجهيزات . 2-5-12-20

96استان در سال 
96/1/2096/3/31برنامه سال50



حوزه امور بين الملل

تهيه برنامه توسعه جذب دانشجويان . 3-2-12-20

96خارجی در سال 
برنامه سال 34

100 100

20

توسعه ديپلماسی . 1-12-20

سالمت و روابط دوجانبه با 

کشورهای هدف

96/1/2096/3/31

بين المللی سازی . 12-20

ظرفيتهای دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

20

20

20

20

توسعه آموزش علوم پزشکی . 20

برای پاسخ به نیازهای نطام سالمت

توسعه صادرات . 5-12-20

محصوالت دارو و تجهيزات 

استان با همکاری حوزه غذا و 

داروی دانشگاه

توسعه پروژه های . 4-12-20

پژوهشی بين المللی با همکاری 

حوزه تحقيقات و فناوری 

دانشگاه

توسعه جذب . 3-12-20

بيمارخارجی در استان با 

همکاری حوزه درمان دانشگاه

افزايش جذب . 2-12-20

دانشجوی خارجی با همکاری 

حوزه اموزش دانشگاه
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