




 فهرست مطالب

 4 / بهداشت اول: حوزه فصل

 63 / درمان دوم: حوزه فصل

 85 / غذا و دارو سوم: حوزه فصل

 106فصل چهارم: حوزه آموزش / 

 111 / یو فناور یقاتحوزه تحق: پنجم فصل

 131 / ییو دانشجو یحوزه فرهنگ: ششم فصل

 145 / ایرانیحوزه طب : هفتم فصل

 149 / یحوزه پرستار: هستم فصل

 153 / اجتماعی: حوزه نهمفصل 

 162: حوزه بازرسی/ دهمفصل 

 167 /ریزی و توسعهفصل یازدهم: حوزه برنامه

 183 /فناوری اطالعات آمار و حوزه: دوازهمفصل 

 191 /حراست: حوزه سیزدهمفصل 

 201 /الملل بین: حوزه چهاردمفصل 

 205فصل پانزدهم: حوزه اورژانس / 

 213 /روابط عمومیفصل شانزدهم: حوزه 

 216/  حقوقی و امور مجلسفصل هفدهم: حوزه 

 221/ ماماییفصل هجدهم: حوزه 



اولفصل 

بهداشتحوزه 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

برگزاری  حداقل یک نوبت پایش قطبی توسط دانشگاه های سرگروه 

هر کالن منطقه
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پایش طبق فرمت اعالم شده25

برگزاری حداقل یک  نشست کالن منطقه ایی  مشترک بهداشت و 

( گانه10قطب های )درمان  
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتصورتجلسه نشست25

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش عملکرد9725تهیه گزارش عملکرد نظام مراقبت مرگ مادر در  سال 

 دانشگاه و برنامه کاهش مرگ 97گزارش از وضعیت مرگ مادر سال 

98مادر در سال 
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده25

نهائی سازی و ابالغ استاندارد خدمات پزشک عمومی و ماما در برنامه 

خارج بیمارستانی
1398/07/101398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ10

 اجرای بسته خدمت مادران طبق پرونده 98 ماه اول سال 9گزارش 

الکترونیک
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده10

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده8گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی نوبت اول

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده8گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی نوبت دوم

یک مرحله )اصالح راهنمای بالینی آزمایش تشخیص دیابت بارداری 

"با تحلیل هزینه اثربخشی (ائی و دو مرحله ائی
1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن راهنمای اصالح شده7

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده6( PMTCT)گزارش بازدید از مراکز اجرای برنامه  

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبرنامه مدون8تدوین برنامه نظام ارجاع از سطح مراکز بهداشت به مراکز تخصصی

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده8(97سال )گزارش تأمین اسکان موقت مادران در مناطق نیازمند 

 / 98 و 97جمع بندی و گزارش اطالعات اسکان مادران سال 

98تسهیالت سال 
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش6

گزارش وضعیت واحدهای تسهیالت زایمانی براساس بازنگری مرکز 

مدیریت شبکه
1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق فرمت7

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق فرمت7گزارش نه ماهه اول زایمان های واحدهای تسهیالت زایمانی

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن طرح بازنگری شده8(سبد غذایی)بازنگری طرح حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده 

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمحتوای  بازنگری شده7بازنگری محتوای مشاوره و مدیریت پیش از بارداری

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمحتوای نظام پایش و ارزشیابی40نهائی سازی طراحی فرایند نظام پایش و ارزشیابی سالمت مادران

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن چک لیست30تهیه چک لیست پایش کالن منطقه

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش30گزارش پایلوت پایش و ارزشیابی در دانشگاه های منتخب

بازنگری پروتکل سطح بندی خدمات مادر و نوزاد، تدوین مدل 

کشوری اجرای برنامه ساماندهی خدمات مراقبت مادر ونوزاد
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپروتکل بازنگری شده10

تشکیل دو جلسه کمیته کشوری ساماندهی خدمات مادر ونوزاد طی 

سال
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتصورت جلسات10

حوزه بهداشت

2040

40

20

ساماندهی نظام ارجاع نوزادان پر 

خطر

40 20  7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

 مرگ در ۶/۷)در هزار تولد زنده 

(98هزار تولد زنده تا پایان سال 

نظام کشوری مراقبت مرگ مادری20افزایش امید زندگی سالم

مراقبتهای ادغام یافته سالمت 

(خارج بیمارستانی)مادران 

نظام پایش و ارزشیابی سالمت 

مادران

کاهش مرگ مادران به کمتر از 

 مرگ 16)در صد هزار تولد زنده ۱۵

در صدهزار تولد زنده تا پایان سال 

98)
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتصورت جلسه10تشکیل حداقل یک کمیته دانشگاهی سالمت نوزادان

برگزاری یک کارگاه  برای نهایی سازی و آموزش میدانی برنامه سطح 

بندی برای قطب ها
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری10

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش کمپین10برگزاری کمپین استانی پیگشیری از مرگ و میر نوزادان

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش10 در کالن منطقهHBBبرگزاری دوره تربیت مربی 

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارشHBB10برگزاری دوره آموزش آبشاری کمک به بقای نوزاد 

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش10 در کالن منطقهNRPبرگزاری دوره تربیت مربی 

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ10ابالغ برنامه تثبیت و  انتقال نوزاد

نهایی سازی نسخه جدید بسته خدمت مراقبت نوزاد سالم داخل 

بیمارستانی
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبسته خدمت جدید10

برگزاری دوره آموزشی ترغیب مادران به اهدا شیربه بانک شیر در 

(ویژه کارکنان، والدین)دانشگاه های منتخب 
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری دوره20

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری کارگاه15برگزاری کارگاه تسهیل چالش های شیردهی نوزادان نارس و پر خطر

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ15ابالغ برنامه مراقبت روانی معنوی تسکینی نوزاد

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20برگزاری دوره آموزشی اهمیت مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ15ابالغ برنامه تغذیه وریدی خوراکی نوزاد پر خطر

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش15برگزاری دوره آموزش پیگیری رتینو پاتی نارسی

بهبود کیفیت مراقبت ها و پیامدهای  / ( EPIQ)ابالغ شیوه نامه  

نوزادان مبتنی بر شواهد
1398/04/011398/04/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ20

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20 در کالن منطقهEPIQبرگزاری دوره تربیت مربی 

تهیه گزارش بهار و تابستان شاخص های سالمت نوزادان براساس 

سامانه ایمان
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20

تهیه گزارش پاییز و زمستان شاخص های سالمت نوزادان براساس 

سامانه ایمان
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری20( EPIQ)برگزاری دوره آموزشی آبشاری 

بارگذاری اطالعات در )ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک 

(فرم سامانه الکترونیک
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دهی طبق فرمت10

گزارش اجرای برنامه عملیاتی راهبردی ترویج تغذیه با شیر مادر با 

( C4D)تکیه بر ارتباطات 
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق فرمت2.5

1398/08/151398/08/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبرنامه مدون15 ساله تغذیه با شیر مادر5تدوین برنامه جامع 

مراقبت های تخصصی نوزادان

بهبود کیفیت خدمات نوزادان

40

20

 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 20افزایش امید زندگی سالم

 مرگ در ۶/۷)در هزار تولد زنده 

(98هزار تولد زنده تا پایان سال 

20

کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار تولد 12سال به کمتر از ۵

 مرگ در هزار تولد زنده 3/12)زنده 

(98تا پایان سال 

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

1398/02/151398/02/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتطرح دوره2.5تدوین طرح دوره های استاندارد آموزشی مشاورین شیردهی

ارزیابی مداخالت ارتقاء شروع  شیرمادر در ساعت اول تولد بر اساس 

97نتایج ارزیابی سال 
1398/05/151398/05/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دهی طبق فرمت10

تکمیل )ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت اول تولد 

(فرم سامانه الکترونیک
1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دهی طبق فرمت10

1398/07/151398/07/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دهی طبق فرمت15گزارش برگزاری هفته ترویج تغذیه با شیر مادر

1398/06/151398/06/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دهی طبق فرمت25 در برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر1397گزارش سال

1398/02/151398/02/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبارگذاری در پرتال5طراحی برنامه های آموزشی و تدوین تقویم آموزشی مشاوره شیردهی

1398/11/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتدعوتنامه، صورتجلسه و مستندات اجرای مداخالت5برگزاری کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر

گزارش اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده سالمت 

(کودک سالم و کودک بیمار)کودکان
25

یک گزارش از اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده کودک سالم 

دانشکده علوم پزشکی بدون عکس/ در دانشگاه 
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

 5گزارش اجرای طرح آزمایشی اختالل طیف اتیسم در کودکان زیر 

سال
1398/11/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش اجرای طرح15

1398/06/151398/06/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتون بازنگری شده بسته های خدمت35بازنگری دو بسته خدمت سالمت کودکان

25گزارش پایش  بسته جدید سالمت کودکان
گزارش پایش های انجام شده بسته جدید سالمت کودکان در 

دانشکده های علوم پزشکی کشور/ دانشگاه ها 
1398/11/151398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/10/021398/11/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتیک گزارش از برگزاری کارگاهها بدون عکس10برگزاری حداقل یک کارگاه آموزش احیای پایه کودکان

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبارگزاری گزارش بر اساس فرمت مشخص در سامانه پورتال9715 ماهه در سال 59 تا 1گزارش سالیانه  مرگ کودک 

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش وضعیت مرگ کودکان9715 ماهه در سال 59 تا 1بررسی و تحلیل وضعیت مرگ کودکان 

پیگیری تجهیز مراکز آموزشی بهورزی  برای آموزش احیای پایه 

....بهورز و- کودکان به مراقب سالمت
1398/10/011398/11/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش تعداد مرکز تجهیز شده5

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن بسته خدمت نهایی15نهایی سازی  متن بسته خدمت احیای کودکان

1398/11/151398/11/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن مستند20 سال5بازنگری فرآیند نظام مراقبت مرگ کودک زیر 

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش10گزارش اجرای مداخالت کاهش مرگ کودکان

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتصورتجلسه2.5(شش ماهه اول)برگزاری کمیته مرگ کودکان معاونت بهداشتی 

1398/11/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتصورتجلسه2.5(شش ماهه دوم)برگزاری کمیته مرگ کودکان معاونت بهداشتی 

1398/11/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتصورتجلسه کمیته مرگ کودکان در گزارش مذکور وجود داشته باشد5برگزاری کمیته دانشگاهی ارتقای سالمت کودکان

مراقبت های ادغام یافته سالمت 

کودکان

 1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 

ماهه و احیای کودکان

ترویج تغذیه با شیر مادر

40

30

30 کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار تولد 12سال به کمتر از ۵

 مرگ در هزار تولد زنده 3/12)زنده 

(98تا پایان سال 

20 20 افزایش امید زندگی سالم
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی در جمعیت هدف و 

 در 98مداخالت مرتبط جهت کاهش آن در شش ماهه اول سال 

چهار شهرستان پایلوت

10
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

1398ماهه اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی و مغزی در جمعیت 

هدف و مداخالت مرتبط جهت کاهش آن در شش ماهه دوم سال 

 در چهار شهرستان پایلوت98

10
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

1398ماهه دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی و مغزی در جمعیت 

هدف و مداخالت مرتبط جهت کاهش آن  در شش ماهه اول سال 

 در کشور98

25
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

  از سامانه سیب طیق فرمت ارسالی1398ماهه اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی و مغزی در جمعیت 

هدف و مداخالت مرتبط جهت کاهش آن  در شش ماهه دوم سال 

 در کشور98

25
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

  از سامانه سیب طیق فرمت ارسالی1398ماهه دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

برگزاری کارگاه های بازآموزی بیماری های قلب و عروق برای 

پزشکان عمومی و سایر پرسنل
20

شامل دعوتنامه، صورتجلسه، )گزارش دوره های آموزشی برگزار شده 

طبق فرمت ارسالی (تعداد شرکنندگان
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات و صورتجلسات برنامه های بازنگری شده10بازنگری و ابالغ برنامه ایراپن

1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت(طی نامه اداری)گزارش اقدامات انجام شده 50برگزاری هفته ملی سالمت بانوان ایران

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت(طی نامه اداری)گزارش اقدامات انجام شده 50برگزاری  هفته ملی سالمت مردان ایران

برگزاری کارگاه های ارتقاء شیوه زندگی سالم و مشاوره برای  ارتقاء 

آن ویژه ارائه دهندگان خدمات
1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری40

تدوین جلد سوم مجموعه آموزشی سطح بندی شده شیوه زندگی 

سالم میانساالن
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن مجموعه آموزشی40

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن تدوین شده20تدوین استانداردهای شهر دوستدار دوچرخه

تعیین فهرست کاالهای آسیب رسان و داروهای با احتمال سوء 

مصرف
1398/02/011398/02/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرصورت جلسات، فهرست، مکاتبات30

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرصورت جلسات، مکاتبات70نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقالم فهرست

از )تحویل داده های پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر 

به ذینفعان جهت استفاده در پایان نامه ها و پروژه  ( 90 تا 83سال 

ها

40
بارگذاری مشخصات تحویل گیرندگان داده های پیمایش عوامل 

( 90 تا 83از سال )خطر بیماری های غیر واگیر 
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/03/011398/03/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرA4بارکذاری مستندات برنامه عملیاتی کارگروه در برگه 60تدوین برنامه عملیاتی کارگروه سبک زندگی سالم و ایراپن

کارشناس /توسط مدیرگروه)پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر 

(مسوول غیرواگیر دانشگاه ها
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیربارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش شهرستان ها30

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیربارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش دانشگاه ها70(توسط ستاد غیرواگیر وزارت)پایش دانشگاهی برنامه های غیرواگیر 

راه اندازی برنامه ملی ثبت اطالعات بیماران دارای کم شنوایی ناتوان 

کننده در کشور و پیشنهاد مداخالت مربوطه
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش نهائی گام به گام10

گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، 

1397تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه دوم سال 
10

گزارش ساالنه غربالگری و مراقبت های انجام شده  طبق فرمت 

ارسالی
1398/02/011398/02/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

برنامه سالمت گوش و پیشگیری از 

کم شنوایی و ناشنوایی

ادغام خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور

مداخالت جامعه محور و توانمند 

سازی زنان و مردان میانسال

ترویج شیوه زندگی سالم میانساالن

تعیین و ممنوعیت تبلیغات کاالها و 

اقدامات آسیب رسان به سالمت و 

داروهای با احتمال سوء مصرف

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

مرگ % 7/16)بیماریهای غیرواگیر 

 سال تا پایان سال ۷۰ تا ۳۰های 

98)

 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا پایان برنامه ششم % 10به مقدار 

 مرگ در صدهزار نفر 9/175)

(98جمعیت تا پایان سال 

20

20

برنامه مراقبت عوامل خطر بیماری 

های غیرواگیر

پایش روند اجرای برنامه های 

غیرواگیر

5

5

3

5

20100افزایش امید زندگی سالم

50

50

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

 درصد تا پایان برنامه5میزان 
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بوشهر

حوزه بهداشت

10( اسفند هر سال12 –سوم مارس  )برگزاری روز جهانی شنوایی  
گزارش برگزاری مراسم، کارگاه، جلسات و همایش ها و انتشارات 

مطابق فرمت ارسالی
1398/03/011398/03/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

تهیه و تدوین و بروز رسانی کتب برنامه غربالگری کم شنوایی 

نوزادان و کودکان در نظام سالمت
1398/05/011398/05/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرچاپ و توزیع آن10

ارزشیابی برنامه ملی پیشگیری و کنترل کم شنوایی و ناشنوایی در 

کشور
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش نهائی طی عملیات انجام شده10

طرح شیوع آسیب شنوائی ناشی از سر و صدا در جمعیت کشور و 

1398- عوامل موثر بر آن
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش نهائی طرح10

گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، 

1398تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه اول سال 
10

گزارش ساالنه غربالگری و مراقبت های انجام شده  طبق فرمت 

ارسالی
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

برگزاری کارگاه های توجیهی، آموزشی ساالنه کشوری به صورت 

منطقه ایی، تخصصی جهت کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه های آموزشی10

تهیه و تدوین و چاپ کتاب طرح  شیوع آسیب شنوائی ناشی از سر و 

1398- صدا در جمعیت کشور و عوامل موثر بر آن
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرچاپ و توزیع آن10

 IOS –طراحی ابزارغربالگری شنوایی افراد، تحت بالت فرم اندروید 

در خدمات مراقبتی سطح یک نظام سالمت کشور
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش نهایی10

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارایه  پروپوزال، گزارش های دوره ای20مراقبت تراخم در جمعیت های آسیب پذیر

غربالگری رتینوپاتی دیابتی با روش تله مدیسین در استان کردستان، 

اموزش کارکنان بهداشتی جهت اجرای برنامه، برگزاری جلسات 

تخصصی،

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارائه گزارش غربالگری رتینوپاتی دیابتی با روش تله مدیسین5

ترجمه و بومی سازی کتاب راهنمای آموزشی مراقبت های اولیه 

چشم سازمان جهاتی بهداشت
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرپیش نویس ترجمه شده5

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرصورتجلسات کارگروه تخصصی10راه اندازی ثبت کاتاراکت

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارایه  پروپوزال، گزارش های دوره ای10کاهش نابینایی های ارثی ناشی از دیستروفی شبکیه

طراحی و راه اندازی سیستم ثبت عوارض چشمی مسمومیت با الکل 

متیلیک
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارایه  پروپوزال، گزارش های دوره ای10

مراقبت چشمی بیماری   (Policy brief)تدوین سند سیاستی 

(رتینوپاتی دیابتی)دیابت 
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارائه سند سیاستی10

تهیه بسته آموزش مجازی نحوه انجام آزمون های ضروری برای 

( سال18رده سنی زیر )مراقبت از چشم 
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارائه  بسته آموزشی5

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارائه گزارش دوره ای10پایش و ارزیابی برنامه کشوری غربالگری تنبلی چشم

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرارائه گزارش چشم انداز15 ایرانVision 2020تدوین گزارش چشم انداز 

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(FRAX)دستورالعمل پیش بینی خطر بروز شکستگی 20(FRAX)اجرای پایلوت برنامه پیش بینی خطر بروز شکستگی 

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(FLS)راهنمای خدمات یکپارچه شکستگی 15(FLS)تدوین راهنمای خدمات یکپارچه شکستگی 

تشخیص و درمان - پیشگیری

بیماری استئوپوروز

برنامه سالمت چشم و پیشگیری از 

نابینایی

برنامه سالمت گوش و پیشگیری از 

کم شنوایی و ناشنوایی

5

5 کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

 درصد تا پایان برنامه5میزان 
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(IMOS)پروتکل پیمایش چند مرکزی استئوپروز ایرانیان 15(IMOS)اجرای پیمایش چند مرکزی استئوپروز ایرانیان 

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگایدالین پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپوروز10بروزرسانی گایدالین پیشگیری و تشخیص استئوپروز

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرچک لیست پایش برنامه10پایش اجرای برنامه کوله پشتی سالم مدارس

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرتفاهم نامه و فایل دموی سامانه10طراحی سامانه ثبت اطالعات بیماران استئوآرتریت

10برگزاری بزرگداشت روز جهانی استئوپروز
گزارش فعالیت های برگزار شده بزرگداشت روز جهانی استئوپوروز 

در دانشگاهها طبق شیوه نامه
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه ها10برگزاری کارگاه های آموزشی استئوپروز

1398/03/011398/03/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری روز جهانی آسم20برگزاری روز جهانی آسم

اجرای برنامه های آموزش همگانی از طریق رسانه های جمعی 

در زمینه شناخت   (صداوسیما، مطبوعات، سایت های آموزشی)

COPDبیماری های آسم و 

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوای آموزش 15

برگزاری کالس های آموزشی برای گروه های خاص در زمینه 

COPDیشگیری و کنترل بیماری های آسم و 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرCOPDگزارش برگزاری دوره های آموزشی آسم و 15

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در  

(98شش ماهه اول سال )دانشگاههای  پایلوت 
25

گزارش آمار افراد شناسایی شده و مراقبت شده در شش ماهه اول 

98سال 
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در 

(98شش ماهه دوم سال )دانشگاههای پایلوت 
25

گزارش آمار افراد شناسایی شده و مراقبت شده در شش ماهه دوم 

98سال 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

پزشکان، )برگزاری دوره آموزشی برای ارایه دهندگان خدمت 

(کارشناسان دانشگاه و شهرستان های مجری برنامه
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10

آمار )انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده 

(97کل سال 
1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر طبق فرم های برنامه و پورتال97گزارش عملکرد ساالنه سال 10

 6)انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده 

(98ماهه اول سال 
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش عملکرد شش ماهه طبق فرم های برنامه و پورتال20

 9)انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده 

(98ماهه اول سال 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش عملکرد نه ماهه طبق فرم های برنامه و پورتال20

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش پایش برنامه/ به روز رسانی چک لیست پایش10بازدید و ارزیابی های میدانی از مناطق مجری برنامه

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 5طراحی و برگزاری کمپین اطاع رسانی تیرویید

10آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه
گزارش جمع بندی آمار ساالنه / آنالیز اطالعات جمع آوری شده 

مراکز
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 5برگزاری نشست ساالنه کارشناسان برنامه هایپوتیروییدی

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش انجام پروژه10انجام پروژه ارزشیابی خارجی مراقبت بیماران هیپوتیروییدی

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری 

آسم و )های انسدادی مزمن تنفسی 

C O P D )

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

 درصد تا پایان برنامه5میزان 

تشخیص و درمان - پیشگیری2

بیماری استئوپوروز

6

6

15 برنامه کشوری غربالگری بیماری کم 

کاری تیرویید نوزادان

 10 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

شناسایی و مراقبت افراد پره دیابتیک در قالب بسته خدمات مراقبت 

افراد در سنین مختلف
30

تعداد افراد خطرسنجی شده با )ارسال گزارش آمار افراد پره دیابتیک 

- به تفکیک جنس و منطقه شهری125 تا 100قندخون ناشتای 

از سامانه سیب طبق فرمت ارسالی (روستایی

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل شش 

98ماهه اول سال 
20

 (5فرم ) از خانه بهداشت 98گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

طبق فرمت ابالغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سیب طبق 

فرمت ارسالی

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل در کل 

98سال
20

طبق فرمت ابالغ  (5فرم )گزارش عملکرد ساالنه از خانه بهداشت 

شده در پورتال یا گزارش از سامانه سیب طبق فرمت ارسالی
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری دوره های آموزشی دیابت حضوری و آنالین15بازآموزی دیابت برای پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی

برگزاری کمپین اطالع رسانی در قالب بزرگداشت هفته ملی دیابت 

(پیشگیری اولیه-آموزش همگانی)
15

کارگاه، جلسات و همایش ها و )گزارش برگزاری هفته ملی دیابت 

طبق فرم عملکرد هفته دیابت (...انتشارات و 
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

شناسایی و مراقبت افراد مبتال به اختالل چربی های خون در قالب 

98بسته خدمتی سطح یک در شش ماهه اول 
50

تعداد ) مراقبت های انجام شده 1398گزارش شش ماهه اول سال 

 و باالتر به تفکیک جنس و 200افراد خطرسنجی شده با کلسترول 

از سامانه سیب (منطقه

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

شناسایی و مراقبت افراد مبتال به اختالل چربی های خون در قالب 

98بسته خدمتی سطح یک شش ماهه دوم 
50

تعداد افراد ) 98گزارش ساالنه مراقبت های انجام شده در سال 

 و باالتر به تفکیک جنس و 200خطرسنجی شده با کلسترول 

از سامانه سیب (منطقه

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

 سال تحت 30شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت باالی 

98مراقب سالمت شش ماهه اول /پوشش توسط بهورز
35

گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی ششماهه اول سال 

 طبق فرمت ابالغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سیب 1398

طبق فرمت ارسالی

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

 سال تحت 30شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت باالی 

98مراقب سالمت  شش ماهه دوم /پوشش توسط بهورز
35

 طبق 1398گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی سال 

فرمت ابالغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سیب طبق فرمت 

ارسالی

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

30برگزاری روزهای جهانی فشارخون و قلب

1- توسط ستاد غیرواگیر)تهیه محتوای آموزشی روزهای جهانی   

(وزارت

2- توسط)گزارش عملکرد روزهای جهانی طبق فرمت ارسالی   

(دانشگاه ها

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

کاهش بار بیماری های واگیر به 

 درصد تا پایان برنامه۵میزان 

100محاسبه بار بیماری های واگیر2
جمع آوری داده های مربوط به شاخص های بار بیماری های واگیر 

از منابع تایید شده
1398/12/011398/12/20مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش بار بیماری ها100

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمصوبه هیئت دولت40تصویب برنامه جامعه ایمن در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برنامه جامعه ایمن شهرستانهای جدید60گسترش شهرستانهای مجری برنامه جامعه ایمن

کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد 

 در هزار تولد زنده 10به کمتر از 

 نوزاد در هزار تولد زنده تا پایان ۱۰)

(98سال 

100پیشگیری از صدمات زایمانی2

1398/04/011398/04/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ100ابالغ برنامه ملی پیشگیری و درمان آسفیکسی زایمانی

پیشگیری و کنترل اختالل چربی 

های خون

پیشگیری و کنترل بیماری فشار 

خون باال

برنامه جامعه ایمن

پیشگیری و کنترل بیماری دیابت

کاهش مرگ ناشی از حوادث 

تا پایان برنامه % 7ترافیکی به میزان 

 مرگ در صدهزار نفر 2/14)ششم 

(98جمعیت تا پایان سال 

20

10

20

100

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

 درصد تا پایان برنامه5میزان 

2

2
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجراNGS1سفارش و مشارکت در انجام ارزیابی فن آوری سالمت 

تکمیل پوشش بیمه آزمایشات ژنتیک برنامه های کشوری از طریق 

نظام ارجاعات نظام مند و استانداردهای درخواست تست برنامه های 

کشوری با همکاری بیمه

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا5

انتقال فن آوری انجام آزمایشات آنزیماتیک و ژنتیک با همکاری 

انستیتوپاستور ایران
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا5

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا2انجام بررسی ارزیابی اقتصادی برنامه ژنتیک اجتماعی

انجام بررسی تعیین بار بیماری های اختالالت سرشتی ژنتیکی و 

اثربخشی مداخالت پیشگیرانه
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا2

گردآوری، پاالیش، تحلیل و انتشار داده های برنامه های جاری 

ژنتیک و تحلیل و مستندسازی نتایج مطالعات اجرای برنامه های 

پایلوت

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اطالعات2

بازنگری محتوای آموزشی عموم، گروه های هدف و پرسنل برنامه 

های ژنتیک
1398/03/011398/03/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا1

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا4تهیه محتوای و ابزار آموزش سواد سالمت ژنتیک

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا5راه اندازی نظام انتقال نمونه آزمایشگاهی ژنتیک

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا6استمرار توسعه راهبردی تشخیص ژنتیک نوین در کشور

توسعه برنامه استقرار تضمین کیفیت در شبکه های آزمایشگاهی 

ژنتیک اجتماعی
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا9

در شبکه های آزمایشگاهی  (EQA)توسعه ارزیابی بیرونی کیفیت 

ژنتیک اجتماعی
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا10

مشاوره ژنتیک و تشخیص )راه اندازی فاز بیمارستانی ژنتیک بالینی 

با مشارکت معاونت درمان، آموزش، انجمن ژنتیک و ستاد  (ژنتیک

زیست فن آوری ریاست جمهوری

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا4

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش در قالب نشانگر ابالغی5همکاری در ارتقا شاخص دسترسی به مشاوره ژنتیک

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا9اجرای فاز توسعه سامانه نرم افزاری ژنتیک اجتماعی

1398/06/011398/06/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش اجرا10اجرای آموزش پزشکان مشاور ژنتیک

پیگیری تکمیل سامانه های الکترونیک سالمت جهت پوشش خدمات 

سطح یک برنامه ژنتیک اجتماعی
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، گزارش سامانه7

نوبت )گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های برنامه ژنتیک اجتماعی 

(دوم
1398/06/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی1

نوبت )گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های برنامه ژنتیک اجتماعی 

(اول
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی1

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه2برگزاری همایش بین المللی ژنتیک اجتماعی

1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه2برگزاری کارگاه برنامه های ژنتیک در کنگره بین المللی کودکان

تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی

45 - کاهش بروز بیماری های ارثی20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 

 درصد سال 10اولویت دار به میزان 

 بیمار تا پایان سال 35000)پایه 

98)

2
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه2برگزاری کارگاه آموزشی ژنتیک اجتماعی

برگزاری جلسات کمیته ژنتیک دانشگاه با محوریت بررسی علل بروز 

و تدوین استراتژی های پیشگیری از بروز دانشگاهی بیماری های 

ژنتیک تحت پوشش دانشگاه

1398/05/011398/05/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی3

به روزرسانی و ابالغ دستورالعمل و استانداردهای برنامه های 

اختصاصی بیماری های ژنتیک تحت پوشش ژنتیک اجتماعی
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیردستورالعمل و استانداردهای تدوین شده2

آموزش آبشاری پرسنل مجری و گروه های هدف برنامه تاالسمی و 

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرای آموزش بر اساس فرمت نشانگر ابالغی10

ارایه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

ژنتیک تاالسمی
35

 4فرم مراقبت ژنتیک اجتماعی و فرم شماره )فرم های آماری برنامه 

(تاالسمی
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

همکاری در خصوص راه اندازی خدمات سالمت روان زوجین تحت 

مراقبت ژنتیک در قالب پروژه تعریف خدمات مادران در معرض خطر 

دفتر سالمت جمعیت

1398/05/011398/05/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرفرایندهای اجرایی طراحی شده/ صورت جلسات/ مکاتبات اداری5

اجرای غربالگری تلفیقی تاالسمی و سایر هموگلوبینوپاتی ها در 

دانشگاه های دارای شیوع باال هموگلوبینوپاتی
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرفرم های آماری برنامه/ گزارش اجرا 15

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اجرای غربالگری تلفیقی تاالسمی و 

هموگلوبینوپانی ها در مناطق پرشیوع
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه5

انجام بررسی شیوع هموگلوبینوپاتی ها در دانشگاه های حاشیه 

دریای خزر
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش نهایی انجام بررسی5

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرای طرح در قالب فرمت نشانگر ابالغی20اجرای طرح کنترل بروز باقی مانده تاالسمی

1398/03/011398/03/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری5برگزاری روز جهانی تاالسمی

برنامه غربالگری ژنتیکی زمان 

از استراتژی اول ژنتیک - ازدواج

اجتماعی

8
ارائه غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج ، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک 

و تشخیص ژنتیک زوجین در معرض خطر شناسایی شده
100

فرم مراقبت ژنتیک اجتماعی و فرم نتایج )فرم های آماری برنامه 

و فرم پیشبرد اجرای برنامه (غربالگری ژنتیکی
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

PKUژنتیک 
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرفرمت نشانگر ابالغی/ فرم های آماری برنامه 50

و ) PKUآموزش آبشاری پرسنل مجری و گروه های هدف برنامه 

(استراتژی دوم ژنتیک اجتماعی صرفاً در دانشگاه های پایلوت
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرای آموزش بر اساس فرمت نشانگر ابالغی15

همکاری در نظارت بر حسن انجام فعالیت های تیم بالینی در 

 با تاکید بر انجام فعالیت های ارتقا شاخص PKUبیمارستان منتخب 

های بیمارستانی

1398/05/011398/05/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش در قالب نشانگر ابالغی10

تکمیل پوشش تشکیل پرونده ژنتیک برای خانواده بیماران موجود و 

PKUخانواده های در معرض خطر تولد نوزاد مبتال به 
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش در قالب نشانگر ابالغی15

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش در قالب نشانگر ابالغیPKU10پیگیری ارایه گزارش موارد غیبت از درمان بیمارستان منتخب 

ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

ژنتیک بیماری های متابولیک ارثی
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرفرمت نشانگر ابالغی/ فرم های آماری برنامه 70

برگزاری جلسات مرور میدانی برنامه غربالگری بیماری های 

متابولیک ارثی
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری در قالب نشانگر ابالغی20

برنامه پیشگیری از بروز بتا تاالسمی 

و هموگلوبینوپاتی ها در )ماژور 

از استراتژی اول - (مناطق شایع

ژنتیک اجتماعی

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری 

PKU - از استراتژی دوم برنامه

ژنتیک اجتماعی

تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی

پایلوت برنامه پیشگیری و کنترل 

از - بیماری های متابولیک ارثی

استراتژی دوم برنامه ژنتیک 

اجتماعی

- کاهش بروز بیماری های ارثی20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 

 درصد سال 10اولویت دار به میزان 

 بیمار تا پایان سال 35000)پایه 

98)

2
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بوشهر

حوزه بهداشت

پایلوت برنامه پیشگیری و کنترل 

از - بیماری های متابولیک ارثی

استراتژی دوم برنامه ژنتیک 

اجتماعی

7

همکاری در تدوین آیین نامه اجرایی خدمات توانبخشی بیماران 

متابولیک ارثی،
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری10

ارائه خدمات غربالگری، تشکیل پرونده، مشاوره ژنتیک، مراقبت 

ژنتیک و تشخیص ژنتیک سندرم داون
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرفرم های آماری برنامه70

برگزاری جلسات تثبیت میدانی برنامه ساماندهی غربالگری سندرم 

داون
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری در قالب نشانگر ابالغی20

تلفیق خدمات ژنتیک ناهنجاری های مادرزادی در برنامه ساماندهی 

غربالگری سندرم داون
1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات اداری، مستند فرایندهای بازنگری شده10

برنامه ساماندهی مشاوره ژنتیک 

بیماران از مراکز درمانی منتخب 

نابینایی و کم - شامل هموفیلی)

ناشنوایی و کم شنوایی و - بینایی

از استراتژی دوم برنامه ژنتیک - (...

اجتماعی

6

ارائه خدمت مشاوره ژنتیک بیماران ژنتیک معرفی »اجرای پروژه 

کم /شده از بیمارستان های منتخب شامل هموفیلی، ناشنوایی

«کم بینایی/شنوایی، نابینایی

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی100

پایلوت ارزیابی ژنتیکی در بسته 

از - های خدمت موجود سالمت

استراتژی دوم برنامه ژنتیک 

اجتماعی

3

ارزیابی ژنتیکی در بسته های خدمات سالمت »اجرای پایلوت 

در دانشگاه های پایلوت ژنتیک اجتماعی« موجود
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی100

10انجام هماهنگی های مقدماتی
 2حداکثر ...  عکس از مکاتبات و برنامه و 2فقط یک فایل ورد حاوی 

تا سه صفحه
1398/01/011398/10/30مدیریت خطر و بالیا

1398/01/011398/11/30مدیریت خطر و بالیاارسال مکاتبه مربوط به هماهنگی های مقدماتی برنامه آموزشی10واحدهای مدعو/ اعالم زمان برنامه به دانشگاه

40برگزاری برنامه آموزشی و نشست های مربوطه

 عکس از برگزاری جلسه و گزارش 4 تا 2فقط یک فایل ورد حاوی 

 5کارگاه و معرفی گروه هدف و نتیجه ارزشیابی کارگاه حداکثر 

صفحه

1398/01/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

40تدوین گزارش برنامه آموزشی و یا پیگیری مصوبات نشست

 عکس از برگزار جلسه و گزارش 4 تا 2فقط یک فایل ورد حاوی 

 5کارگاه و معرفی گروه هدف و نتیجه ارزشیابی کارگاه حداکثر 

صفحه

1398/06/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

9هماهنگی و آموزش نیروهای ستادی و محیطی
فقط یک فایل ورد از جلسه هماهنگی و آموزش و مکاتبات حداکثر 

 صفحه4
1398/01/011398/02/31مدیریت خطر و بالیا

1398/02/151398/04/31مدیریت خطر و بالیاسینا در فرآیند اجرای برنامه/ ناب/عکس از صفحه سامانه سیب73اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی

1398/02/151398/04/31مدیریت خطر و بالیاسینا در فرآیند اجرای برنامه/ ناب/عکس از صفحه سامانه سیب9پایش و ارزشیابی

1398/05/011398/06/31مدیریت خطر و بالیابارگذاری زیج توتال دانشگاه9استخراج شاخص ها و پیش بینی مداخالت مربوطه

9تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی در قالب کمیته بهداشت کارگروه
 عکس از کمیته به انضمام 2فایل ورد با حداکثر : فصل اول

صورتجلسه و مصوبات اجرای برنامه
1398/01/011398/05/31مدیریت خطر و بالیا

64تدوین و اجرای برنامه ارتقاء ایمنی  و پیگیری مصوبات جلسه فوق
 عکس در آن از فرآیندهای 4فایل ورد حداکثر با : فصل دوم و سوم

اجرای برنامه
1398/01/011398/06/31مدیریت خطر و بالیا

آموزش کارکنان حوزه مدیریت 

خطر بالیا

ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای 

بهداشتی

ارتقاء ایمنی واحدهای بهداشتی

پایلوت برنامه ساماندهی غربالگری 

سندرم داون و ناهنجاری های 

از استراتژی دوم برنامه - مادرزادی

ژنتیک اجتماعی

- کاهش بروز بیماری های ارثی20

ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 

 درصد سال 10اولویت دار به میزان 

 بیمار تا پایان سال 35000)پایه 

98)

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- سیل )حوادث غیر مترقبه طبیعی 

طوفانهای گردو غبار - رانش- زلزله

 تا %۴۰ به میزان ۱در سطح  (...و 

افزایش نسبت به  % 8)پایان برنامه 

(98سال قبل تا پایان سال 

2کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

1

11

7

5
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بوشهر

حوزه بهداشت

11ارتقاء ایمنی واحدهای بهداشتی

27تدوین و ارسال گزارش
فصل چهارم گزارش نهایی تعداد واحدهای بهداشتی که در آنها 

SNSاجرا شده به تفکیک نوع واحد و محاسبه پوشش اجرای برنامه 
1398/07/011398/12/15مدیریت خطر و بالیا

17آموزش نیروهای ستادی و محیطی
 عکس در آن از جلسه آموزش و یا 2یک فایل ورد با : فصل دوم 

هماهنگی انجام شده
1398/04/011398/06/31مدیریت خطر و بالیا

تدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها  و استخراج 

شاخص های تدوین برنامه
50

 به تفکیک نوع EOPفصل سوم تعداد واحدهای بهداشتی دارای 

واحدها در یک فایل ورد
1398/07/011398/09/30مدیریت خطر و بالیا

25برگزاری تمرین و مانور

 عکس از 6 تا 5فصل سوم و چهارم یک فایل ورد دارای حداکثر 

 و نتایج ارزیابی EOPتمرینهای برگزار شده بر اساس کارکردهای 

SARAآمادگی عملکردی در برنامه 

1398/06/011398/12/15مدیریت خطر و بالیا

8بازبینی و پایش و ارزشیابی
یک فایل ورد دارای جدولی که در آن عناوین تمرین ها، سازمان 

های مشارکت کننده درج شده باشد
1398/11/011398/12/28مدیریت خطر و بالیا

10هماهنگی و آموزش نیروهای ستادی و محیطی
 عکس در آن از جلسه آموزش و یا 2یک فایل ورد با : فصل اول 

هماهنگی انجام شده
1398/01/011398/04/31مدیریت خطر و بالیا

60ارسال گزارشات فصلی
 که متعاقبا DSSاز ابتدا تا انتهای سال ارسال فرم استاندارد گزارش 

ارسال می شود
1398/01/011398/12/28مدیریت خطر و بالیا

30تدوین و ارسال گزارش ساالنه
یک فایل ورد تجمیع گزارش ها از ابتدا تا انتهای سال و استخراج 

DSSشاخص های 
1398/01/011398/12/28مدیریت خطر و بالیا

8آموزش نیروهای ستادی و محیطی
 عکس در آن از جلسه آموزش و یا 2یک فایل ورد با : فصل اول 

هماهنگی انجام شده
1398/01/011398/03/31مدیریت خطر و بالیا

15نظارت بر ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بالیا

سینا که /ناب/  عکس از سامانه سیب4 تا 2یک فایل ورد دارای 

. فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد

به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت

1398/01/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

15نظارت بر آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا

سینا که /ناب/  عکس از سامانه سیب4 تا 2یک فایل ورد دارای 

. فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد

به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت

1398/01/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

31پایش و ارزشیابی

سینا که /ناب/  عکس از سامانه سیب4 تا 2یک فایل ورد دارای 

. فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد

به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت در آن

1398/01/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

31تدوین و ارسال گزارش

سینا که /ناب/  عکس از سامانه سیب4 تا 2یک فایل ورد دارای 

. فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد

به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت در آن

1398/01/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

1398/01/011398/06/15مدیریت خطر و بالیایک فایل ورد برنامه عملیاتی مراسم اربعین حسینی: فصل اول 37تدوین برنامه عملیاتی مربوطه

25اجرای برنامه
 عکس از جلسات هماهنگی 3-5فایل ورد با حداکثر : فصل دوم

اربعین و گزارش اقدامات و مصوبات
1398/06/011398/09/30مدیریت خطر و بالیا

25پایش و ارزشیابی
اجرای برنامه تدوین شده و ارسال گزارش آن در فقط : فصل سوم

یک فایل ورد
1398/07/011398/09/30مدیریت خطر و بالیا

1398/10/011398/12/28مدیریت خطر و بالیاارسال یک پاورپونت از گزارش اجرای برنامه: فصل چهارم13تدوین گزارش

تدوین برنامه پاسخ به حوادث و بالیا

نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بالیا

آموزش آمادگی خانوارها در برابر 

بالیا

مدیریت راهپیمایی عظیم اربعین 

حسینی

201کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- سیل )حوادث غیر مترقبه طبیعی 

طوفانهای گردو غبار - رانش- زلزله

 تا %۴۰ به میزان ۱در سطح  (...و 

افزایش نسبت به  % 8)پایان برنامه 

(98سال قبل تا پایان سال 
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/01/011398/03/31مدیریت خطر و بالیایک فایل ورد از گزارش وضعیت موجود: فصل اول13تعیین وضعیت موجود و برآورد بودجه مورد نیاز

37پیگیری منابع مالی مورد نیاز
ارسال فایل تصویری قرارداد بیمه و یا : فصل دوم تا پایان سال

جلسات مربوطه
1398/03/011398/06/31مدیریت خطر و بالیا

25پایش و ارزشیابی
ارسال فایل تصویری قرارداد بیمه و یا : فصل دوم تا پایان سال

جلسات مربوطه
1398/03/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

1398/10/011398/12/29مدیریت خطر و بالیاگزارش بیمه و پوشش بیمه واحدهای بهداشتی: فصل چهارم25تدوین و ارسال گزارش

13بررسی وضعیت موجود
یک فایل ورد از وضعیت موجود و نیازهای سامانه : فصل اول

پشتیبانی و برآورد بودجه و صورتجلسات مربوطه
1398/01/011398/03/31مدیریت خطر و بالیا

25پیگیری و برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز
فصل دو یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه و 

تجهیزات تامین شده
1398/04/011398/06/31مدیریت خطر و بالیا

25خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر اساس استاندارد
 یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه 4 تا 3فصل 

و تجهیزات تامین شده
1398/04/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

24پایش و ارزشیابی
 یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه 4 تا 3فصل 

و تجهیزات تامین شده
1398/04/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

13تدوین و ارسال گزارش
یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه و تجهیزات 

تامین شده
1398/04/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

1398/01/011398/03/15مدیریت خطر و بالیایک فایل اکسل از برنامه تدوین شده پایش های محیطی: فصل اول14تدوین برنامه پایش و هماهنگی مربوطه

1398/01/011398/12/29مدیریت خطر و بالیاارسال گزارش کلی پایش های انجام شده: فصل دوم تا پایان سال21انجام پایش محیطی

1398/04/011398/12/29مدیریت خطر و بالیاارسال گزارش کلی پایش های انجام شده: فصل دوم تا پایان سال21تدوین گزارش پایش ها، پسخوراند و تعیین شاخص های مربوطه

1398/03/011398/12/29مدیریت خطر و بالیابارگذاری فایل خودارزیابی دانشگاه در پایان هر فصل29انجام خودارزیابی فصلی معاونت های بهداشتی

15به روز رسانی پیمایش فصلی سامانه مدیریت خطر بالیا در پورتال
از تصاویر به روز رسانی اطالعات  (RAR)ارسال فایل فشرده 

پیمایش در پایان تابستان و پایان زمستان
1398/06/151398/12/29مدیریت خطر و بالیا

14برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری هفته کاهش خطر بالیا
 عکس در آن از جلسات 2یک فایل ورد با : فصل اول و یا دوم 

هماهنگی انجام شده
1398/01/011398/06/31مدیریت خطر و بالیا

29برگزاری مراسم هفته کاهش خطر بالیا
فصل سوم و یا چهارم بارگزاری یک فایل از گزارش خالصه ای از 

مراسم هفته کاهش خطر بالیا
1398/07/011398/12/29مدیریت خطر و بالیا

1398/10/011398/12/29مدیریت خطر و بالیافایل کامل گزارش هفته کاهش خطر بالیا: فصل چهارم57تدوین گزارش هفته کاهش خطر بالیا

10(شش ماهه اول )بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزش عمومی و 

فعال نگه داشتن دستگاه سنجش شاخص پرتوهای -  تخصصی

انجام پروژه آموزشی مشترک برای -(UVI)فرابنفش خورشیدی 

دانش آموران با مشارکت آموزش و پرورش استان

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

10(شش ماهه دوم )بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزش عمومی و 

فعال نگه داشتن دستگاه سنجش شاخص پرتوهای -  تخصصی

انجام پروژه آموزشی مشترک برای -(UVI)فرابنفش خورشیدی 

دانش آموران با مشارکت آموزش و پرورش استان

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

پایش برنامه های مدیریت خطر 

بالیا در محیط

برگزاری برنامه های ویژه هفته 

کاهش خطر بالیا

بیمه تسهیالت بهداشتی در برابر 

مخاطرات

استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت 

بالیا در حوزه بهداشت

بهداشت پرتو کاران

8

8

7

7

100

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

- سیل )حوادث غیر مترقبه طبیعی 

طوفانهای گردو غبار - رانش- زلزله

 تا %۴۰ به میزان ۱در سطح  (...و 

افزایش نسبت به  % 8)پایان برنامه 

(98سال قبل تا پایان سال 

1

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

- ارتباطات الکترونیکی- خورشیدی

به  (فرکانس های به شدت پایین

رسیدن )تا پایان برنامه % 66میزان 

پوشش برنامه تا پایان سال % 58به  

98)

1
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بوشهر

حوزه بهداشت

10(شش ماهه اول)بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز پرتوپزشکی 

مستندات مربوط به نظارت های دوره ای و انجام دوزیمتری از مراکز 

مستندات اجرای برنامه -پرتوپزشکی و پسخوراندهای ارائه شده

مؤسسات پرتوپزشکی /مستندات آمار به روز مراکز-آموزشی

به تفکیک منابع مولد اشعه در هر  (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی)

شهرستان

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

10(شش ماهه دوم)بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز پرتوپزشکی 

مستندات مربوط به نظارت های دوره ای و انجام دوزیمتری از مراکز 

مستندات اجرای برنامه -پرتوپزشکی و پسخوراندهای ارائه شده

مؤسسات پرتوپزشکی /مستندات آمار به روز مراکز-آموزشی

به تفکیک منابع مولد اشعه در هر  (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی)

شهرستان

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

 Extremelyبهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین 

low frequency (ELF) (شش ماهه اول)
10

تعیین - مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

مستندات -نقاط پرخطر مجاورت مردم با برق های فشار قوی

رسیدگی به شکایات از برق های فشار قوی

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

 Extremelyبهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین 

low frequency (ELF) (شش ماهه دوم)
10

تعیین - مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

مستندات -نقاط پرخطر مجاورت مردم با برق های فشار قوی

رسیدگی به شکایات از برق های فشار قوی

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

شش )بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و امواج مایکروویو

(ماهه اول
10

مستندات -مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

رسیدگی به شکایات از فرکانس های رادیویی
1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

شش )بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و امواج مایکروویو

(ماهه دوم
10

مستندات -مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

رسیدگی به شکایات از فرکانس های رادیویی
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

10(شش ماهه اول )بهداشت مواجهه با گاز رادیواکتیو رادون

مستندات مربوط به اطالع رسانی عمومی در خصوص اجرای طرح 

، صورتجلسات و گزارشات مربوط به (... صدا و سیمای استانی و )

گزارشات هر یک - تشکیل کمیته اجرایی طرح و استقرار دتکتورها 

گزارشات جمع آوری دتکتورها و -از نظارت های دوره ای انجام شده 

انتقال آنها به سازمان انرژی اتمی

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

10(شش ماهه دوم )بهداشت مواجهه با گاز رادیواکتیو رادون

مستندات مربوط به اطالع رسانی عمومی در خصوص اجرای طرح 

، صورتجلسات و گزارشات مربوط به (... صدا و سیمای استانی و )

گزارشات هر یک - تشکیل کمیته اجرایی طرح و استقرار دتکتورها 

گزارشات جمع آوری دتکتورها و -از نظارت های دوره ای انجام شده 

انتقال آنها به سازمان انرژی اتمی

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و سالمت کار و برگزاری 

همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی ایمنی و سالمت کار
20

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

1398/02/101398/03/31مرکز سالمت محیط و کار

تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و سالمت کار و برگزاری 

همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی ایمنی و سالمت کار
20

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

1398/02/101398/03/31مرکز سالمت محیط و کار

تدوین مجموعه های آموزشی و اطالع رسانی در روز جهانی ایمنی و 

سالمت کار
30

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

گزارش تخصیص اعتبارات جهت برگزاری مراسم بزرگداشت - کار 

روز جهانی ایمنی و سالمت کار

1398/02/101398/03/31مرکز سالمت محیط و کار

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

- ارتباطات الکترونیکی- خورشیدی

به  (فرکانس های به شدت پایین

رسیدن )تا پایان برنامه % 66میزان 

پوشش برنامه تا پایان سال % 58به  

98)

100بهداشت پرتو کاران1

افزایش میزان پوشش بازرسی 

بهداشت حرفه ای از کارگاه 

از % 80رسیدن به پوشش بازرسی)

(98کارگاه ها تا پایان سال 

آموزش و اطالع رسانی تعهدات بین 1

المللی

20
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بوشهر

حوزه بهداشت

تدوین مجموعه های آموزشی و اطالع رسانی در روز جهانی ایمنی و 

سالمت کار
30

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

گزارش تخصیص اعتبارات جهت برگزاری مراسم بزرگداشت - کار 

روز جهانی ایمنی و سالمت کار

1398/02/101398/03/31مرکز سالمت محیط و کار

راه اندازی مراکز مراقبتهای بهداشتی درمانی در کارگاه ها برای 

رسیدگی به مصدومین حوادث ناشی از کار
50

کشوری / فایل اکسل جمع بندی گزارش حوادث مرتبط با کار استانی

مستندات مرتبط با آموزش و بازآموزی بهگران ،   - 97سال 

بهداشتیاران کار و کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل 

در کارخانجات در زمینه کمکهای اولیه ، مستندات مرتبط با کارگاه 

هایی که دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای فعال هستند

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

تامین شرایط انتقال سریع مصدومین حوادث ناشی از کار به مرکز 

درمانی در کارگاه ها و برقراری سیستم ارجاع برای درمانهای پیشرفته
50

خرید / مستندات مرتبط در ایجاد تسهیالت الزم در تامین امبوالنس 

، صورتجلسات مرتبط در جهت توجیه و ایجاد سیستم ارجاع
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/03/011398/03/31مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی تفضیلی به روز شده20به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت معادن

1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کارمستندات معادن کنترل کننده عوامل زیان آور شمیایی40کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در معادن

ثبت صدردصد معادن در سامانه جامع بازرسی و بازرسی از کلیه 

معادن تحت پوشش
40

گزارش آمار مقایسه ای معادن تحت پوشش و بازرسی با درصد ثبت 

در سامانه
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

انجام بازرسی و  پیگیر های الزم  از کارگاه های دارای نواقص 

بهداشتی
40

گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر 

(استخراج از سامانه)کارگاه 
1398/10/011398/10/30مرکز سالمت محیط و کار

اخطاریه و معرفی به - تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود

دادگاه جهت پیگیری های الزم
30

معرفی به - فرمهای اخطاریه- گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده

(استخراج از سامانه)دادگاه 
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

انجام بازرسی و  پیگیر های الزم  از کارگاه های دارای نواقص 

بهداشتی
30

گزارش دوره - گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای کارفرمایان

عنوان و - مستندات دوره- توجیهی برگزار شده برای قضات 

سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه 

لیست حاضرین- ای  

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

توسعه ارائه خدمات بهداشت حرفه 

% 24ای توسط بخش خصوصی به 

ارائه خدمات به  )تا پایان برنامه 

 از کارگاه ها توسط بخش 16%

(98خصوصی تا پایان سال 

برون سپاری خدمات بهداشت حرفه 1

ای

100

انجام اقدامات اصالحی برای توسعه کمی و کیفی خدمات  ارائه شده 

بهداشت حرفه ای
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کارقرارداد انجام کار با نماینده پیشخوان دولت و گزارشات مربوطه100

برگزاری دوره های تربیت و بازآموزی بهگر و بهداشتیار کارو 

بازآموزی مسئولین بهداشت حرفه ای
1398/08/011398/08/30مرکز سالمت محیط و کارارائه مستندات برگزاری دوره های آموزشی20

نظارت بر تتشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در 

کارگاههای مشمول
1398/09/011398/09/30مرکز سالمت محیط و کارصورتجلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار شده20

1398/10/011398/10/30مرکز سالمت محیط و کارگزارش های احصائی  آمار اطالعات تشکیالت در سامانه40نظارت بر استقرار تشکیالت بهداشت حرفه ای در کارگاههای مشمول

20شرکت دربازدیدهای مشترک شورای هماهنگی
فرمهای بازدید از خانه های بهداشت کارگری تأیید شده توسط سه 

ارگان
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

برنامه توسعه خدمات بهداشت 

حرفه ای در کارگاه های ساختمانی

15
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه جهت افزایش پوشش دسترسی 

کارگران ساختمانی به خدمات بهداشت حرفه ای
25

برنامه عملیاتی برنامه توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاه 

گزارش سیمای وضعیت بهداشتی و تسهیالت - های ساختمانی 

بهداشتی کارگران ساختمانی

1398/04/011398/04/31مرکز سالمت محیط و کار

برنامه رسیدگی به مصدومین 

حوادث ناشی از کار جهت دریافت 

خدمات درمانی

بهداشت حرفه ای معدن کاران

اجرای طرح تشدید بازرسی 

بهداشت حرفه ای از کارگاهها

نظارت بر تشکیالت بهداشت حرفه 

ای کارگاهی

30

50

0

15

افزایش میزان پوشش بازرسی 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

بهداشت حرفه ای از کارگاه 

از % 80رسیدن به پوشش بازرسی)

(98کارگاه ها تا پایان سال 

1

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا  % 80ای به مشاغل خاص به 

پوشش  % 78)پایان برنامه 

(98گیرندگان خدمت تا پایان سال 

1
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بوشهر

حوزه بهداشت

انجام بازرسی از کارگاه های ساختمانی و ثبت و جمع آوری اطالعات 

مورد نیاز جهت تعیین وضعیت موجود
50

-  فرم گزارش عملکرد بازرسی از کارگاه های ساختمانی 

صورتجلسات و فرمهای آماری مرتبط با بازرسی از کارگاه های 

ساختمانی تکمیل شده

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای گروه های هدف و کلیه 

ذی نفعان
25

تصویر مستندات برگزاری دوره های آموزشی از جمله اسامی شرکت 

کنندگان، ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، گزارشات برگزاری و 

ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده ، گزارش صورتجلسات 

توجیهی برون

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش و پسخوراند بازرسی و ثبت اطالعات بازرسی50بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان زندانها و اعالم نواقص

شرکت در کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت حرفه ای با 

همکاری سازمان زندانها
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش صورتجلسات کمیته های برگزارشده در سال50

 تا 74گزارش کامل تحلیلی از  وضعیت اجرای برنامه بقا از سال 

97پایان 
1398/06/151398/07/15مرکز سالمت محیط و کار97فایل گزارش تحلیلی تا پایان 50

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار98فایل گزارش تحلیلی در سال 9850گزارش کامل تحلیلی از  وضعیت اجرای برنامه بقا در سال 

25ارائه گزارش از افزایش آمار بهسازی کارگاههای کشاورزی
تهیه گزارش  آمار مقایسه ای که - تصاویر قبل و بعد از بهسازی 

افزایش را نشان دهد
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

1398/03/011398/03/30مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی تفضیلی به روز شده25به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت کشاورزی

شناسایی و ثبت صددرصد واحدها و کارگاههای کشاورزی در  

سامانه جامع بازرسی
1398/06/011398/06/30مرکز سالمت محیط و کارگزارش کارگاه های کشاورزی شناسایی و ثبت شده در سامانه25

25برگزاری دوره های اموزشی جهت کشاورزان
لیست - تصاویر دوره - شامل محتوا)ارسال گزارش برگزاری دوره

(افراد شرکت کننده
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

1398/03/011398/03/31مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی تفضیلی به روز شده30به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای در بیمارستانها

40ثبت صدردصد بیمارستانها در سامانه جامع بازرسی و بازرسی از آنها
گزارش آمار مقایسه ای بیمارستانهای موجود و بازرسی شده بر 

اساس ثبت در سامانه
1398/06/011398/06/30مرکز سالمت محیط و کار

لیست - تصاویر دوره - شامل محتوا)ارسال گزارش برگزاری دوره

(افراد شرکت کننده
30

لیست - تصاویر دوره - شامل محتوا)ارسال گزارش برگزاری دوره

(افراد شرکت کننده
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با کارشناسان بهداشت حرفه ای 

سطوح تابعه
1398/01/151398/02/15مرکز سالمت محیط و کارصورتجلسات تنظیم شده- مکاتبات انجام شده 10

  برگزاری نشست های توجیهی، معرفی: جلب مشارکت کارفرمایان  

برنامه
1398/04/151398/05/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش اقدامات به عمل آمده- صورتجلسات تنظیم شده30

برپایی کارگاه آموزشی و توجیهی برای کارفرمایان مشمول برنامه 

خوداظهاری جهت ارائه آموزش های الزم در زمینه نحوه تکمیل این 

.چک لیست ها

1398/04/151398/05/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش برگزاری کارگاه20

برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات توجیهی برای مقامات 

قضایی رسیدگی کننده به تخلفات بهداشتی کارفرمایان و تدوین 

.راهنماها و مجموعه های آموزشی الزم

1398/06/151398/07/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش برگزاری کارگاه30

1398/09/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش ارسال شده10.ارسال گزارش اقدامات به عمل آمده  به مرکز

انجام بازرسی و  پیگیر های الزم  از کارگاه های دارای نواقص 

بهداشتی
30

گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر 

(استخراج از سامانه)کارگاه 
1398/10/011398/10/30مرکز سالمت محیط و کار

برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای برای سطوح 

تابعه
1398/02/151398/03/15مرکز سالمت محیط و کاربرنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند تدوین شده برای سطوح تابعه20

برنامه خوداظهاری کارفرمایان در 

بهداشت حرفه ای

ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به 

کشاورزان

بهداشت حرفه ای بیمارستانها

بهداشت حرفه ای زندانیان

بهداشت قالیبافان

15

15

15

25

50

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

تا  % 80ای به مشاغل خاص به 

پوشش  % 78)پایان برنامه 

(98گیرندگان خدمت تا پایان سال 

برنامه توسعه خدمات بهداشت 1

حرفه ای در کارگاه های ساختمانی

15

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

حرفه ای از کارگاههای درجه 

سال پایه تا %10 به میزان 3و2و1

پوشش کارگاه  % 64)پایان برنامه 

(98ها تا پایان سال 

1

بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای 

از کارگاه ها

50
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حوزه بهداشت

1398/02/151398/03/15مرکز سالمت محیط و کارنامه ابالغ شده به سطوح تابعه10ابالغ برنامه عملیاتی بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

اخطاریه و معرفی به - تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود

دادگاه جهت پیگیری های الزم
10

معرفی به - فرمهای اخطاریه- گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده

(استخراج از سامانه)دادگاه 
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

انجام بازرسی و  پیگیر های الزم  از کارگاه های دارای نواقص 

بهداشتی
20

گزارش دوره - گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای کارفرمایان

عنوان و - مستندات دوره- توجیهی برگزار شده برای قضات 

سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه 

لیست حاضرین- ای  

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارشات و مستندات مربوطه10نظارت برکمیت و کیفیت اقدامات قانونی به عمل آمده

پایش و نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات 

بهداشت حرفه ای
50

گزارش پایش های انجام شده از شرکت های خصوصی ارائه دهنده 

گزارش تخلفات - خدمات بهداشت حرفه ای و دانشکده های بهداشت

گزار ش اقدامات و پیگیری های به عمل آمده در - مشاهده شده

جهت رفع نواقص

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

25تشکیل کمیته تعیین سطح شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای

فهرست درخواست های - صورتجلسات کمیته- ابالغیه اعضای کمیته

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

لیست متقاضیان تاسیس  یا ارتقاء - های لغو شده توسط کمیته 

 ارائه دهنده خدمات 3 و2- 1سطح شرکت های خصوصی سطح 

گزارش بررسی درخواست های- بهداشت حرفه ای

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

تشکیل کمیته شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای و صدور و 

لغو و کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از طریق شرکتهای خصوصی 

3- 2- 1بهداشت حرفه ای سطح 

25

فهرست درخواست های - صورتجلسات کمیته- ابالغیه اعضای کمیته

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

لیست متقاضیان تاسیس  یا ارتقاء - های لغو شده توسط کمیته 

سطح شرکت های

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارشناسان ارائه دهنده 

خدمات بهداشت حرفه ای در آزمایشگاه
20

گزارش برنامه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت 

مستندات پیش آزمون - حرفه ای معاونت های بهداشتی برگزار شده 

تئوری و )گزارش ارزشیابی دوره های آموزشی -ها و پس آزمون ها 

کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای (عملی

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

پایش و ارزشیابی عملکرد برنامه توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در 

 خدمات بهداشت حرفه ایQCازمایشگاه ها بر اساس  شیوه نامه 
50

وجود جداول زمانبندی - و جود چک لیست های پایش آزمایشگاه

وجود گزارشات پایش آزمایشگاه-پایش آزمایشگاهها
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

تدوین برنامه عملیاتی ارزیابی دوره ای کیفیت خدمات بهداشت 

حرفه ای آزمایشگاهها و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای
30

برنامه ارزیابی دوره ای کیفیت آزمایشگاهها و شرکت های خصوصی 

گزارش تدوین شده در خصوص  - بهداشت حرفه ای تدوین شده

مستندات -- نتایج ارزیابی کیفی انجام شده و برنامه ارزشیابی آتی

وجود ضوابط ارسال و دریا- مراکز ذی صالح تهیه نمونه های مچهول

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/03/011398/03/31مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه20تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی ارگونومی

شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و نظارت بر روی ارزیابی ها 

و بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک 

فاکتورهای ارگونومیکی

80

مستندات مربوط به آموزشهای ارائه شده به گروههای هدف در 

زمینه ارگونومی،  مستندات مربوط به ارزیابیها و بهسازیهای انجام 

نامه - شده در محیطهای کاری واجد ریسک فاکتورهای ارگونومیکی

مربوط به بررسی صحت و سقم گزارش ارزیابیها و بهسازی های 

انجام شده و بازخورد داده شده

1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

توسعه خدمات  بهداشت حرفه ای 

معتبرارائه شده توسط شرکت های 

خصوصی

توسعه خدمات بهداشت حرفه ای 

در آزمایشگاه ها

توسعه ارگونومی درمحیط های 

کاری

افزایش دسترسی کارفرمایان به 

خدمات بهداشت حرفه ای از طریق 

شرکت های خصوصی بهداشت 

افزایش دسترسی  % 45)حرفه ای 

(98کارفرمایان تا پایان سال 

اعتباربخشی خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاه ها و 

واحدهای شغلی از طریق  

آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای 

کارگاه  % 80)منطقه ای و استانی 

(98ها تا پایان سال 

کاهش مواجهه شاغلین با ریسک 

رسیدن به )فاکتورهای ارگونومیکی 

مواجهه تا پایان سال % 24حداکثر 

98)

1

1

1

100

افزایش میزان بازرسی بهداشت 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

حرفه ای از کارگاههای درجه 

سال پایه تا %10 به میزان 3و2و1

پوشش کارگاه  % 64)پایان برنامه 

(98ها تا پایان سال 

بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای 

از کارگاه ها

50 1

100

100
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حوزه بهداشت

 )برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل شیمیایی برای گروههای هدف 

(تئوری و عملی
15

مستندات و گزارشات مربوط به آموزش گروههای هدف اعم از 

کارگران و کارفرمایان- کارشناسان
1398/02/101398/03/05مرکز سالمت محیط و کار

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه15تدوین برنامه عملیاتی عوامل شیمیایی محیط کار

تکمیل بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه جامع بازرسی مرکز 

سالمت محیط و کار
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمستنداتت گزارش گیری شده از سامانه جامع بازرسی15

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و فرم های اخطاری15نظارت و پیگیری جهت کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط کار

نظارت و پیگیریهای الزم پیرامون حذف آزبست از محیط کار مطابق 

کنوانسیون روتردام
20

گزارش - گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و فرم های اخطاری

مستندات مربوط به - کارگاه هایی که اقدام به حذف جیوه نموده اند

پیگیری ها و اطالع رسانی به کارفرمایان و اقدامات انجام شده

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

نظارت و پیگیریهای الزم جهت کاهش مواجهه شاغلین با عوامل 

-سیلیس- شیمیایی زیان آور نظیر کارگاههای ریخته گری و آبکاری 

 سرب وسایر مواد شیمیایی مخاطره آمیز

20
گزارش تدوین شده آمار کارگاه های کنترل کننده عوامل زیان آور 

شیمیایی به همراه تصاویر قبل و بعد از کنترل
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20تدوین برنامه عملیاتی کشوری کنترل صدا  در محیط کار
برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به دانشگاههای علوم پزشکی 

سراسر کشور
1398/01/151398/02/15مرکز سالمت محیط و کار

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در 

خصوص کنترل صدا  در محیط کار
1398/02/151398/03/15مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به سطوح تابعه20

تدوین محتواهای آموزشی برای - برگزاری کارگاههای آموزشی

کارگران و - کارشناسان بهداشت حرفه ای )گروههای هدف 

در زمینه  صدا در محیط کار (کارفرمایان

30

- مستندات  مربوط به آموزش گروههای هدف اعم از کارشناسان

کارگران و کارفرمایان در قالب تصویر، محتوای دوره و دعوتنامه  در 

قالب گزارش ارسالی به مرکز سالمت محیط و کار

1398/06/011398/06/30مرکز سالمت محیط و کار

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده در محیطهای 

کاری واجد ریسک صدا به منظور کاهش یک درصدی مواجهه 

کارگران با صدا

30

مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده، 

گزارش کاهش شاخص مواجهه شاغلین با صدا به نسبت سال قبل بر 

اساس اطالعات سامانه بازرسی

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارصورت جلسات برگزار شده و پیشنویس مربوطه20تدوین دستورالعمل انجام معاینات سالمت شغلی در محل واحد کاری

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارصورت جلسات برگزار شده و پیشنویس مربوطه20تدوین برنامه جامع نظارت بر معاینات سالمت شغلی

تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات سالمت شغلی 

کارکنان دولت
1398/04/011398/04/31مرکز سالمت محیط و کارپیشنویس مربوطه20

گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه 

(سه ماهه اول سال)سالمت کارکنان دولت
10

صورت )هر گونه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته 

(...جلسات، پیگیری های انجام شده و
1398/03/151398/03/30مرکز سالمت محیط و کار

گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه 

(سه ماهه دوم سال)سالمت کارکنان دولت 
10

گزارش کلیه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته 

(...جلسات برگزار شده، پیگیری های انجام شده و )
1398/06/151398/06/30مرکز سالمت محیط و کار

گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه 

(سه ماهه سوم سال)سالمت کارکنان دولت 
10

گزارش کلیه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته 

(...جلسات برگزار شده، پیگیری های انجام شده و )
1398/09/151398/09/30مرکز سالمت محیط و کار

گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه 

(سه ماهه چهارم سال)سالمت کارکنان دولت 
10

گزارش کلیه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته 

(...جلسات برگزار شده، پیگیری های انجام شده و )
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

مقابله با صدا  در محیط کار

مدیریت میزان شاغلین دارای 

پرونده پزشکی سالمت شغلی

کنترل عوامل شیمیایی محیط کار حذف و یا کاهش آالینده های 

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه 

از کارگاه ها تا پایان سال  % 10)

98)

کاهش درصد شاغلین در مواجهه با 

صدای مخاطره آمیز محیط کار به 

سال پایه تا پایان برنامه  % 5میزان 

کاهش شاغلین با مواجهه مذکور تا )

(98تا پایان سال  %  14

افزایش درصد شاغلین دارای پرونده 

تا پایان برنامه  % 55پزشکی به 

 افزایش پوشش شاغلین تا 53%)

(98پایان سال 

1

1

100

100

100

201کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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بوشهر

حوزه بهداشت

50(شش ماهه اول)نمونه برداری و سنجش مواد غذایی 

گزارش - جمع بندی فرم آماری نمونه برداری سامانه جامع بازرسی  

روغن  و مواد لبنی -نمک - مربوط به کنترل و نظارت بر کیفیت نان 

نمونه برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل - 

ابالغی وو پیگیری  واجرای تفاهم نامه های مرتبط

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

50(شش ماهه دوم)نمونه برداری و سنجش مواد غذایی 

گزارش - جمع بندی فرم آماری نمونه برداری سامانه جامع بازرسی  

روغن  و مواد لبنی -نمک - مربوط به کنترل و نظارت بر کیفیت نان 

نمونه برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل - 

ابالغی وو پیگیری  واجرای تفاهم نامه های مرتبط

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

کنترل و سنجش آالینده  

%  10محصوالت کشاورزی و لبنی تا

تا پایان برنامه

20
 محصول مورد نظر بر اساس 8گزارش سنجش میزان آالینده ها در 

دستورالعمل ابالغی
100

 محصول مورد نظر بر اساس 8گزارش سنجش میزان آالینده ها در 

دستورالعمل ابالغی
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

پشتیبانی و تجهیز تیم های عملیاتی دانشگاهی به ناوگان خودرویی و 

تجهیزات مداخله ای
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمستندات مرتبط به تجهیز تیم های دانشگاهی20

تجهیز تیم های عملیاتی دانشگاه های قطب به ملزومات، مواد و 

تجهیزات مورد نیاز جهت مداخالت محیطی در بالیا و حوادث خاص 

(شیمیایی و هسته ای)

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمستندات مرتبط به تجهیز تیم های دانشگاهی10

تدوین دستورالعمل، برنامه عملیاتی و راهنماها در راستای اقدام 

تیم های عملیاتی واکنش سریع
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمستندات و گزارشات مربوطه20

آموزش تیم های عملیاتی با برگزاری کارگاه های آموزشی و مانورهای 

قطبی عملیات بهداشت محیط در بالیا و شرایط اضطرار
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمستندات و گزارشات مربوطه20

تقویت انبارهای دپوی ذخیره  مواد و تجهیزات بحران در قطب های 

دانشگاهی
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمستندات و گزارشات مربوطه15

کنترل عوامل محیطی مرتبط با بیماری های منتقله از آب و غذا از 

طریق شکایات مردمی
15

مستندات مربوط به اقدامات انجام شده برای اخبار ثبت شده در 

 و نامه های شکوائیه اتوماسیونی190سامانه 
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50بهسازی محیط روستا

گزارش عملکرد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز ، 

برگزاری جلسات هماهنگی و گزارشات مربوط به اقدامات بهداشت 

محیط روستا

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50(CBI)توانمند سازی جوامع با رویکرد ابتکارات جامعه محور 

گزارش عملکرد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز ، 

برگزاری جلسات هماهنگی و اقدامات مربوط به تداوم و گسترش 

رویکرد ابتکارات جامعه محور

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات سالمت و ممیزی بهداشتی
گزارش روند اجرای برنامه و - دستورالعمل های مربوطه توسط ستاد 

نحوه نظارت
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور کارت بهداشت به دفاتر 

پیشخوان و دفاتر خدمات سالمت
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کارقرارداد انجام کار با نماینده پیشخوان دولت و گزارشات مربوطه50

کنترل بهداشتی مراکزعرضه مواد 

غذایی  و اماکن عمومی

30

10بازرسی بهداشت محیطی مراکز تأمینی و زندان ها
انجام بازرسی ).گزارش پایش دانشگاهی واقدامات کنترلی انجام شده

.(بهداشت محیطی کنترل کیفی آب و موادغذایی  جلب مشارکت 
1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

نظارت و کنترل کمی و کیفی 

موادغذایی و اماکن عمومی

فوریت های سالمت محیط و کار

بهداشت محیط روستا و ابتکارات 

(CBI )جامعه محور 

برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی 

بهداشت محیط به دفاتر خدمات 

سالمت و پیشخوان دولت

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

- خانواده- های جامعه¬محیط

 % 10آموزشی و جمعی به میزان 

 % 5/53)سال پایه تا پایان برنامه 

پوشش مراکز مذکور تا پایان سال 

98)

140 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

 )نگهداری و فروش مواد غذایی 

 پوشش تعداد بازرسی مذکورتا 95%

(98پایان سال 

3

30

10

35
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بوشهر

حوزه بهداشت

شامل تجهیزات پرتابل  )توانمند سازی بازرسین بهداشت محیط 

و آموزش گروه های  (خودرو و اموزش های تخصصی - بازرسان 

هدف

20

مستندات مربوط به تجهیز بازرسین به تجهیزات پرتابل بازرسی و 

تعداد تجهیزات با نوع ، تعداد سنجش به تفکیک نوع  )خودرو 

برگزاری دوره های آموزشی  و تدوین مواد آموزشی در  - (سنجش

زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی برای گروه های هدف بازرسین ، 

مادران ، دانش آموزان

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

رصدو راستی آزمایی نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه مواد 

(شش ماه اول سال )غذایی و اماکن عمومی 
10

ثبت اطالعات به موقع   در سامانه بازرسی  -تدوین برنامه عملیاتی   

افزایش میزان -راستی آزمایی بازرسی -شناسایی واحد های جدید  - 

پوشش بازرسی مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

رصدو راستی آزمایی  نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه مواد 

(شش ماه دوم سال )غذایی و اماکن عمومی 
10

شناسایی واحد های - ثبت اطالعات به موقع   در سامانه بازرسی  

افزایش میزان پوشش بازرسی مراکز -راستی آزمایی بازرسی -جدید  

عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20کنترل بهداشتی در طرح سالمت نوروزی
گزارش اطالعات سالمت نوروزی و پیگیری  واجرای تفاهم نامه های 

مرتبط
1398/01/011398/01/20مرکز سالمت محیط و کار

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن 

عمومی و بازرسی بهداشت محیطی درساعات غیر اداری و ایام خاص 

(شش ماهه اول)

15

ابالغ دستورالعمل مربوطه، - گزارش نهایی تشدید نظارتهای بهداشتی

گزارش عملکرد کنترل و نظارت -  پایش و نظارت سطوح اجرایی 

بهداشتی برمراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن 

عمومی در ایام خاص و پیگیری  واجرای تفاهم نامه های مرتبط

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن 

عمومی و بازرسی بهداشت محیطی درساعات غیر اداری و ایام خاص 

(شش ماهه دوم)

15

ابالغ - گزارش نهایی اطالعات طرح تشدید و نظارتهای بهداشتی

گزارش -  دستورالعمل مربوطه، پایش و نظارت سطوح اجرایی 

عملکرد مربوط به  کنترل و نظارت بهداشتی برمراکز تهیه، توزیع، 

عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام خاص

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

انجام بازرسی و  پیگیر های الزم  از کارگاه های دارای نواقص 

بهداشتی
40

گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر 

(استخراج از سامانه)کارگاه 
1398/10/011398/10/30مرکز سالمت محیط و کار

اخطاریه و معرفی به - تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود

دادگاه جهت پیگیری های الزم
30

معرفی به - فرمهای اخطاریه- گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده

(استخراج از سامانه)دادگاه 
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

انجام بازرسی و  پیگیر های الزم  از کارگاه های دارای نواقص 

بهداشتی
30

گزارش دوره - گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای کارفرمایان

عنوان و - مستندات دوره- توجیهی برگزار شده برای قضات 

سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه 

لیست حاضرین- ای  

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

کنترل عوامل بهداشت محیطی 

زندانها

10
100کنترل بهداشت محیطی از زندانها

گزارشات مربوط به - صورتجلسات مشترک - مکاتبات با زندانها 

.اجرای برنامه و مستندات 
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

توسعه محیط های کار سالم و 

تسریع آن با برقراری تسهیالت بیمه 

ای از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

50مشاغل سخت و زیان آور1

تدوین برنامه های عملیاتی تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان 

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

سخت و زیان آور در گروه ب

20

برنامه - 1: شامل (توام / مستقل  )وجود چهار برنامه عملیاتی  مدون 

 : 2عملیاتی شناسایی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گروه الف 

برنامه عملیاتی : 3برنامه عملیاتی  رفع سختی و زیان آوری مشاغل و 

در کارگاه های حوزه  "ب "احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه 

برنامه عملیاتی برقراری : 4دانشکده ها و / معاونت بهداشتی دانشگاه

 آیین نامه اجرایی مشاغل 3استعالم ها ی بهداشت کار موضوع ماده 

سخت وزیان آور مصوب هیات وزیران

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

اجرای طرح تشدید بازرسی 

 )بهداشت حرفه ای از کارگاهها 

(سامانه جامع بازرسی 

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

 )نگهداری و فروش مواد غذایی 

 پوشش تعداد بازرسی مذکورتا 95%

(98پایان سال 

کنترل بهداشتی مراکزعرضه مواد 203کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

غذایی  و اماکن عمومی

25

30
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بوشهر

حوزه بهداشت

25اجرای برنامه های مشاغل سخت و زیان آور

جداول چهار گانه تکمیل شده مربوط به گزارش عملکرد برنامه های 

گزارش دهی آمار پرونده ): مشاغل سخت وزیان آور در منطقه  ویا 

های مطروحه در کمیته های بدوی و تجدید نظر دارای مستندات 

فرم گزارش کارگاه هایی که سخت - اندازه گیری عوامل زیان آور 

وزیان آوری مشاغل را رفع نموده اند  و فرم گزارش دهی  احصاء 

(گزارش دوره های آموزشی . "ب "مشاغل سخت و زیان آور در گروه 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

توجیهی برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای - برگزاری دوره  آموزشی

مشاغل سخت وزیان آور/ ویژه از کارگاه های دارای شغل
10

دوره های آموزشی / جدول تکمیل شده مربوط به جمع بندی دوره 

برگزار شده در جهت اجرای صحیح برنامه های مشاغل سخت وزیان 

آور و برنامه بازرسی بهداست حرفه ای ویژه  از کارگاه های دارای 

مشاغل گروه الف  ویا کلیه مستندات مربوط به برنامه های / شغل

آموزشی ازجمله موضوعات ، مدرسین ، ساعات آموزشی و فهرست 

شرکت کنندگان

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل سخت و زیان آور و انجام 

اقدامات اصالحی مورد نیاز
40

برنامه عملیاتی پایش واریابی : مستندات مربوط ستاد مرکزی 

عملکرد کمیته های استانی و چک لیست های مرتبط با این ارزیابی 

ونتایج اجرایی آن                                             

گزارش جمع بندی تیمهای : دانشکده ها /        در سطح دانشگاه 

پایش و ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با برنامه های مشاغل سخت 

رفع سختی و زیان - تشخیص و تعیین مشاغل گروه الف )وزیان آور 

و  "ب "آوری مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه 

ویا مستندات مربوط به نظارت وکنترل  . (برقراری استعالم ها 

شرکاء .  ، شرکت ها و2کیفیت فعالیت های کارشناسان موضوع ماده 

مستندات مربوط + برنامه در جهت انطباق با قوانین ومقررات جاری 

به برنامه عملیاتی ساماندهی و بازرسی های بهداشت حرفه ای 

(مشاعل سخت وزیان آور/منطقه در کارگاه های دارای شغل

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

شرکت در کمیته های بدوی و تجدید نظر تشخیص و تعیین مشاغل 

سخت و زیان آور استانی و شورای عالی حفاظت فنی و کار گروه 

های تخصصی مربوطه

5

مستندات مربوط به حضور در : مستندات مربوط به ستاد مرکزی 

جلسات شورای عالی وکار گروه های تخصصی نماینده معاون 

بهداشت و مرکز سالمت محیط وکار                                         

           

مستندات مربوط حضور فعال در : دانشکده ها /در سطح دانشگاه 

کمیته های بدوی وتجدید نظر برای ارزیابی میزان انطباق با تبصره 

 حضورنماینده های قانونی وزارت بهداشت8 ماده 6 و 2و1های 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

تدوین برنامه عملیاتی سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و اجرای برنامه
30

برنامه عملیاتی برنامه سالمت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه  معاونت بهداشتی 

دانشکده/ دانشگاه 

1398/03/011398/03/31مرکز سالمت محیط و کار

تدوین برنامه عملیاتی سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و اجرای برنامه
20

گزارش سیمای  سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها 

ی کشور
1398/03/011398/03/31مرکز سالمت محیط و کار

ایمنی و بهداشت - ارتقای سالمت

عوامل اجرایی پسماندها

مشاغل سخت و زیان آور توسعه محیط های کار سالم و 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

تسریع آن با برقراری تسهیالت بیمه 

ای از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

150

50
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بوشهر

حوزه بهداشت

ثبت اطالعات  مرتبط با برنامه سالمت ایمنی و بهداشت عوامل 

اجرایی پسماندها و گزارش دهی آن در سامانه مرکز
30

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

دانشکده/ عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

تعیین گروه های آسیب پذیر  عوامل اجرایی پسماندها و انجام 

 خدمت مطابق با 3اقدامات اصالحی برای دسترسی به حداقل 

دستورالعمل آن با مشارکت ارگانهای ذیربط

10

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

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

پایش و ارزشیابی برنامه سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و انجام اقدامات اصالحی الزم
5

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

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

برگزاری دوره های آموزشی بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه 

سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
5

تصویر مستندات برگزاری دوره از جمله اسامی شرکت کنندگان، 

ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، گزارشات برگزاری و ارزیابی 

دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس آزمون 

شرکت کنندگان در این دور

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50شناسایی کارگاه های دارای آزبست

در صورت عدم وجود کارگاه - گزارش کارگاهای شناسایی شده 

/ رییس مرکز )مصرف کننده آزبست گزارش با امضائ مقام مافوق 

.مربوطه بارگذاری گردد (شبکه 

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمعرفی به دادگاه و مستندات پیگیری شده- گزارش اعالم نواقص 50پیگیری های قانونی جهت حذف ازبست

25شناسایی کارگاه های دارای جیوه

در صورت عدم وجود کارگاه - گزارش کارگاهای شناسایی شده 

/ رییس مرکز )مصرف کننده جیوه گزارش با امضائ مقام مافوق 

.مربوطه بارگذاری گردد (شبکه 

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارمعرفی به دادگاه و مستندات پیگیری شده- گزارش اعالم نواقص 25پیگیری های قانونی جهت حذف جیوه

اطالع رسانی و توجیه کلیه شرکت ها و کارگاه های مشمول 

کنوانسیون
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش مکاتبات و صورتجلسات25

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارجمع آوری اطالعات کارگاه های مصرف کننده جیوه25جمع آوری اطالعات کارگاه های مصرف کننده جیوه

تدوین برنامه عملیاتی کشوری کنترل  استرس های حرارتی در 

محیط کار
20

برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به دانشگاههای علوم پزشکی 

سراسر کشور
1398/01/151398/02/15مرکز سالمت محیط و کار

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در 

خصوص کنترل استرس های حرارتی در محیط کار
1398/02/151398/03/15مرکز سالمت محیط و کاربرنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به سطوح تابعه40

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده در محیطهای 

کاری واجد ریسک استرس حرارتی به منظور کاهش یک درصدی 

مواجهه کارگران با استرس های گرمایی

40

مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام 

شده،گزارشات مربوط به کنترل ریسک فاکتورها و کاهش شاخص 

مواجهه شاغلین با عامل به نسبت سال قبل

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

کاهش درصد بیماری های شایع 

واگیر و غیرواگیر در سالمندان به 

سال پایه% 5میزان 

100شیوه زندگی سالم سالمندان2
برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان ستادی مدیران گروه، 

پزشکان و کارشناسان
10

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

کنترل استرس های گرمایی در 

محیط کار

حذف کامل ازبست از محیط کار در 

راستای کنوانسیون روتردام

 2020حذف تدریجی جیوه تا سال 

از کارگاه ها

کاهش مواجه مخاطره آمیز با 

تا % 20آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

توسعه محیط های کار سالم و 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

تسریع آن با برقراری تسهیالت بیمه 

ای از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

ایمنی و بهداشت - ارتقای سالمت

عوامل اجرایی پسماندها

1

حذف کامل آزبست از محیط کار در 

راستای کنوانسیون روتردام

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

 در راستای کنوانسیون 2020سال 

میناماتا

1

2

1

100

100

100

50
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بوشهر

حوزه بهداشت

برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان محیطی پزشکان، 

کارشناسان و سایر ارائه دهندگان خدمت
10

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
1398/09/011398/10/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

تهیه  مجوز دوره  آموزشی دوره مهارتی برای تربیت مربی آموزش 

شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
1398/04/011398/05/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمجوز5

10برگزاری روز شمار هفته جهانی سالمند
مصاحبه با /نشست خبری /گزارش روز شمار هفته جهانی سالمند

رسانه ها
1398/06/011398/07/20خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/07/011398/08/10خانواده و مدارس-دفتر جمعیت...مستندات مربوط به اجرای روز جهانی از جمله عکس، فیلم و 25برگزاری روز جهانی سالمند

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20ارسال گزارش پایش شش ماهه اول اجرای برنامه

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20ارسال گزارش پایش شش ماهه دوم اجرای برنامه

ایدز و / طرح بررسی درک خطر و عوامل مرتبط با ابتال به اچ ای وی 

 ساله ایران15-24بیماری های آمیزشی در جمعیت در معرض خطر 
20

2مستندات شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی مربوطه  -1 - 

 مستندات و گزارش های مربوط به هماهنگی های بین بخشی انجام

گزارش- 4گزارش مربوط به شروع طرح - 3شده جهت اجرای طرح   

6گزارش پایانی مربوط به اتمام طرح - 5روند اجرای طرح  - 

 مستندات مربوط به ارسال پرسشنامه های تکمیل شده به مجری

طرح

1398/03/011398/06/31مرکز مدیریت بیماری های واگیر

شناسایی و برآورد اندازه جمعیت گروه زنان دارای رفتار پرخطر 

در ایران (Mapping)جنسی به روش مکان یابی 
20

مستندات و گزارش- 2مستندات شرکت در جلسات مربوطه  -1  

مستندات مربوط به روند اجرایی طرح- 3های مربوط به شروع طرح   

مستندات مربوط به گزارش پایانی طرح -4

1398/03/011398/06/31مرکز مدیریت بیماری های واگیر

ایدز در افراد دارای اعتیاد / مطالعه سرولوژیک رفتاری اچ آی وی 

تزریقی
20

مستندات و گزارش- 2مستندات شرکت در جلسات مربوطه  -1  

مستندات مربوط به روند اجرایی طرح- 3های مربوط به شروع طرح   

مستندات مربوط به گزارش پایانی طرح -4

1398/03/011398/06/31مرکز مدیریت بیماری های واگیر

20ایدز در ترنس جندر/ مطالعه سرولوژیک رفتاری اچ آی وی 
مستندات و گزارش- 2مستندات شرکت در جلسات مربوطه  -1  

مستندات مربوط به روند اجرایی طرح- 3های مربوط به شروع طرح 
1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

ایدز در زنان دارای رفتار / مطالعه سرولوژیک رفتاری اچ آی وی 

پرخطر
20

مستندات و گزارش- 2مستندات شرکت در جلسات مربوطه  -1  

مستندات مربوط به روند اجرایی طرح- 3های مربوط به شروع طرح   

مستندات مربوط به گزارش پایانی طرح -4

1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارRFPپیشنویس نهایی 50 پیمایش سالمت کارکنانRFPتدوین 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارقرارداد- صورت جلسات مرتبط 50عقد قرارداد پیمایش

اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در بین نوجوانان 

 سال15 تا 13
25

گزارش برنامه ریزی - مستندات مربوط به برگزاری جلسات هماهنگی

انجام  شده
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در افراد باالی 

 سال15
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کاربارگذاری مستندات و گزارشات هماهنگی و برنامه ریزیهای انجام شده25

کمک به اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در افراد 

 سال15باالی 
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش اقدامات انجام شده و جلسات برگزار شده25

کمک به اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در بین 

سال15 تا 13نوجوانان 
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کاربارگذاری مستندات و گزارش هماهنگی ها و جلسات برگزار شده25

اجرای پیمایش ایدز در ایران

پیمایش سالمت شغلی کارکنان

پیمایش جهانی مصرف مواد دخانی 

در نوجوانان و بزرگساالن

شیوه زندگی سالم سالمندان 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

تامین شواهد علمی حاصل از اجرای 

پیمایش ها و تحقیقات کاربردی 

مورد نیاز معاونت بهداشت به منظور 

بهبود نظام مراقبت های بهداشتی 

پیمایش / طرح8اجرای )سطح اول 

(1398ملی در سال 

کاهش درصد بیماری های شایع 

واگیر و غیرواگیر در سالمندان به 

سال پایه% 5میزان 

2

215

100

10

10
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بوشهر

حوزه بهداشت

تدوین و به روز رسانی پرسشنامه پیمایش عوامل خطر بیماری های 

(STEPS)غیر واگیر 
1398/05/011398/05/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(STEPS)پرسشنامه پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر  30

انجام کلیه مکاتبات و هماهنگی های اجرای پیمایش عوامل خطر 

(STEPS)بیماری های غیر واگیر
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرمکاتبات و صورتجلسات15

تدوین پروتکل پایش پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر 

(S TE P S)
20

پروتکل پایش پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر 

(S TE P S)
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

نظارت بر نحوه اجرای پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش پایش ناظرین25

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش نهایی نتایج پیمایش10انتشار گزارش نهایی پیمایش عوامل خطر بیماری ها

1398/06/151398/06/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه625تهیه پروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه کاسپین 

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش625گزارش اجرای کاسپین 

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمکاتبات برگزاری کارگاه625برگزاری کارگاه آموزش هسته اجرایی کاسپین 

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ25  به دانشگاهها6ابالغ اجرای کاسپین 

15پیمایش سالمت ناباروری در ایران
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپیش نویس100تهیه پیش نویس گزارش اولیه بررسی شیوع ناباروری

پیمایش بهداشت باروری نوجوانان و 

بزرگساالن

تهیه )انجام فاز اولیه مطالعه بهداشت باروری نوجوانان و بزرگساالن 15

(پروتکل و انتخاب مجری
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن پروتکل100

 برنامه ریزی، خرید و آماده سازی ابزارها و مقدمات طرح و	•

هماهنگی با مرکز آمار
1398/01/181398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی(اصل فایل)فیزیک پرسشنامه15

1398/03/011398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیفایل ترجمه شده ی پرسشنامه10تهیه نسخه کامپیوتر فارسی پرسشنامه ها، پایلوت و اصالحات

1398/03/011398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمکاتبات با دانشگاه15انجام هماهنگی های کشوری و درون دانشگاهی در سراسر کشور	•

1398/03/011398/05/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیفیزیک دستورالعمل15تهیه پروتکل مطالعه و دستورالعملها	•

1398/03/011398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیتعداد پرسشگران15انتخاب پرسشگران، مدیران اجرایی و ناظران

1398/07/011398/07/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمستندات کارگاه15آموزش پرسشگران

1398/08/011398/08/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیانتخاب دانشگاههای پایلوت و گزارش پایلوت15اجرای آزمایشی

شناسایی افراد کم تحرک و توصیه فعالیت بدنی برای آنها در مناطق 

98شهری و روستایی در شش ماهه اول سال 
35

گزارش شناسایی افراد کم تحرک و آموزش داده شده در شش ماهه 

 از سامانه سیب98اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

شناسایی افراد کم تحرک و توصیه فعالیت بدنی برای آنها در مناطق 

98شهری و روستایی در شش ماهه دوم سال 
35

گزارش شناسایی افراد کم تحرک و آموزش داده شده در شش ماهه 

 از سامانه سیب98دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

پ .اجرای طرح توسعه فعالیت بدنی دانش آموزان در دانشگاه ع

لرستان
5

و گزارش  (پروپوزال، متون آموزشی و اجرایی)گزارش مستندات طرح 

نهایی اجرای طرح
1398/10/011398/10/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

برگزاری کارگاه آموزشی برای پزشکان عمومی و مراقبین سالمت در 

زمینه فعالیت بدنی
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی حضوری و آنالین25

پیمایش نظام مراقبت پیشگیری از 

رفتارها و عوامل مخاطره آمیز 

(کاسپین)سالمت دانش آموزان 

پیمایش ملی سالمت روان

برنامه توسعه و ارتقای فعالیت بدنی

پیمایش عوامل خطر بیماری های 

(STEPS)غیرواگیر 

تامین شواهد علمی حاصل از اجرای 

پیمایش ها و تحقیقات کاربردی 

مورد نیاز معاونت بهداشت به منظور 

بهبود نظام مراقبت های بهداشتی 

پیمایش / طرح8اجرای )سطح اول 

(1398ملی در سال 

کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی 

 سال و باالتر به میزان 30در افراد 

 درصد تا پایان برنامه 10حداقل 

(97 در سال 36.9 به 37.7از )ششم

2

20215کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

10

10

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

اجرا و پایش بسته های آموزشی عمومی، فردی و شغلی متناسب با 

نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های شایع هر 

منطقه

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(مداخالت)گزارش اجرا و پایش 30

برنامه توسعه همکاری های بین بخشی  (مداخالت)اجرا و پایش 

متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های 

شایع هر منطقه

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(مداخالت)گزارش اجرا و پایش 50

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش برگزاری پویش پیشگیری از سرطان20برگزاری پویش ملی پیشگیری از سرطان

پایش برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، سرویکس و 

کولورکتال
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش پایش برنامه30

گزارش عملکرد برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، 

98سرویکس و کولورکتال شش ماهه اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر طبق فرمت ارسالی98گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول سال 30

گزارش عملکرد ساالنه برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های 

پستان، سرویکس و کولورکتال
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش عملکرد ساالنه برنامه40

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر پایش برنامه در سال2گزارش حداقل 10پایش برنامه ثبت سرطان

1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرای برنامه و صورتجلسات کمیته ثبت سرطان9820گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان شش ماهه اول سال 

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اجرای برنامه و صورتجلسات کمیته ثبت سرطان9820گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان شش ماهه دوم سال 

10برگزاری کارگاه آموزشی ثبت سرطان
حداقل سالی یک )دعوتنامه ها و برنامه برگزاری همایش و کارگاه ها 

(بار
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر1394گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال 139410تحلیل، تدوین و انتشار گزارش ثبت سرطان 

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر1395گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال 139510تحلیل، تدوین و انتشار گزارش ثبت سرطان 

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر1396تحلیل ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال 139610تحلیل گزارش ثبت سرطان 

همکاری با سازمانها و پروژه های بین المللی جهت انتشار داده های 

سرطان
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(IARC)گزارش ثبت سرطان منتشر شده در سازمانهای بین المللی 10

برنامه پژوهش و نیازسنجی مرتبط 

با سرطان و عوامل خطر آنها

20
طراحی مداخالت متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل 

خطر و سرطان های شایع هر منطقه
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرطرح مداخالت100

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش اقدامات انجام شده اولیه10(در دانشگاه گلستان)اجرای پایلوت ادغام برنامه پیشگیری از حوادث 

پرسشنامه ارزیابی  (روایی و پایایی)بررسی ویژگیهای روان سنجی 

عوامل خطر حوادث
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرگزارش سنجش روایی و اعتبار5

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرکتابهای راهنمای مراقبت حوادث برای تیم سالمت10تدوین کتابهای راهنمای مراقبت حوادث برای تیم سالمت

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(1397گزارش ) HISگزارش کشوری ثبت حوادث در نظام 20(1397گزارش ) HISتدوین گزارش کشوری ثبت حوادث در نظام 

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرHISدستورالعمل ثبت اطالعات حوادث در 10 و تهیه دستورالعمل مربوطهHISارتقاء داشبورد حوادث در 

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیربرنامه کارگاه و دعوتنامه10برگزاری کارگاه کشوری پیشگیری از حوادث

برنامه پیشگیری از سرطان

برنامه تشخیص زودهنگام سرطان

برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت

برنامه پیشگیری از حوادث

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش مرگ ناشی از حوادث به 

 10تفکیک نوع حادثه به میزان 

درصد تا پایان برنامه ششم

کاهش میزان بروز سرطان بر حسب 

پستان و - کولورکتال)نوع سرطان

در %  )12.5به میزان  (سرویکس

تا پایان برنامه ششم ( نفر100000

5

1

20

30

30

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(97سال )تدوین گزارش کشوری حوادث چهارشنبه سوری 10(97سال )تدوین گزارش کشوری ثبت آمار حوادث چهارشنبه سوری 

تدوین خالصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از 

(97سال )حوادث چهارشنبه سوری 
5

خالصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از حوادث 

(97سال )چهارشنبه سوری 
1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

سال )تدوین گزارش ثبت آمار غرق شدگی استانهای شمال کشور 

1398)
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر(1398سال )گزارش ثبت آمار غرق شدگی استانهای شمال کشور 5

تدوین خالصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از 

(1398سال )غرق شدگی 
5

خالصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از غرق 

(1398سال )شدگی 
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیرفایل آمار غرق شدگی10(1398سال )ثبت آمار غرق شدگی 

ارسال گزارش شهریور ماه اجرای مداخالت ارتقای فعالیت بدنی 

نوجوانان و دانش آموزان
25

صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخالت، اقدامات 

 گام اجرایی، هر نوع رسانه و مواد آموزشی چاپ 6مرتبط با هر یک از 

شده ، ابتکارات ، نقاط قوت،نقاط ضعف،چالشها،دستاوردها

1398/06/011398/06/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

ارسال گزارش شهریور ماه اجرای برنامه تمرینات کششی دو بار در 

سال
25

صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخالت، اقدامات 

مرتبط ، هر نوع مواد آموزشی چاپ شده ، ابتکارات ، نقاط قوت،نقاط 

ضعف،چالشها،دستاوردها ، ارسال آمار مربوطه

1398/06/011398/06/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

ارسال گزارش اسفند ماه اجرای برنامه تمرینات کششی دو بار در 

سال
25

صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخالت، اقدامات 

مرتبط ، هر نوع مواد آموزشی چاپ شده ، ابتکارات ، نقاط قوت،نقاط 

ضعف،چالشها،دستاوردها ، ارسال آمار مربوطه

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

ارسال گزارش اسفند ماه اجرای مداخالت ارتقای فعالیت بدنی 

نوجوانان و دانش آموزان
25

صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخالت، اقدامات 

 گام اجرایی، هر نوع رسانه و مواد آموزشی چاپ 6مرتبط با هر یک از 

شده ، ابتکارات ، نقاط قوت،نقاط ضعف،چالشها،دستاوردها

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/06/151398/06/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه630تهیه پروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه کاسپین 

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبرنامه مدون15تدوین برنامه ملی سالمت نوجوانان

برگزاری دو کارگاه جهت توسعه برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث  

 دانشگاه  داوطلب اجرا12 در C4Dبا رویکرد
1398/12/011398/12/28خانواده و مدارس-دفتر جمعیتتهیه و ارسال پروپوزال نهائی و اجرا: گزارش اجرا شامل10

 در C4Dگزارش اجرای برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث با رویکرد

دانشگاه های منتخب
1398/06/011398/06/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش اجرای پروپوزال تهیه شده15

تهیه بسته آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در دانش آموزان با 

C4Dمتد 
1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبسته آموزشی تهیه شده10

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمکاتبات کارگاه610برگزاری کارگاه آموزشی هسته اجرایی کاسپین 

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ5  به دانشگاهها6ابالغ اجرای کاسپین 

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش65گزارش اجرای کاسپین 

برنامه پیشگیری از حوادث

فعالیت فیزیکی نوجوانان و دانش 

آموزان

نظام مراقبت رفتارهای مخاطره 

آمیز سالمت در دانش آموزان

کاهش مرگ ناشی از حوادث به 

 10تفکیک نوع حادثه به میزان 

درصد تا پایان برنامه ششم

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت 

نسبت به  % 5در نوجوانان به میزان 

سال پایه

1

1

30

70

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/03/011398/03/31مرکز سالمت محیط و کارمکاتبه ارسالی برنامه عملیاتی به شهرستان های تابعه10تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب

22پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شش ماهه اول

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش  برنامه عملیاتی به 

خروجی )همراه گزارش تعداد نمونه برداری میکروبی و موارد مطلوب 

تهیه )مستندات تامین منابع آزمایش  / (سامانه جامع بازرسی

(هزینه و اعتبارات/ تجهیزات و ملزومات 

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

22پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شش ماهه دوم

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش  برنامه عملیاتی به 

خروجی )همراه گزارش تعداد نمونه برداری میکروبی و موارد مطلوب 

تهیه )مستندات تامین منابع آزمایش  / (سامانه جامع بازرسی

(هزینه و اعتبارات/ تجهیزات و ملزومات 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

23پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی در شش ماهه اول

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش برنامه عملیاتی به 

همراه گزارش تعداد نمونه برداری  شیمیایی و موارد مطلوب 

مستندات تامین منابع آزمایش  / (خروجی سامانه جامع بازرسی)

(هزینه و اعتبارات/ تهیه تجهیزات و ملزومات )

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

23پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی در شش ماهه دوم

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش برنامه عملیاتی به 

خروجی )همراه گزارش تعداد نمونه برداری شیمیایی و موارد مطلوب 

تهیه )مستندات تامین منابع آزمایش  / (سامانه جامع بازرسی

(هزینه و اعتبارات/ تجهیزات و ملزومات 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

خوداظهاری برنامه ایمنی آب آشامیدنی در مناطق شهری مجری 

برنامه
10

فرم خوداظهاری برنامه ایمنی آب به همراه مستندات گزارش مطابق 

با چارچوب ابالغی از طرف دبیرخانه کمیته راهبری
1398/03/011398/03/30مرکز سالمت محیط و کار

ممیزی برنامه ایمنی آب آشامیدنی و اخذ گواهینامه در مناطق 

شهری مجری برنامه ایمنی آب
25

مستندات گزارش ممیزی از شهرهای مجری برنامه ایمنی آب و 

تصویر گواهینامه
1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

1398/03/011398/03/30مرکز سالمت محیط و کارمستندات ابالغ اجرای برنامه10ابالغ اجرای برنامه ایمنی آب

25(حداقل یک شهر در هر شهرستان)اجرای برنامه ایمنی آب 
جدول / جدول گانت/ مستندات اجرای برنامه شامل تشکیل تیم

جدول بهبود ارتقاء/ شناسایی مخاطرات
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

حداقل یک  روستا از  )اجرای برنامه ایمنی آب در مناطق روستایی

(هر شهرستان 
20

جدول / جدول گانت/ مستندات اجرای برنامه شامل تشکیل تیم

جدول بهبود ارتقاء/ شناسایی مخاطرات
1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

10خوداظهاری برنامه ایمنی آب آشامیدنی در مناطق روستایی
فرم خوداظهاری برنامه ایمنی آب روستایی به همراه مستندات 

گزارش مطابق با چارچوب ابالغی از طرف دبیرخانه کمیته راهبری
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب شش ماهه اول

گزارش ارزیابی سامانه های -  مستندات اجرای برنامه آموزشی 

تامین آب  تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان و 

تشدید کلر سنجی و نمونه بردرای آب

1398/07/011398/07/15مرکز سالمت محیط و کار

50پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب شش ماهه دوم

گزارش ارزیابی سامانه های -  مستندات اجرای برنامه آموزشی 

تامین آب  تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان و 

تشدید کلر سنجی و نمونه بردرای آب

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی

ارزیابی وضعیت طغیان بیماری های 

منتقله از آب

استقرار و اجرای برنامه ایمنی آب 

آشامیدنی در مناطق شهری و 

روستایی

افزایش نظارت بر بهداشت آب 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 درصد 25آشامیدنی به میزان 

افزایش نظارت  )نسبت به سال پایه 

 درصد نسبت به سال 5به میزان 

(1398قبل در سال 

230

40

30

 30 
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/04/011398/04/30مرکز سالمت محیط و کارفایل گزارش ممیزی10ارزیابی و ممیزی پایلوت برنامه ایمنی فاضالب

1398/03/011398/06/30مرکز سالمت محیط و کارمستندات برگزاری کارگاه آموزشی9835 استان مجری برنامه در سال 4آموزش کمیته فنی 

1398/05/011398/06/31مرکز سالمت محیط و کاربخشنامه ابالغی5ابالغ برنامه

1398/07/011398/11/15مرکز سالمت محیط و کارمستندات اجرای گام های برنامه ایمنی مطابق فرمت گزارش دهی50 شهر مرکز استان5اجرای برنامه ایمنی فاضالب در 

50پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضالب شش ماهه اول

آموزشی، نظارتی، هماهنگی، بررسی وضع موجود،  )ثبت اقدامات

در پرتال معاونت و اعالم مکتوب به  (نمونه برداری و اقدام قانونی

مرکز مطابق فرمت ابالغی

1398/07/011398/07/15مرکز سالمت محیط و کار

50پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضالب شش ماهه دوم

آموزشی، نظارتی، هماهنگی، بررسی وضع موجود،  )ثبت اقدامات

در پرتال معاونت و اعالم مکتوب به  (نمونه برداری و اقدام قانونی

مرکز مطابق فرمت ابالغی

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50پایش کیفیت آب استخرهای شنا در ششماهه اول سال

عملکرد در دوره گزارش دهی   به همراه تصاویر »  تکمیل ستون  

تعداد نمونه برداری میکروبی، کلرسنجی، کدورت  )نمودار های 

سنجی آب استخرهای شنا ، در صد مطلوبیت کلیفرم گرماپای، 

در  ((خروجی از سامانه جامع بازرسی )درصد مطلوبیت هترتروف

تهیه جدول  ) 1397ششماهه اول سال به همراه مقایسه آن با سال 

گزارش وضعیت استخرهای شنا از نظر درصد بازررسی انجام شده، 

 - (درصد پوشش نمونه برداری از نظر کلیفرم گرماپای و هتروتروف

مستندات مرتبط با مداخالت انجام شده جهت بهبود وضعیت 

استخرها در قالب یک فایل پی دی اف

1398/07/011398/07/15مرکز سالمت محیط و کار

50پایش کیفیت آب استخرهای شنا در ششماهه  دوم سال

عملکرد در دوره گزارش دهی   به همراه تصاویر »  کمیل ستون  

تعداد نمونه برداری میکروبی، کلرسنجی، کدورت  )نمودار های 

در  ((خروجی از سامانه جامع بازرسی )سنجی آب استخرهای شنا 

 1398ششماهه دوم سال به همراه مقایسه آن با ششماهه اول سال 

تهیه جدول گزارش وضعیت استخرهای شنا از نظر درصد بازررسی  )

انجام شده، درصد پوشش نمونه برداری از نظر کلیفرم گرماپای و 

به همراه مستندات مرتبط با اقدام در خصوص ارتقای  - (هتروتروف

بهداشتی استخرها در قالب یک فایل پی دی اف

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

ابالغ دستورالعمل نظارت و پایش شناگاه های طبیعی و برگزاری 

جلسات مرتبط در قالب کمیته تخصصی تعریف شده
20

برگزاری جلسات برون بخش مرتبط با  دستورالعمل بازرسی و نصب 

پرچم  در شناگاه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا
1398/02/011398/02/31مرکز سالمت محیط و کار

40بازرسی و نصب پرچم در شناگاه های ساحلی

نصب پرچم در طرح های سالم سازی دریا بر اساس دستورالعمل 

بازرسی و نصب پرچم  در شناگاه های ساحلی و طرح های سالم 

سازی دریا

1398/04/011398/04/31مرکز سالمت محیط و کار

پایش کیفیت آب شناگا ه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا 

در شش ماهه اول
40

گزارش نتایج کنترل کیفی  شناگاه های طبیعی توسط سامانه جامع 

به  (در قالب یک فایل اکسل _ 1397بازرسی و مقایسه آن با سال 

همراه استخراج آماری شاخص های موجود داز چک لیست بازرسی 

97از شناگاه ها در سامانه جامع بازرسی به همراه مقایسه آن با سال 

1398/07/011398/07/15مرکز سالمت محیط و کار

ارزیابی بهداشت آب استخرهای شنا

ارزیابی بهداشت شناگاه های طبیعی

اجرای برنامه ایمنی فاضالب

ارزیابی وضعیت آبیاری مزارع 

آب آلوده/کشاورزی با فاضالب

کاهش سطح زیر کشت مزارع 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کشاورزی که با فاضالب خام آبیاری 

 درصد نسبت 50می شود به میزان 

 10کاهش به میزان  )به سال پایه 

درصد نسبت به سال قبل در سال 

1398)

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

 درصد نسبت 5/2استخر و به میزان 

افزایش نظارت به  )به سال پایه 

درصد نسبت به سال قبل /. 5میزان 

(1398در سال 

2

1

50

50

50

50
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بوشهر

حوزه بهداشت

20تهیه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
تهیه و الصاق نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مطابق با 

الگوی ابالغ شده
1398/04/011398/04/31مرکز سالمت محیط و کار

40اجرا و خوداظهاری برنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
مستندات اجرای سیستم مدیریت کیفیت یا گواهینامه استاندارد 

17025
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

30آموزش و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه ها

برنامه کارگاه، : الصاق مستندات برگزاری کارگاه آموزشی شامل 

اسامی شرکت کنندگان، مستندات آموزش های داده شده در 

آزمایشگاه  بصورت پاور پوینت و نتایج ارزیابی کارگاه

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

10توسعه آزمایشگاه ها
مستندات خرید و تجهیز آزمایشگاه ها به تجهیزات و ملزومات مورد 

نیاز
1398/11/151398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

ارتقاء وضعیت مدیریت فاضالب 

درصد تا پایان 10بیمارستانها تا 

 درصد تا 2ارتقا به میزان  )برنامه 

(1398پایان سال 

ساماندهی بهداشت فاضالب 1

بیمارستانی

100

100مدیریت بهداشت فاضالب بیمارستانی

 گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل"

برنامه های آموزش داده شده

 مکاتبات مربوط به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار مدیریت فاضالب

 بیمارستانی ، گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت

رفع نواقص

"پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20مدیریت پسماندهای پزشکی  بیمارستانها

 گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل"

برنامه های آموزش داده شده

 مکاتبات مربوط به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار مدیریت پسماند

 بیمارستانی ، گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت

رفع نواقص

"پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده 

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص"

پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده 

"

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20مدیریت پسماندهای جیوه در بیمارستان ها

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص ، 

پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده، گزارش برگزاری 

کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل برنامه های آموزش 

داده شده

1398/07/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20مدیریت پسماندهای جیوه در مراکز و مطب های دندانپزشکی

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص ، 

پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده، گزارش برگزاری 

کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل برنامه های آموزش 

داده شده

1398/07/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانها
گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه 

شده
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

ساماندهی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه  و غذاخوری در 

بیمارستانها
50

-گزارش آموزش های ارایه شده ، فایل برنامه های آموزش داده شده 

 گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه 

شده

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

50ساماندهی وضعیت بهداشت محیط بخش های بیمارستان

فایل - گزارش آموزش های ارائه شده یا تهیه مدیاهای آموزشی

گزارش وضعیت موجود و پایش و - برنامه های آموزش داده شده 

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

اجرای سیستم مدیریت کیفیت در 

آزمایشگاه

ساماندهی وضعیت دفع پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط  آشپزخانه و بخش 

های بیمارستان

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقا وضعیت بی خطرسازی پسماند 

 درصد تا پایان 90بیمارستانی به 

 درصد 90حفظ پوشش  )برنامه 

تجهیز بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا پایان سال 

1398 )

ارتقا وضعیت بهداشت محیط 

آشپزخانه و بخش های بیمارستان 

 درصد تا پایان برنامه 5/2به میزان 

درصد تا پایان /. 5ارتقا به میزان  )

( 1398سال 

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های 

بهداشت محیط و حرفه ای از طریق 

اجرای سیستم مدیریت کیفیت در 

 درصد 50آزمایشگاهها به میزان 

 )دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ارتقا  تعداد دانشگاههای مجری به 

 درصد نسبت به سال قبل 17میزان 

(1398در سال 

2

1

1

100

100

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

25مقابله و کاهش اثرات گرد و غبار بر سالمتی مرحله اول

گزارش نهایی عملکرد گرد و غبار، برنامه عملیاتی مقابله با گرد و 

غبار تکمیل گزارش کیفیت هوا

-  مربوط به سه ماهه اول ، تکمیل فرم های مربوط به اورژانس 

مستندات جلسات برگزار شده  گزارش نهایی تعیین خصوصیات 

شیمیایی و بیولوژیکی ذرات گرد و غبار، گزارش نهایی اعتبار سنجی 

ایستگاه های سنجش

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

30مقابله و کاهش اثرات گرد و غبار بر سالمتی مرحله دوم

تامین امکانات و تجهیز بازرسین بهداشتی در زمان تشدید بازرسی 

ها 

، مستندات جلسات برگزار شده، تکمیل گزارش  مربوط به سه ماهه 

دوم و سوم، تکمیل اطالعات مربوط به اورژانس سه ماهه دوم وسوم

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

25نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها

- اپلیکیشن اطالع رسانی کیفیت هوا صورتجلسات دانشگاهی

مستندات مطالب اموزشی نتایج سنجش آالینده های ویژه نتایج 

سنجش االینده های معیار و شاخص کیفیت هوا  صورتجلسات اعتبار 

 در PM2.5سنجی نتایج ازمایشات خصوصیات شیمیایی ذرات معلق 

سنجش االینده، صورتجلسات مربوط به - هوای آزاد کالنشهرها 

 قاننون هوای پاک تبصره3اجرای آیین نامه تبصره 

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

20آموزش اطالع رسانی و فرهنگ سازی

جلسات برگزار شده، - همه محتوای آموزشی پمفلت های آموزشی

اقدامات مربوط به روز هوای پاک و مناسبت های مربوطه،تهیه و 

بروزرسانی پروتکل های اموزشی و پیشگیرانه و خود مراقبتی در 

شرایط وقوع ریزگردها

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کاربرنامه اجرایی20ابالغ برنامه و دستورالعمل اجرایی برنامه تغییرات اقلیم

1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش عملکرد40اجرای برنامه تغییرات اقلیم در دانشگاه های پایلوت

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و بیماریهای آالینده های معیار هوای 

آزاد
1398/11/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارگزارش کمی سازی40

ویژه )کارگاه های آموزشی پیوست سالمت / برگزاری نشست ها 

(کمیته های داوری،  دستگاه های درون بخشی و برون بخشی
1398/10/011398/11/15مرکز سالمت محیط و کارکارگاه/ صورتجلسه برگزاری نشست40

تدوین دستورعمل اجرایی پایش و نظارت بر تعهدات مجری در بیانیه 

داوری کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سالمت
1398/06/011398/06/31مرکز سالمت محیط و کارتصویر دستورعمل تدوین شده/ فایل20

1398/08/011398/08/30مرکز سالمت محیط و کارتصویر راهنمای تدوین شده/ فایل10تهیه  راهنمای عملیاتی تدوین گزارشات پیوست سالمت

1398/10/011398/11/15مرکز سالمت محیط و کارتصویر گزارش داوری شده/ فایل20داوری گزارشات پیوست سالمت

تدوین شیوه انطباق طرح های بزرگ  تو سعه با استانداردهای محیط 

کار سالم
10

شیوه نامه انطباق طرح های بزرگ تو سعه با استانداردهای محیط 

کار سالم
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

 درصدی مصرف 15کاهش 

دخانیات در تمام گروههای سنی 

مختلف نسبت به سال پایه تا پایان 

برنامه

100کنترل و کاهش استعمال دخانیات1

2.5شش ماهه ی اول- ارایه خدمات مشاوره ترک دخانیات  

نظارت بر ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در سطوح شبکه 

گزارش گیری و گزارش دهی گزارش ثبت فعالیتها در سامانه سیب 

مستندات برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای با مشارکت اداره 

سالمت روان

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

تقویت و توسعه پیوست سالمت 

برای طرح های مشمول

مدیریت بهداشت هوا افزایش درصد شهرهای محاسبه 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

شده در مورد شاخص کیفیت هوا به 

درصد در شهرهای دارای 100میزان 

از  )مراکز سنجش تا پایان برنامه 

 درصد تا پایان 79 درصد به 69

(1398سال 

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار هوای 

 درصد تا پایان 100آزاد به میزان 

برنامه در شهرهای دارای مراکز 

 درصد 90ارتقا به میزان  )سنجش  

(1398تا پایان سال 

تقویت و توسعه پیوست سالمت به 

تعداد گزارشات  % 25میزان 

دریافتی طرح های مشمول نسبت 

 6رشد )به سال پایه تا پایان برنامه 

تعداد گزارشات دریافتی تا پایان % 

( نسبت به سال قبل98سال 

2

3

1

100

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

2.5شش ماهه ی دوم- ارایه خدمات مشاوره ترک دخانیات  

نظارت بر ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در سطوح شبکه 

گزارش گیری و گزارش دهی گزارش ثبت فعالیتها در سامانه سیب 

مستندات برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای با مشارکت اداره 

سالمت روان

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

- اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مضرات مصرف دخانیات 

شش ماهه ی اول
15

بسته ها و راهنماهای آموزشی در خصوص - دستورالعمل ها- کتابچه

تهیه مواد و بسته های آموزشی و اطالع رسانی جهت ارتقا آگاهی 

مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات -  عمومی

و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش برگزاری کمپین و 

کارگاههای آموزشی کنترل دخانیات

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

- اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مضرات مصرف دخانیات 

شش ماهه ی دوم
15

بسته ها و راهنماهای آموزشی در خصوص - دستورالعمل ها- کتابچه

تهیه مواد و بسته های آموزشی و اطالع رسانی جهت ارتقا آگاهی 

مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات -  عمومی

و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش برگزاری کمپین و 

کارگاههای آموزشی کنترل دخانیات

1398/07/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 

شش ماهه )مواد غذایی، و ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن

(اول

12.5

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش 

ممنوعیت استعمال دخانیات در راستای اجرای قانون، نصب تابلو 

های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و 

مراکز تهیه و توزیع، نظارت بر اجرای بخشنامه حذف عرضه قلیان از 

شرح شغلی صنف قهوه داران و ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی 

و مصادیق آن

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 

شش ماهه )مواد غذایی، و ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن

(دوم

12.5

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش 

ممنوعیت استعمال دخانیات در راستای اجرای قانون، نصب تابلو 

های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و 

مراکز تهیه و توزیع، نظارت بر اجرای بخشنامه حذف عرضه قلیان از 

شرح شغلی صنف قهوه داران و ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی 

و مصادیق آن

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی درمراکز عرضه مجاز م و 

پایش فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید محصوالت دخانی 

(شش ماهه اول)

12.5

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص نظارت 

بر اجرای برنامه اعطای مجوز عاملین فروش  محصوالت دخانی و 

-ممنوعیت فروش محصوالت دخانی در واحد های صنفی فاقد مجوز 

پایش و -نظارت و پایش ممنوعیت فروش محصوالت دخانی قاچاق 

 سال و نخی فروشی18نظارت بر ممنوعیت فروش به زیر 

1398/07/011398/07/30مرکز سالمت محیط و کار

کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی درمراکز عرضه مجاز م و 

پایش فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید محصوالت دخانی 

(شش ماهه دوم)

12.5

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص نظارت 

بر اجرای برنامه اعطای مجوز عاملین فروش  محصوالت دخانی و 

-ممنوعیت فروش محصوالت دخانی در واحد های صنفی فاقد مجوز 

پایش و -نظارت و پایش ممنوعیت فروش محصوالت دخانی قاچاق 

 سال و نخی فروشی18نظارت بر ممنوعیت فروش به زیر 

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کار

1398/11/151398/12/15مرکز سالمت محیط و کارالیحه مالیات ویژه محصوالت دخانی15برنامه مالیات بر دخانیات

کنترل و کاهش استعمال دخانیات  درصدی مصرف 15کاهش 

دخانیات در تمام گروههای سنی 

مختلف نسبت به سال پایه تا پایان 

برنامه

201100کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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شناسایی کارگاههای دارای پرتو نامناسب و ثبت اطالعات در سامانه 

مرکز
1398/03/151398/04/15مرکز سالمت محیط و کارلیست منابع عمده پرتوی یونیزان و غیر یونیزان30

1398/06/151398/07/15مرکز سالمت محیط و کارفایل گزارش برگزاری دوره30آموزش یا باز آموزی کارشناسان برنامه بهداشت پرتو کاران

1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارفایل گزارش اقدامات کنترلی30انجام اقدامات حفاظتی و کنترلی در کارگاههای  دارای پرتو نامناسب

تهیه ، تدوین و بازنگری فرمها، شاخص ها، ضوابط و دستورالعمل ها  

در برنامه بهداشت پرتو کاران
1398/12/011398/12/15مرکز سالمت محیط و کارفایل گزارش اقدامات کنترلی10

20تدوین برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی
برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی که توسط معاونتهای 

بهداشتی برای سطوح تابعه تدوین و ابالغ شده
1398/02/151398/03/15مرکز سالمت محیط و کار

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

پروتکل برنامه و ثبت آن در سامانه جامع بازرسی
40

گزارش تعداد کارگاه های مشمول برنامه حوادث شیمیایی و چک 

لیست های تکمیل شده در این برنامه
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

جدول )شناسایی کارگاههای مشمول برنامه بر اساس برنامه عملیاتی 

TPQ) و تهیه جدول فهرست برداری از کارگاه ها
40

لیست کارگاه های شناسایی شده دارای پتانسیل ایجاد حادثه بر 

جدول فهرست برداری تهیه شده- TPQاساس جدول 
1398/11/011398/11/30مرکز سالمت محیط و کار

1398/07/011398/07/30مرکز مدیریت بیماری های واگیربارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری9815پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه اول 

1398/02/011398/02/30مرکز مدیریت بیماری های واگیربارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری9715 ماهه سال12پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی 

1398/10/011398/10/30مرکز مدیریت بیماری های واگیربارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری9820 ماهه اول سال 9پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی 

1398/10/011398/10/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرارائه اجرا و گزارش پایان طرح10اجرای مطالعه بررسی پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور

1398/03/011398/03/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرلیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 10برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن سازی در دانشگاه ها

1398/07/011398/07/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرلیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 10برگزاری کارگاه آموزشی ایمن سازی برای دانشگاه ها

20اجرای نظام مراقبت پیامدهای  نامطلوب ایمنسازی
گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی/ گزارش پس خوراند "

"  در اتوماسیون اداری
1398/05/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/05/011398/05/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرلیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 40برگزاری کارگاه آموزشی زنجیره سرما برای دانشگاه ها

1398/10/011398/10/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرارسال گزارش و فایل مربوطه60گزارش انجام نقشه برداری حرارتی سردخانه های واکسن دانشگاه

سیاه سرفه و - مراقبت دیفتری

مننژیت

10
100اجرای نظام مراقبت دیفتری و سیاه سرفه و مننژیت

گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی/ گزارش پس خوراند "

"  در اتوماسیون اداری
1398/05/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

60اجرای نظام مراقبت تب و بثورات و سندرم سرخجه مادرزادی
گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی- گزارش پس خوراند "

"  در اتوماسیون اداری
1398/05/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

40تهیه سند کشوری حذف سرخک و سرخجه
صورتجلسه کمیته کشوری تاییدیه حذف سرخک و سرخجه و سند 

کشوری
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

ایمنسازی و پیامدهای نامطلوب 

ایمنسازی

زنجیره سرما

سرخجه و -حذف سرخک    "

"سندرم سرخجه مادرزادی 

بهداشت پرتو کاران

مدیریت حوادث شیمیایی و 

برچسب گذاری

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

-الکترومغناطیسی ثابت و متغیر 

لیزر و - رادیویی - ماکروویو 

بسیارکم و فوق - بسامدهای کم

در کارگاهها به میزان   (العاده کم

 4رسیدن به  ) تا پایان برنامه 20%

1کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

1

2

3

100

100

50

40

100

20

کاهش تلفات ناشی از حوادث 

 درصد سال 10شیمیایی به میزان 

 درصد 4 )پایه تا پایان برنامه 

کاهش تلفات ناشی از حوادث 

 نسبت به 98شیمیایی تا پایان سال 

(سال گذشته 

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 

حذف سرخک
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پایش و نظارت اجرای عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  در 

دانشگاه های غیر گرمسیر با نظارت و برنامه ریزی گروه بیماری های 

قابل پیشگیری با واکسن

1398/04/011398/04/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش عملیات20

پایش و نظارت اجرای عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  در 

دانشگاه های گرمسیر با نظارت و برنامه ریزی گروه بیماری های 

قابل پیشگیری با واکسن

1398/12/011398/12/25مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش عملیات20

20برگزاری جلسات کمیته فنی
صورتجلسه کمیته کشوری تاییدیه ریشه کنی فلج اطفال و سند 

کشوری و کمیته کشوری طبقه بندی فلج شل حاد
1398/12/011398/12/25مرکز مدیریت بیماری های واگیر

40نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت فلج شل حاد

گزارش فعالیتهای نظارتی- پس خوراند / گزارش  پایش"

مانند فرم گزارش  )گزارش  فرم های مربوطه -  در اتوماسیون اداری

"(هفتگی /ماهیانه

1398/05/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/11/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرلیست شرکت کنندگان+ نشست ساالنه / همایش/ برنامه کنگره4نشست ساالنه/ همایش سل / برگزاری کنگره سراسری 

مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی دانشگاهی 

غیر حضوری/ و شهرستانی حضوری 
1398/09/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 6

گزارش برگزاری کارگاه های تشخیص آزمایشگاههای دانشگاهی و 

شهرستانی
1398/09/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 4

مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های مدیریت سل در 

غیر /  استان جهت مراقبت در زندان حضوری 14دانشگاههای 

حضوری

1398/09/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 4

پایش و نظارت بر راه اندازی  بخش بستری مراکز ارجاع منطقه ای 

سل  بیماران مسلول مقاوم در دانشگاه زاهدان، زابل و اهواز
12

گزارش فصلی پیشرفت کار  یا اعالم رسمی تاریخ راه اندازی گزارش 

فصلی عملکرد اجرایی و ریالی بخش بستری
1398/09/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

آزمایشگاههای  (یا رفع نواقص)پایش و نظارت بر راه اندازی 

میکروسکوپی و کشت سل مورد نیاز دانشگاه های گراش، اصفهان و 

یزد

6
گزارش پیشرفت کار  یا اعالم رسمی تاریخ راه اندازی یا رفع نقص در 

آزمایشگاه شهرستانهای گراش، چادگان و یزد
1398/09/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی خدمات تشخیصی در آزمایشگاههای 

میکروسکوپی سل
5

تعداد نمونه تحت آزمایش : گزارش فصلی حجم فعالیت آزمایشگاه

- امتیاز % 80شامل  / ( استخراج شده از نرم افزار آنالین سل12فرم )

گزارش آماری دسترسی به تهیه نمونه با کیفیت به میزان سه نفر در 

 1000 نفر به ازای 0/75متوسط ) نفر جمعیت در هر سال 1000هر 

ارزیابی و اعمال )مابقی امتیاز،% 20 / (نفر جمعیت در هر سه ماه

( امتیاز در سه ماهه آخر سال انجام خواهد شد20%

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی بیماریابی و تشخیص سل در موارد 

مشکوک به سل
15

گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی شده  گزارش فصلی تعداد 

 12 و 7فرم های )موارد مشکوک به سل ریوی ارزیابی شده  

بیماریابی - امتیاز% 80شامل  / (استخراج شده از نرم افزار آنالین سل

سل در گروه های پرخطر با گزارش نوع اقدام انجام شده و جمعیت 

تحت بررسی به همراه بارگذاری نامه رسمی گزارش انجام مداخله 

مابقی % 20شامل / صورت گرفته از طرف معاونت بهداشتی دانشگاه 

امتیاز

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

100 ریشه کنی فلج اطفال

بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته  درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه

2

3100

ریشه کنی فلج اطفال20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 36 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

 بیماران مسلول برای DOTSاجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت 

 روز180افراد دارای اندیکاسیون به مدت 
16

ارائه جدول پوشش داتس که در آن لیست بیماران مسلول دارای 

 درصد روزهای درمان را تحت نظارت 80اندیکاسیون که حداقل 

مستقیم روزانه دریافت کرده اند، قابل استخراج از روی کارت درمان 

البته مشروط به آنکه نظارت و . موجود در خانه یا پایگاه بهداشت

.راست آزمایی داده ها توسط سطح باالتر انجام شده باشد

1398/06/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 بیماران مسلول مبتال DOTSاجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت 

 روز630به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل 
8

ارائه جدول پوشش داتس که در آن  لیست بیماران مقاوم به دارو که 

 درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه 90حداقل 

دریافت کرده اند،البته مشروط به آنکه نظارت و راست آزمایی داده 

با نظارت و رویت مستقیم کپی کارت درمان موجود در خانه یا )ها 

.توسط سطح باالتر انجام شده باشد (پایگاه بهداشت

1398/06/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/12/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرکتاب و متون آموزشی چاپ شده3تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون آموزشی

پایش و نظارت بر راه اندازی و ارتقاء خدمات تشخیصی بررسی 

مقاومت داروئی در آزمایشگاههای کشت و آنتی بیوگرام منطقه ای 

سل

5

 LPAگزارش رسمی درخواست و امکان انجام آنتی بیوگرام به روش  

برای داروهای خط اول سل در آزمایشگاه های کشت و آنتی بیوگرام 

گزارش شش ماهه تعداد موارد آزمایش، انجام یافته+ منطقه ای سل 

1398/06/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

3پایش، نظارت وگزارش موارد آموزش سل در ویزیت پایه

گزارش عددی تجمیعی تعداد مراجعین آموزش دیده در خصوص 

قابل استخراج از  (حداقل توسط غیر پزشک)سل و آداب سرفه 

سامانه سیب

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

  26پایش و نظارت بر راه اندازی و ارتقاء خدمات تشخیصی سل در 

دانشگاه کشور
5

گزارش رسمی درخواست، تامین و تاریخ راه اندازی استفاده از 

GeneXpertدستگاه 
1398/06/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

4اجرا، پایش و نظارت برتشخیص و درمان سل نهفته

گزارش شش ماهه استخراج جمعیت گروه های پر خطر و اقدامات 

انجام شده، بر اساس جدول ارائه شده از طرف اداره سل و جذام 

مرکز مدیریت بیماریها

1398/06/151398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

برگزاری کارگاه های بازآموزی در دانشگاه های علوم پزشکی با 

از اعضای  (حداقل)حضور اداره کنترل سل و جذام کشور و  یکی

کمیته فنی کشوری جذام

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرلیست شرکت کنندگان+ دعوت نامه+ برنامه کارگاه 40

60پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماری جذام
گزارش وضعیت بیماران تحت درمان، موارد جدید شناسایی شده 

و گزارش صفر (براساس فرم ارسالی)
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/02/011398/03/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرنامه دعوت به شرکت در مراسم/ مکاتبات اداری 5همایش ماالریا/برگزاری روز جهانی ماالریا 

1398/02/011398/02/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرنامه دعوت به شرکت در مراسم/ مکاتبات اداری5برگزاری نشست سالیانه کارشناسان ماالریا

غیر حضوری / و برنامه های  آموزشی های حضوری ,برگزاری کارگاه 

آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و درمانی
1398/03/011398/03/31مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب/ گزارش برگزاری / دعوتنامه اساتید5

غیر حضوری / و برنامه های  آموزشی های حضوری ,برگزاری کارگاه 

آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و درمانی
1398/06/011398/06/31مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب/ گزارش  برگزاری/ دعوتنامه اساتید5

 )پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص میکروسکوپی ماالریا  

(شش ماهه اول سال 
5

/ گزارش برگزاری/نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب
1398/05/011398/05/31مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 )پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص میکروسکوپی ماالریا  

(شش ماهه دوم سال 
5

/ گزارش  برگزاری/نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

100 کنترل بیماری جذام 1

3  درصدی در میزان بروز 4کاهش20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

سل نسبت به سال پایه

100

به صفر رساندن انتقال محلی ماالریا 

و کاهش موارد بومی (فالسیپارم  )

 در ۱به کمتر از  (ویواکس)ماالریا 

 نفر جمعیت در معرض خطر۱۰۰۰۰

100برنامه حذف ماالریا2

بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته

در سطح  )حفظ شیوع جذام 

به میزان کمتر از یک (شهرستان

 نفر جمعیت10000مورد در 
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بوشهر

حوزه بهداشت

پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و شهرستانی عملیات 

(شش ماهه اول سال )کنترل ناقلین ماالریا  
2.5

لیست / گزارش /نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ حضور غیاب
1398/07/011398/07/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و شهرستانی عملیات 

(شش ماهه دوم سال  )کنترل ناقلین ماالریا  
2.5

/ گزارش برگزاری/نتایج پیش آزمون و پس آزمون/  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب
1398/12/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

مه / سم پاشی و الرو کشی)پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین 

(راند اول ) و حشره شناسی  (پاشی 
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرفرم گزارش دهی- مکاتبات اداری 5

مه / سم پاشی و الرو کشی)پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین 

(راند دوم ) و حشره شناسی  (پاشی 
1398/12/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرفرم گزارش دهی- مکاتبات اداری 5

تامین و توزیع ملزومات عملیات کنترل ناقلین ماالریا و پیشگیری از 

حشره کش ، لوازم ایمنی ، لوازم یدکی پمپ  )اپیدمی ها و بیماریابی 

(... و لوازم تشخیصی  

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرمستندات و مکاتبات اداری اعم از حواله ورود و خروج انبار5

5(بیماریابی اکتیو و پاسیو  )پایش اقدامات تشخیص بیماری 
گزارش تعداد الم / پایگاه داده ها/گزارش صفر /1-104گزارش ماهانه 

کیت تشخیص سریع/
1398/12/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

/ بازبینی الم)اجرای پروژه تضمین کیفیت تشخیص ماالریا 

(اعتبارگذاری آزمایشگاه
5

/ چک لیست بازدید حمایتی از آزمایشگاه /فرم کارکرد آزمایشگاه 

جلسات برگزار شده بعد از بازدید حمایتی/ فرم های بازبینی الم ها 
1398/09/011398/09/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرچک لیست پایش و ارزشیابی/ پس خوراند /گزارش ماموریت 10(شش ماهه اول سال  )پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا 

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرچک لیست پایش و ارزشیابی/ پس خوراند /گزارش ماموریت 10(شش ماهه دوم سال  )پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا 

پایش ادواری پروژه مقاومت دارویی به داروهای ضد ماالریا در 

شهرستانهای دارای انتقال محلی
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر(فرم الم تعقیب)گزارش پایش برنامه مقاومت دارویی 5

1398/07/011398/07/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرصورت جلسات کمیته های استانی و شهرستانی5پایش برگزاری کمیته های بین بخشی و درون بخشی حذف ماالریا

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات مربوطه/ پروپوزال طرحهای موجود5کمک به تحقیقات کاربردی در زمینه کنترل ماالریا

برگزاری حداقل یک جلسه سالیانه با حضور ریاست و کلیه معاونین 

محترم دانشگاه با موضوع حساس سازی نسبت به برنامه حذف ماالریا
1398/03/011398/03/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرصورت جلسه برگزاری بهمراه عکس از برگزاری جلسه5

برگزاری همایشها و کمپین های آموزش و اطالع رسانی اچ آی وی و 

بیماری های آمیزشی
5

عکس - برنامه همایش- دعوتنامه با امضای معاونت بهداشتی 

مستندات برگزاری کمپین ها و  -( عدد3حداکثر )همایش روز جهانی

فعالیت های آموزشی

1398/10/011398/10/30مرکز مدیریت بیماری های واگیر

برگزاری  جلسات کمیته های نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک 

(سه ماهه اول و دوم)کنترل ایدز 
1398/07/011398/07/30مرکز مدیریت بیماری های واگیرصورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان4

برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک 

(سه ماهه سوم و چهارم )کنترل ایدز 
1398/12/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرصورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان4

برگزاری کارگاه های مشاوره اچ آی وی و مراقبت و درمان بیماری 

های آمیزشی
1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان5

10انجام فعالیت بیماریابی و شناسایی موارد جدید
تعداد نتیجه مثبت اولیه - تعداد تست انجام شده)گزارش بیماریابی

(جدید 
1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

ارزیابی اجرای برنامه های پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به 

(1MTCT)نوزاد 
10

جلسات - مکاتبه های درخواست و توزیع کیت- فرمهای گزارشدهی

مستندات پایش ستاد دانشگاه- آموزشی
1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 25فعالیت و ارائه خدمت در مراکز خدمات ویژه زنان آسیب پذیر در 

دانشگاه علوم پزشکی
5

گزارش پایش - گزارش اطالعات فعالیت های مرکز بصورت فصلی

فعالیتها
1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

برنامه حذف ماالریا

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

ایدز و عفونتهای /کنترل اچ آی وی5

آمیزشی

به صفر رساندن انتقال محلی ماالریا 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

و کاهش موارد بومی (فالسیپارم  )

 در ۱به کمتر از  (ویواکس)ماالریا 

 نفر جمعیت در معرض خطر۱۰۰۰۰

2

100

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

 قطب معین آزمایشگاهی جهت تشخیص و 18ارائه خدمت در  

درمان اچ آی وی و بیماری های آمیزشی
5

 CD4گزارش تعداد آزمایشات انجام شده به تفکیک ویرال لود، الیزا، 

و دانشگاههای قطب و اقماری
1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

ارائه خدمات مراقبت و درمان مبتالیان در مراکز مشاوره بیماریهای 

رفتاری دانشگاههای علوم پزشکی
35

گزارش تعداد بیماران مراجعه کننده طی دوره، تعداد بیماران تحت 

مراقبت و درمان در پایان دوره، بر اساس نرم افزار مدیریت داده های 

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 دانشگاه 7فعالیت و ارائه خدمت در باشگاههای سالمت نوجوانان در 

منتخب
4

تمامی مستندات مربوط به فعالیت های باشگاههای سالمت نوجوانان 

- گزارش تفضیلی عملکرد باشگاه - شامل فرمهای گزارشدهی ماهانه 

مستندات پایش ستاد دانشگاه

1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/12/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرکتاب و متون آموزشی چاپ شده3تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون آموزشی

  ویژه HIV/1IDSبرگزاری دوره آموزشی پیشرفته مراقبت و درمان 

پزشکان
1398/12/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان5

 دانشگاه علوم 20فعالیت و ارائه خدمت در باشگاه های مثبت در 

پرشکی
5

مستندات - گزارش اطالعات فعالیت های مرکز به صورت فصلی 

پایش ستاد دانشگاه
1398/03/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرپیشنویس/ دعوت نامه اعضا کمیته30بازنگری و تدوین دستور عمل کشوری سیاه زخم

1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش در سامانه و پورتال50اجرای نظام مراقبت سیاه زخم

گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی سیاه زخم
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه20

1398/07/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر(موارد حیوان گزیده وهاری)گزارش در سامانه و پورتال40اجرای نظام مراقبت حیوان گزیدگی و هاری

برنامه های آموزشی مراقبت مراقبت  / برگزاری کمیته دانشگاهی 

(کنترل ، پیشگیری و درمان )هاری و حیوان گزیدگی
20

دعوت نامه، لیست شرکت کننده ها حداقل  یک  دوره آموزشی در 

سال
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوتنامه ، صورتجلسات ، لیست حضور و غیاب10برگزاری کمیته کشوری حیوان گزیدگی و هاری

تهیه برنامه استراتژیک بیماری هاری و دستورالعمل کشوری 

پیشگیری از هاری
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش پیش نویس کتاب20

1398/10/011398/11/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرلیست اسامی- برنامه کارگاه - دعوتنامه 10برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی هاری و حیوان گزیدگی

1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرارائه دعوتنامه،صورتجلسه برگزاری10 بار در سال3تشکیل کمیته کشوری حداقل 

1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش بازدید25گزارش پایش برنامه مراقبت بیماریهای منتقله از آئدس

گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی بیماریهای منتقله از آئدس
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرارائه دعوتنامه،صورتجلسه برگزاری65

ارتقاء کمی و کیفی مقابله با وقوع 

اپیدمی ها و پاندمی آنفلوانزا جهت 

کاهش موارد ابتال و عوارض و مرگ 

 درصد 100ناشی از آنفلوانزا در 

دانشگاه های علوم پزشکی

100مراقبت بیماری انفلوانزا1

و بیماری شدید تنفسی  (  ILI)اجرای برنامه ثبت موارد شبه انفلوانزا 

در سامانه الکترونیک (SARI)حاد 
100

ارسال و ثبت گزارش شبه انفلوانزا و بیماری شدید تنفسی حاد 

دریافتی از سامانه هر  ماه یکبار
1398/03/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

مراقبت حیوان گزیدگی و هاری

ایدز و عفونتهای /کنترل اچ آی وی5

آمیزشی

1

1

مراقبت سیاه زخم

-جمع آوری داده ها برای مطالعه

-گزارش دهی- کنترل-پیشگیری

تشخیص ناقل بیماریهای منتقله 

ازآئدس

افزایش مراقبت بیماری سیاه زخم 

 درصد موارد شناسایی شده۱۰۰در 

ارتقاء درمان و پیشگیری هاری برای 

صد درصد موارد حیوان گزیده

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت 

حشره شناسی در تمامی دانشگاه 

 100های علوم پزشکی به میزان 

درصد

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

1100

20 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

100

100

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

ارتقاء نظام مراقبت جهت شناسایی 

 درصد موارد 100و گزارش 

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

منظور کنترل آنها در تمام دانشگاه 

های علوم پزشکی

مراقبت بیماریهای نوپدید و 2

بیماریهای -ایبوال-کورونا)بازپدید

منتقله توسط ناقلین از جمله چیکن 

(گونیا  و  زیکا و دانگ 

100

1398/03/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش صفر موارد/گزارش موارد مشکوک درصورت وجود بیماری 100اجرای نظام مراقبت بیماریهای نوپدید و بازپدید

30بیماریابی و ارسال داده از طریق سامانه
 در ارتباط با همان ماه 2 و 1فایل داده ارسال شده در قالب فرم 

مورد ارزیابی ومکاتبات با مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان
1398/02/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

برنامه های آموزشی مراقبت عفونت های / برگزاری کمیته دانشگاهی 

بیمارستانی
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوت نامه، برنامه، صورت جلسه کمیته و اسامی شرکت کنندگان20

1398/07/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیربررسی مستندات و داده های دانشگاهی/ گزارش اقدامات40پایش اجرای برنامه مراقبت عفونت های بیمارستانی

1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 10 کتاب های مراقبت عفونت های بیمارستانی2به روز رسانی جلد 

15پایش ظرفیت های کلیدی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی
 3تکمیل چک لیست های مربوط به مقررات بهداشتی بین المللی در 

 ماهه آخر سال3ماهه اول و 
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات و صورتجلسات/ گزارش اقدامات 20اجرای برنامه مراقبت و پاسخ بهداشتی در مبادی ورودی کشور

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش صفر/ارائه گزارش فعالیت های بعمل آمده 10(IHR)اجرای نظام هشدار سریع از طریق آمادگی تیم های مراقبت

1398/07/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات/ گزارش مانورهای بعمل آمده  10(IHR)اجرای مانور آمادگی تیم های بین بخشی 

منطقه ای و  (IHR)برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی 

دانشگاهی
1398/07/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرجلسات آموزشی/ گزارش کارگاه ها  10

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش برگزاری جلسات/گزارش اقدامات 25اجرای  نظام مراقبت سندرمیک

مراسم اربعین -مراسم حج)مراقبت در تجمعات بزرگ و انبوه انسانی

(وغیرو-حسینی
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیربرکزاری جلسات/گزارش اقدامات 10

1398/09/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیر(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 10به روز رسانی دستور العمل بیماری های منتقله از آب و غذا

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرفرم پورتال/ گزارش اقدامات 30پایش اجرای نظام مراقبت  وبا

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرفرم پورتال/ گزارش اقدامات 10پایش اجرای نظام مراقبت بوتولیسم

تب راجعه،  )گزارش موارد سایر بیمار یهای منتقله از آب و غذا 

(...فاسیوال، شیستوزوما و 
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش موارد بیمار یهای منتقله از آب و غذا25

راه اندازی سامانه نظام مراقبت سندرمی بیماری های اسهالی برای 

مراسم اربعین
1398/08/011398/09/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش موارد بیمار یهای اسهالی از طریق این سامانه10

بیماریهای  )گزارش طغیان های بیمار یهای منتقله از آب و غذا 

(اسهالی، اسهال خونی تیفوئید 
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش طغیان های بیمار یهای منتقله از آب و غذا15

1398/08/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرصورتجلسات کمیته های مورد نظر30تشکیل کمیته های کشوری و علمی مقاومت میکروبی

از اهداف برنامه %10تدوین برنامه عملیاتی و اجرای آن برای حداقل 

استراتژی
1398/09/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش پیشرفت  برنامه استراتژی40

1398/08/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات/ گزارش پایش برنامه 30  بیمارستان10اجرای برنامه مراقبت مقاومت میکروبی در

اجرای مقررات بهداشتی بین المللی 

(IHR -2005)

نظام مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا

1

2

افزایش مقررات بهداشتی بین 

 درصد 100در   (2005)المللی

پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی

افزایش شناسایی و گزارش حداقل 

 مورد انتظار از بیماری های 60%

منتقله از آب و غذا

راه اندازی جامع برنامه مقاومت 

بیمارستان کشور10میکروبی در 

نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی

نظام مراقبت مقاومت میکروبی

افزایش مراقبت عفونت بیمارستانی 

 بیمارستان کشور900در 

1

1

100

100

100

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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بوشهر

حوزه بهداشت

افزایش مراقبت موارد ابتال به انواع 

گال و پدیکلوزیس شناسایی شده 

(درصد۱۰۰)

100مراقبت گال و پدیکلوزیس1

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرفرم پورتال/ گزارش اقدامات100اجرای نظام مراقبت گال و پدیکلوزیس

اجرای مراقبت بیماریهای واگیر مبتنی بر نظام مراقبت سندرمیک در 

اتباع خارجی
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات/گزارش موارد بیماریهای واگیر اتباع خارجی  30

1398/04/011398/12/20مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات/ گزارش عملکرد 40 درصد در اتباع خارجی90اجرای ایمنسازی روتین با پوشش بیش از 

1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش پایش30پایش مستمر فعالیت های دانشگاههای مجری برنامه مراقبت اتباع

گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی سالک
40

دعوت نامه، لیست  - (بار درسال 1حداقل )صورتجلسات ، دعوتنامه 

برای دانشگاه های آندمیک حداقل دو دوره )شرکت کننده ها

آموزشی در سال و  دانشگاه های غیر آندمیک حداقل یک دوره 

آموزشی در سال

1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/07/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرچک لیست پایش سالک- گزارش در سامانه و پورتال 40اجرای نظام مراقبت سالک

تهیه برنامه استراتژیک بیماری سالک وباز نگری کتاب راهنمای 

مراقبت سالک
1398/11/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش پیش نویس کتاب- مستندات  تدوین برنامه 10

1398/11/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوتنامه ، صورتجلسات ، لیست حضور و غیاب10برگزاری کمیته کشوری سالک

کار گاه / گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی 

 تب مالتshepهای آموزشی  و کالس های  
1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه40

1398/07/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش در سامانه و پورتال50اجرای نظام مراقبت تب مالت

بازنگری و تدوین دستور عمل کشوری تب مالت و تهیه برنامه 

استراتژیک بیماری تب مالت
1398/11/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرپیشنویس/ دعوت نامه اعضا کمیته-مستندات  تدوین برنامه 10

1398/11/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیردعوتنامه/برنامه کارگاه و صورت جلسه،SHEP0برگزاری کارگاه آموزشی 

گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی کریمه کنگو
1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه40

1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش در سامانه و پورتال50اجرای نظام مراقبت کریمه کنگو

1398/11/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرمستندات  تدوین برنامهCCHF10تهیه برنامه استراتژیک بیماری 

اجرای خدمات مراقبتی و مشاوره هپاتیت های ویروسی در  مراکز 

مشاوره هپاتیت
20

گزارش بر اساس  فرم تفکیک سنی در دستور العمل مرکز مشاوره 

هپاتیت به همراه شاخص های اعالم شده
1398/07/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر(تعداد موارد مثبت بیماریابی شده )گزارش اقدامات 10اجرا و پایش دیده وری هپاتیت در معتادان و زنان خیابانی

1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر(تعداد موارد مثبت بیماریابی شده )گزارش اقدامات 10اجرا  و پایش دیده وری هپاتیت درکودکان کار و خیابان

5برگزاری روز جهانی هپاتیت
همایش و کمپین ، لیست شرکت / عکس ، برگزاری کارگاه 

کنندگان،مکاتبات و دعوت نامه ها و سایر اقدامات
1398/06/011398/06/31مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/07/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش آمار واکسیناسیون20پایش اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی در گروههای هدف

SHEP15کالس  آموزشی / پایش و برگزاری کارگاه
عکس ، برنامه کارگاه و صورت جلسات، مکاتبات و دعوت نامه ها ، 

آمار ، لیست حضور و غیاب
1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/05/011398/06/31مرکز مدیریت بیماری های واگیرمکاتبات وگزارش نظارت و آمار15اجرای دیده وری هپاتیتهای بی و سی در زندانهای کشور

کارگاه آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز مشاوره هپاتیت 

ص درمان و مراقبت از هپاتیتهای ویروسی.درخصو
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت بیماری های واگیربرنامه کارگاه وصورتجلسه5

مراقبت سالک

مراقبت تب مالت

مراقبت تب کریمه کنگو

مراقبت هپاتیت های ویروسی

کاهش میزان بروز تب مالت سالیانه 

(۹۷)نسبت به سال پایه% 5به میزان 

افزایش مراقبت بیماری تب 

خونریزی دهنده کریمه کونگو در 

 درصد موارد شناسایی شده۱۰۰

 درصدی در میزان بروز ۱۵کاهش 

 درصدی ۱۰  و کاهش Bهپاتیت 

 نسبت به Cدر میزان بروز هپاتیت 

سال پایه

ارائه بسته های خدمت در مراکز 

خدمات جامع سالمت به اتباع 

خارجی تحت پوشش

کاهش میزان بروز سالک سالیانه به 

(۹۷) نسبت به سال پایه %۵میزان 

ارائه خدمات بهداشتی اولیه  به 

اتباع و مهاجرین خارجی

2

1

1

1

1100

100

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

100

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیرگزارش در سامانه و پورتال70اجرای نظام مراقبت   کاال آزار

30(کنترل ، پیشگیری و درمان )گزارش آموزش مراقبت کاال آزار 
برای دانشگاه های آندمیک )دعوت نامه، لیست شرکت کننده ها

(حداقل یک دوره آموزشی در سال
1398/10/011398/12/28مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1398/04/151398/05/31اداره سالمت دهان و دنداننامه ابالغ برنامه عملیاتی به همراه جدول مربوطه9810 - 99تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی مربوط به سال تحصیلی 

دانشکده مربوط به سال تحصیلی / تهیه برنامه عملیاتی هر دانشگاه 

99 - 98
10

ارسال نامه و جدول برنامه عملیاتی تکمیل شده به اداره بهداشت 

دهان ودندان
1398/06/011398/06/20اداره سالمت دهان و دندان

1398/06/011398/06/20اداره سالمت دهان و دندان(نوبت اول  )نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه 10(نوبت اول  )دانشکده / درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه 

1398/06/201398/07/20اداره سالمت دهان و دندان(نوبت اول  )نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید 20(نوبت اول  )تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید

1398/10/151398/11/15اداره سالمت دهان و دندان(نوبت دوم  )نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه 10(نوبت دوم  )دانشکده / درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه 

1398/11/151398/12/15اداره سالمت دهان و دندان(نوبت دوم  )نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید 20(نوبت دوم  )تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید 

نوبت )انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطالعات درسامانه مربوطه 

( 98 - 99اول سال تحصیلی
20

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/07/151398/10/15اداره سالمت دهان و دندان

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش15برگزاری دوره آموزش توانمند سازی والدین برای مراقبت از نوزاد

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ7ابالغ برنامه مراقبت از نوزاد پر خطر در منزل

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش10ارسال گزارش تعمیم برنامه مراقبت ازنوزاد پر خطر درمنزل

1398/03/011398/03/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ8ابالغ برنامه مراقبت تکاملی یگانه نوزاد

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ7نوزادان (رفع اختالالت بلع)ابالغ برنامه گفتار درمانی 

1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتنامه ابالغ8ابالغ برنامه کاردرمانی نوزادان

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش15برگزاری دوره تربیت مربی کاردرمانی برای  کالن منطقه ها

نوزادان (رفع اختالالت بلع)برگزاری دوره تربیت مربی گفتار درمانی 

برای  کالن منطقه ها
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش15

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری15برگزاری دوره تربیت مربی ارزیابی حرکات عمومی نوزادان

50گزارش اجرای برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان

گزارش رسمی، مکاتبات و صورتجلسات هماهنگی های انجام شده 

تصویر نامه مربوط به این )گزارش اقدامات انجام شده- بین بخشی

گزارش با امضای معاون محترم بهداشت به مدیر کل محترم سالمت 

(خانواده

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش بزرگداشت20بزرگداشت هفته ملی کودک

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش مکاتبات و صورتجلساتECD30پایش اجرای پایلوت 

برنامه کشوری ارتقای سالمت دهان 

و دندان دانش آموزان ابتدایی

مراقبت های تکاملی نوزادان

رشد و تکامل همه جانبه کودکان 

(E C D )

مراقبت کاال آزار

ارتقا رشد و تکامل همه جانبه 

افزایش  % 72/9) (ECD)کودکان 

(98شاخص تا پایان سال 

افزایش مراقبت بیماری کاالآزار در 

درصد موارد شناسایی شده۱۰۰

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

تا پایان برنامه % ۱ساله به کمتر از 

بهبود مراقبت تکاملی در بخش های 

 درصد 70مراقبت نوزادان به میزان 

افزایش بخش های  % 63/ 6)

(98مراقبت ویژه تا پایان سال 

6

5

5

1100 0کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

15100

100

100

 42 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

1398/11/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش اجرای برنامه و درصد پوشش کودکان غربالگری شده25(ASQ) سال 5گزارش اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان زیر 

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری کارگاه25برگزاری حداقل یک کارگاه بیلی برای پزشکان معین

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتیک  گزارش کلی از تست های تشخیصی بیلی انجام شده25گزارش انجام  تست تشخیصی تکاملی بیلی

گزارش اجرای برنامه جامع خدمات تکاملی کودکان در مراکز جامع 

تکامل
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش خدمات ارائه شده در مرکز جامع تکامل25

برگزاری حداقل یک کارگاه و دوره تکمیلی کالس های آمادگی برای 

زایمان برای ماماهای حوزه بهداشت
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده15

 برگزاری آموزش کالس های آمادگی برای 97گزارش نیمه دوم سال

زایمان برای مادران در مراکز ارائه خدمت
1398/02/011398/02/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده10

برگزاری آموزش کالس های آمادگی 98ارسال گزارش نیمه اول سال

برای زایمان برای مادران در مراکز بهداشتی
1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش طبق مستند اعالم شده10

تدوین دستور عمل / بازنگری محتوای کتاب آمادگی برای زایمان

توانبخشی کف لگن دوران بارداری
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن جدید کتاب10

گزارش جمع بندی عملکرد کلینیک های قلب و بارداری دانشگاه 

های منتخب
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتلیست تکمیل شده در پورتال- گزارش جمع بندی پاسخ مکاتبه  10

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش10گزارش پیشرفت طراحی نظام مراقبت زایمان ایمن

 متصل به سامانه ایمان و نظام GIS Mappingتهیه  نقشه های 

مراقبت مرگ مادری و عوارض بارداری و زایمان
1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتGIS Mappingنقشه های 15

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپروتکل مدون10تدوین پروتکل ترویج زایمان طبیعی در نظام آموزش دستیاری زنان

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش تدوین10(مرحله اول)طراحی فرایند نظام مراقبت زایمان ایمن 

برگزاری کمپین باروری سالم  در سطح عمومی و جامعه به ازای هر 

 برنامه آموزشی رسانه ای2فصل  حداقل
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری کمپین30

1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبسته خدمت مدون40تدوین بسته خدمت باروری سالم و جمعیت

برگزاری دوره بازآموزی آبشاری باروری سالم و جمعیت ویژه ارائه 

دهندگان خدمت در سطوح مختلف
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش تعداد دوره برگزار شده30

تامین و توزیع اقالم فاصله گذاری  برای پیشگیری از بارداری پر 

خطر تحت پوشش دانشگاه در شش ماهه اول
25

گزارش میزان تامین اقالم فاصله گذاری مورد نیاز به منظور 

پیشگیری از بارداری در گروه پرخطر
1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش وضعیت موجود سقط در کشور مبتنی بر بررسی انجام شده20تهیه گزارش از وضعیت موجود سقط در کشور

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپروتکل مدون10تدوین پروتکل اجرایی پیشگیری از سقط

1398/03/011398/03/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش تعداد زنان در معرض بارداری پرخطر برای دریافت اقالم20اعالم تعداد زنان در معرض بارداری پرخطر برای دریافت اقالم

تامین و توزیع اقالم فاصله گذاری  برای پیشگیری از بارداری پر 

خطر تحت پوشش دانشگاه در شش ماهه دوم
25

گزارش میزان تامین اقالم فاصله گذاری مورد نیاز به منظور 

پیشگیری از بارداری در گروه پرخطر
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

پیشگیری از بارداری ناخواسته و 

پرخطر

مراقبت تکاملی کودکان

بهبود کیفیت خدمات مامائی و 

زایمان

بارداری برنامه ریزی شده

افزایش کودکانی که در بدو ورود به 

مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند 

نسبت به سال پایه تا % 25حداقل 

تا پایان سال  % 14/84)پایان برنامه 

98)

افزایش درصد زایمان طبیعی 

(98 زایمان ها تا پایان سال 55/5%)

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

افزایش نسبت به سال % 2)شده 

(98قبل تا پایان سال 

5

5

6100

100

40

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
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60

 43 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

1398/04/151398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتدو بسته آموزش زوجین آماده چاپ20نهایی سازی  محتوای دو بسته آموزش ازدواج و سالمت جنسی

در  (کالس، رسانه، همایش)برگزاری دوره های آموزش عمومی 

زمینه رضایتمندی از زندگی زناشویی
1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری آموزش عمومی10

فراهمی زیر ساخت های اجرای برنامه آموزش های هنگام ازدواج و 

سالمت جنسی
10

آموزش های هنگام  (ماما/پزشک)گزارش در صد مربیان واجد شرایط 

در صد فضا و 40استاندارد سازی / ازدواج دارای پست سازمانی

امکانات و نیروی انسانیی آموزش هنگام ازدواج و سالمت جنسی

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

برگزاری دوره آموزش ازدواج و سالمت جنسی ویژه مربیان و 

ایران،شیراز، قم، الرستان، ) دانشگاه واجد شرایط 6متخصصین در 

(گیالن، کاشان

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری20

برگزاری دوره های آموزش آبشاری ازدواج و سالمت جنسی  ویژه 

 دانشگاه واجد شرایط6مربیان و متخصصین در شهرستان منتخب 
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری10

برگزاری همایش های استانی آموزش های هنگام ازدواج کالس های 

شش ساعته
10

گزارش آموزش هنگام ازدواج کالس های شش ساعته  برنامه 

دانشکده های علوم / همکاری مشترک بین دستگاهی در دانشگاه ها 

پزشکی برگزار شده

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پایش و ارزشیابی10پایش و ارزشیابی کالس های آموزش هنگام ازدواج

1398/04/011398/04/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبرنامه مدون10تدوین برنامه ارتقای آموزش هنگام ازدواج و سالمت جنسی خانوده

1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبسته های خدمت تدوین شده10 بسته خدمات پیشگیری از ناباروری2تدوین

اهواز، ) دانشگاه پایلوت ادغام 6برگزاری دوره آموزش هسته اجرایی 

(مازندران، کردستان، کرمان، کاشان، هرمزگان
1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دوره  برگزار شده10

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش دوره آموزش10برگزاری دوره آموزش آبشاری شهرستان منتخب

اهواز، مازندران، ) دانشگاه  6ارسال گزارش پیشرفت پایلوت ادغام

به ستاد (کردستان، کرمان، کاشان، هرمزگان
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پیشرفت پایلوت10

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتپیش نویس20تهیه پیش نویس گزارش اولیه بررسی شیوع ناباروری

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پیشرفت اجرا20 دانشگاه42ارسال گزارش اجرای بررسی شیوع ناباروری 

20کمپین برای گروه هدف در هر فصل/برگزاری کالس بازآموزی 
گزارش تعداد کالس ها، تعداد افراد آموزش دیده، تعداد رسانه 

آموزشی توزیع شده
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

در خصوص   (حضوری و غیر حضوری)کارگاه اموزشی/برگزاری جلسه

کاهش آسیب و درمان اختالل مصرف مواد در هر دانشگاه برای 

کارکنان مراکز کاهش آسیب

1398/06/011398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیبسته آموزشی، عناوین سرفصل ها ، لیست افراد آموزش دیده20

ارائه گزارش نهایی،مستندات برگزاری جلسه کمیته کاهش آسیب 

استانی در خصوص نتایج مکان یابی
20

ارائه گزارش نهایی،مستندات برگزاری جلسه کمیته کاهش آسیب 

استانی در خصوص نتایج مکان یابی
1398/10/011398/10/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

،  ...آموزش  تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و 

 برای گروهای هدف مراکز کاهش آسیب HIVاجرای تست و مشاوره 

 -1

1398/04/011398/04/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیارسال آمار گزارشات فصلی مراکز کاهش آسیب20

برنامه کاهش آسیب مصرف مواد5

آموزش های هنگام و پس از ازدواج

پیشگیری و تشخیص زودرس 

ناباروری

افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب 

- برنامه سرنگ و سوزن)اعتیاد 

تا  (...برنامه روابط جنسی ایمن و 

 جمعیت معتادان تزریقی15%

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 سال 10باروری و جنسی به میزان 

% 2)درصد سال پایه تا پایان برنامه 

افزایش نسبت به سال قبل تا پایان 

(98سال 

کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی 

 درصد در مقایسه با سال 5به میزان 

درصد کاهش نسبت به 1)اول برنامه

(98سال قبل تا پایان سال 

5

3100

100

100

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

15
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بوشهر

حوزه بهداشت

،  ...آموزش  تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و 

 برای گروهای هدف مراکز کاهش آسیب HIVاجرای تست و مشاوره 

 -2

1398/07/011398/07/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیارسال آمار گزارشات فصلی مراکز کاهش آسیب20

،  ...آموزش  تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و 

 برای گروهای هدف مراکز کاهش آسیب HIVاجرای تست و مشاوره 

 -3

1398/10/011398/10/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیارسال آمار گزارشات فصلی مراکز کاهش آسیب20

بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای یک /برگزاری کارگاه آموزشی

سوم پزشکان عمومی مراکز خدمات جامع سالمت منطقه تحت 

پوشش در سال

30
فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
1398/11/011398/11/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برگزاری کارگاه بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای  یک سوم 

کارشناسان سالمت روان مراکز خدمات جامع سالمت منطقه تحت 

پوشش در سال

25
فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
1398/11/011398/11/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای یک /برگزاری کارگاه  آموزشی

بهورزان /سوم کارشناسان مراقب سالمت پایگاه های سالمت شهری

خانه های بهداشت روستایی  در سال

25
فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
1398/11/011398/11/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در زمینه نحوه انعکاس اخبار 

مربوط به خودکشی در رسانه ها برای اصحاب رسانه های محلی 

منطقه تحت پوشش در سال

20
فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
1398/11/011398/11/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمت روان ویژه 

کارشناسان سالمت روان، مراقبین سالمت، مربیان بهورزی،بهورزان و 

کارشناسان آموزش سالمت

1398/11/011398/11/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی(هر گروه هدف یک گزارش دریکسال)گزارش کارگاه ها طبق فرمت50

برگزاری کالسهای آموزشی گروهی خودمراقبتی در سالمت روان  

ویژه سفیران سالمت
1398/11/011398/11/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش، کالسهای برگزار شده  و تعداد افراد شرکت کننده30

1398/07/011398/08/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش عملکرد بر اساس فرم20ارتقاء سالمت روان جامعه در راستای شعار روز جهانی سالمت روان

برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان برای 

کارشناسان سالمت روان
1398/02/011398/03/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش برگزاری کارگاه قطبی40

ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش گروهی مهارت های زندگی داخل 

و خارج از مراکز دانشگاه
30

محاسبه شاخص مندرج در دستورالعمل آموزش مهارت های زندگی 

1398در سال 
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

30ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت های زندگی
محاسبه شاخص مندرج در دستورالعمل مهارت های زندگی سال 

1398
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

50ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت های فرزندپروری
محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

98فرزندپروری سال 
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برگزاری جلسات آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری داخل و 

خارج از مرکز
50

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

98فرزندپروری سال 
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

شاخص های حداقلی در مراکز بهداشت % 70ارائه گزارش احصاء 

شهری منتخب
35

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودک و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

شاخص های حداقلی در مراکز بهداشت % 55ارائه گزارش احصاء 

روستایی منتخب
35

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودک و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

شاخص های حداقلی در خانه های بهداشت % 80ارائه گزارش احصاء 

منتخب
30

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودک و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
1398/11/011398/11/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برنامه آموزش مهارت های 

فرزندپروری به جمعیت هدف 

منتخب

برنامه کاهش آسیب مصرف مواد

اجرای دستورالعمل رفتار با کودک 

و نوجوان در بخش بهداشت و درمان

برنامه پیشگیری از خودکشی

خود مراقبتی و کاهش انگ

برنامه آموزش مهارت های زندگی 

به جمعیت هدف منتخب

100

25

100

25

25

25

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب 15

- برنامه سرنگ و سوزن)اعتیاد 

تا  (...برنامه روابط جنسی ایمن و 

 جمعیت معتادان تزریقی15%

5

5

4 کاهش میزان اقدام به خودکشی و 

% 5مرگ ناشی از آن به میزان 

نسبت به سال پایه

افزایش سطح سواد سالمت روانی 

اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد 

جمعیت  % 35جمعیت عمومی تا 

تحت پوشش
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حوزه بهداشت

1398/06/011398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی1398گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه اول سال 30( ماهه اول6)غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی همسر آزاری 

1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی1398گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه دوم سال 30( ماهه دوم6)غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی همسر آزاری  

درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی همسرآزاری مثبت شده اند و 

(شش ماهه اول)برای دریافت خدمت رضایت دارند 
20

گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت 

 های    از سامانه1398خدمت رضایت دارند در شش ماهه اول سال 

الکترونیک به تفکیک شهرستان

1398/06/011398/06/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی همسرآزاری مثبت شده اند و 

برای دریافت خدمات رضایت دارند
20

گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت 

 های    از سامانه1398خدمت رضایت دارند در شش ماهه دوم سال 

الکترونیک به تفکیک گروه های سنی

1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

1398/06/011398/06/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی1398گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه اول سال 30غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی کودک آزاری

1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی1398گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه دوم سال 30غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی کودک آزاری

درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی کودک آزاری مثبت شده اند 

و برای دریافت خدمات رضایت دارند
20

گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت 

 های    از سامانه1398خدمت رضایت دارند در شش ماهه اول سال 

الکترونیک

1398/06/011398/06/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی کودک آزاری مثبت شده اند 

و برای دریافت خدمات رضایت دارند
20

گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت 

 های    از سامانه1398خدمت رضایت دارند در شش ماهه دوم سال 

الکترونیک

1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

تهیه راهنماهای اجرایی، بسته های آموزشی و بازنگری  بسته های 

خدمتی مدل مداخالت سالمت اجتماعی
1398/10/011398/10/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیفایل راهنمای اجرایی و بسته های آموزشی20

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخالت سالمت اجتماعی 

توسط ستاد برای کارشناسان سالمت روان دانشگاه ها
1398/08/011398/08/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیبرنامه و گزارش کارگاه20

صورتجلسه ها و موافقت نامه های مربوط به حمایت طلبی و جلب 

تعهد تصمیم گیرندگان کشوری و استانی
1398/09/011398/09/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیصورت جلسات، مصوبات، اسناد امضا شده توسط سازمان ها20

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخالت سالمت اجتماعی 

توسط دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان
1398/10/011398/10/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیبرنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین و دعوت نامه10

15تحلیل نیازسنجی محالت

صورت جلسات نشست نیاز سنجی مشارکتی با  امضاء شرکت 

کنندگان و مسئولین برنامه، گزارش تحلیلی نیاز سنجی محلی و 

نتایج جمع بندی پرسشنامه های محلی

1398/09/011398/09/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

15تهیه اسناد سالمت اجتماعی محالت آسیب خیز
سند ارتقاء سالمت اجتماعی- 2صورت جلسه نشست آموزشی،  -1  

(..عکس و )سایر مستندات- 3محله، 
1398/10/011398/10/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

20( 97 - 98نوبت دوم سال تحصیلی)ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/01/151398/03/15اداره سالمت دهان و دندان

20( 98 - 99نوبت اول سال تحصیلی)ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/07/151398/10/15اداره سالمت دهان و دندان

15(گزارش سه ماهه اول )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
به تفکیک ترمیم و فیشور  )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

دانشکده/ به عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه  (سیالنت 
1398/01/151398/03/31اداره سالمت دهان و دندان

15(گزارش سه ماهه دوم )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
به تفکیک ترمیم و فیشور  )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

دانشکده/ به عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه  (سیالنت 
1398/04/011398/06/31اداره سالمت دهان و دندان

15

مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور

برنامه کشوری ارتقای سالمت دهان 

و دندان دانش آموزان ابتدایی

پیشگیری از همسر آزاری

پیشگیری از کودک آزاری

 درصدی خدمات 50پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان سال

 ساله 12افزایش درصد کودکان 

 درصد 80فاقد پوسیدگی دندان به 

تا پایان برنامه

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

6100

35

35

30

5
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بوشهر

حوزه بهداشت

15(گزارش سه ماهه سوم )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
به تفکیک ترمیم و فیشور  )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

دانشکده/ به عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه  (سیالنت 
1398/07/011398/09/30اداره سالمت دهان و دندان

15(گزارش سه ماهه چهارم )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
به تفکیک ترمیم و فیشور  )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

دانشکده/ به عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه  (سیالنت 
1398/10/011398/12/15اداره سالمت دهان و دندان

1398/03/151398/03/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش فرایند طراحی شده250 و 1طراحی  فرآیند پیگیری مادران باردار پرخطر در سطح 

برگزاری یک جلسه آموزشی نرم افزار مادران پرخطر دانشگاه های 

پایلوت
1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری50

1398/02/011398/02/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت98دستورالعمل سال 20بازنگری دستورالعمل نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان

1398/03/011398/03/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش کارگاه20برگزاری دو کارگاه آموزش برنامه موربیدیتی توسط ستاد به قطب ها

/  برنامه موربیدیتی 97گزارش جمع بندی شش ماه دوم  سال 

تعیین شاخص های برنامه
1398/03/011398/03/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20

/  برنامه موربیدیتی 98گزارش جمع بندی شش ماهه اول سال 

تعیین شاخصها
1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش9720کلیرانس دیتا و تحلیل آماری /گزارش سالیانه برنامه موربیدیتی

 ) سال که مسواک انگشتی  دریافت کرده اند 2تعداد کودکان زیر 

(گزارش شش ماهه اول 
25

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/01/151398/06/31اداره سالمت دهان و دندان

 ) سال که مسواک انگشتی  دریافت کرده اند2تعداد کودکان زیر 

(گزارش شش ماهه دوم 
25

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/07/011398/12/15اداره سالمت دهان و دندان

 سال که خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرد ه 5 تا 3تعداد کودکان

(شش ماهه اول )اند 
25

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/01/151398/06/31اداره سالمت دهان و دندان

 سال که خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرد ه 5 تا 3تعداد کودکان

(شش ماهه دوم )اند 
25

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
1398/07/011398/12/15اداره سالمت دهان و دندان

مراقبت افراد مبتال به اختالل روانپزشکی ارجاع شده از سوی پزشک 

توسط کارشناس سالمت روان
20

سه ماهه اول، دوم و  ) 98گزارش ثبت خدمات روانشناختی در سال 

از سامانه های الکترونیک به نفکیک گروه های سنی طبق  (سوم

فرمت ارسالی

1398/09/151398/09/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

تعداد موارد تشخیص پزشک در اختالالت شایع روانپزشکی 

(...افسردگی، اضطراب، صرع و )
1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمطابق کدهای تشخیصی اعالم شده در سامانه الکترونیک10

برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت با موضوع مداخالت سالمت 

روان برای پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی
20

برگزار شده طبق فرمت  (حضوری/مجازی)های آموزشی  گزارش دوره

استاندار و دستورالعمل آموزش پزشک ابالغ شده
1398/11/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برگزاری کارگاه بازآموزی برای کارشناسان سالمت روان بدر حوزه 

(سه ساله/تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی ساالنه
10

های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندار و  گزارش دوره

دستورالعمل کریکولوم آموزشی اولویت بندی ابالغ شده
1398/10/011398/10/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

/ کارگاه آموزشی با موضوع غربالگری حوزه سالمت روان بهورز، ماما 

مراقب سالمت
10

های آموزشی برگزار شده از سوی مدرسه عالی سالمت  گزارش دوره

و گروه سالمت روان دانشگاه طبق فرمت استاندار ابالغ شده
1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

نظام مراقبت مادر پرخطر

نظام مراقبت عوارض شدید بارداری 

و زایمان

سالمت دهان و دندان کودکان زیر 

 سال6

-کاهش عوارض ناشی از بارداری 

تا پایان % 5سقط و زایمان به میزان 

برنامه

 کودکان زیر dmftارتقای شاخص 

 سال6

640

60

100 5

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

 ساله 12افزایش درصد کودکان 15

 درصد 80فاقد پوسیدگی دندان به 

تا پایان برنامه

برنامه کشوری ارتقای سالمت دهان 6

و دندان دانش آموزان ابتدایی

100

افزایش پوشش شناسائی اختالالت 

% 7شایع روانپزشکی به میزان 

جمعیت تحت پوشش برنامه در 

دانشگاه

تشخیص و مراقبت از اختالالت 5

شایع روانپزشکی

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

کارشناس مراقب سالمت و شرح حال / غربالگری اولیه توسط بهورز

روانپزشکی توسط پزشک در اختالالت شایع روانپزشکی
20

کارشناس /گزارش ثبت تشخیص غربالگری مثبت اولیه توسط بهورز 

مراقب سالمت و ثبت تشخیص اختالالت شایع روانپزشکی توسط 

  از سامانه الکترونیک به تفکیک گروه های 1398پزشک در سال 

سنی برای سه ماهه دوم و سوم

1398/09/151398/09/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت برای کارشناسان سالمت روان با 

ساعت50موضوعات سالمت روان حداقل به میزان 
10

 های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندارد و  گزارش دوره

کوریکولوم آموزشی و اولویت بندی ابالغ شده
1398/08/011398/12/29اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانی

-  سال17-12اجرای برنامه آموزش گروهی مهارت فرزند پروری 

شش ماهه دوم
1398/12/201398/12/29اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش آماری شش ماهه دوم بر اساس شناسنامه برنامه نوجوان سالم25

اجرای برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات،  الکل و  

شش ماهه اول- مواد
1398/06/011398/06/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش آماری شش ماهه اول25

اجرای برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات،  الکل و  

شش ماهه دوم- مواد
1398/12/011398/12/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش آماری شش ماهه دوم25

-  سال17-12اجرای برنامه آموزش گروهی مهارت فرزند پروری 

شش ماهه اول
1398/07/011398/07/15اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیگزارش آماری شش ماهه اول25

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای کارشناسان سالمت روان
1398/04/011398/04/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای پزشکان عمومی
1398/05/011398/05/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای مراقبین سالمت و بهورزان
1398/06/011398/06/31اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای مشاوران مدارس
1398/09/011398/09/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای گروه های امدادگر
1398/10/011398/10/30اجتماعی و اعتیاد- دفتر سالمت روانیمستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

15تهیه و ارسال دستورالعل سنجش دانش آموزان ایرانی و غیر ایرانی
  ، مکاتبات،(نشانگر های ستاد)...دستورالعمل سنجش، ابالغ اجرا،

(نشانگرهای دانشگاهی)...گزارش جلسات هماهنگی، ابالغ اجرا، 
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

تهیه و ارسال دستورالعل سنجش دانش آموزان غیر ایرانی فاقد 

مدارک هویتی و اقامتی
15

  ، مکاتبات،(نشانگر های ستاد)...دستورالعمل سنجش، ابالغ اجرا،

(نشانگرهای دانشگاهی)...گزارش جلسات هماهنگی، ابالغ اجرا، 
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

 مطابق بسته 10 و 7، 4، 1گزارش غربالگری دانش آموزان پایه های 

خدمت
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش سامانه الکترونیک30

 سالگی 15و ۱2،۹،۶گزارش غربالگری نوجوانان غیردانش آموز سنین

مطابق بسته خدمت
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش سامانه الکترونیک10

1398/04/151398/04/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش سامانه الکترونیک5گزارش اول آمار پیشگیری و درمان پدیکولوز سر در دانش آموزان

گزارش دوم آمار پیشگیری و درمان پدیکولوز سر در دانش آموزان دو 

بار در سال
1398/10/151398/10/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش سامانه الکترونیک5

1398/11/151398/11/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش کالس ها و جلسات آموزشی برگزار شده و ارسال اطالعات10ارسال گزارش آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول

1398/11/151398/11/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش بررسی10تهیه  گزارش بررسی سیستماتیک بلوغ در ایران و جهان

برنامه حمایت های روانی اجتماعی 

در بالیا و حوادث غیر مترقبه

 سال18 تا 5مراقبت سالمت سنین 

برنامه پیشگیری ازاختالالت مصرف 

الکل و مواد- دخاتیات

کاهش شیوع عوارض روانی مزمن 

ناشی از بالیای طبیعی و حوادث  

 در %۵غیر مترقبه  به میزان 

جمعیت آسیب دیده

افزایش پوشش برنامه پیشگیری از 

الکل و - اختالالت مصرف دخاتیات

در گروه  هدف تا % 5مواد به میزان 

پایان سال

100

4

5

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

افزایش پوشش شناسائی اختالالت 15

% 7شایع روانپزشکی به میزان 

جمعیت تحت پوشش برنامه در 

دانشگاه

تشخیص و مراقبت از اختالالت 5

شایع روانپزشکی

100

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 

5

100

20
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بوشهر

حوزه بهداشت

تهیه گزارش بررسی مشکالت شناسایی شده ی  برنامه مدارس مروج 

ارزیابی  )سالمت و ارائه راه حل در راستای اجرای فاز اول بازنگری

(برنامه

10
نتایج بررسی مشکالت، راه - گزارش شامل صورتجلسات برگزار شده

...حل های ارائه شده، بحث اقتصادی و
1398/10/151398/10/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

بازنگری برنامه بر اساس نتایج ارزیابی، اصالح دستورالعمل اجرایی و 

(فاز دوم بازنگری)چک لیست های ممیزی 
15

گزارش شامل مستندات مربوط به نتایج ارزیابی و اصالح دستورالعمل 

...چک لیست ها و - اجرایی
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه بازنگری شده ی مدارس مروج 

سالمت به منظور پایلوت در مدارس منتخب
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش کارگاه شامل دعوتنامه ها، لیست اسامی شرکت کنندگان،10

تهیه و ارسال گزارش پایلوت برنامه بازنگری شده در مدارس 

و پایش اجرای پایلوت(فاز سوم بازنگری)منتخب
10

ابالغ پایلوت به دانشگاهها از طرف ستاد و پایش، گزارش پایلوت 

ابالغ پایلوت به دانشگاهها از طرف ستاد و پایش، گزارش پایلوت 

-لیست شرکت کنندگان- دعوتنامه- شامل برنامه کارگاه های استانی

- (...جلسات، انجام ممیزی و - کالس- برگزاری کارگاه) گزارش اجرا

پسخوراند پایش

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

ارسال گزارش برگزاری کارگاه، کالس و جلسه آموزشی برای گروه 

همایش های  - های هدف از جمله سفیران سالمت دانش آموزی

استانی و شهرستانی مدارس مروج سالمت

15
-کالس- کارگاه)گزارش برگزاری- دعوتنامه- برنامه کارگاه و همایش

صورتجلسه- لیست شرکت کنندگان- (همایش-  جلسه
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

20تهیه وارسال گزارش تهیه و اهدا لوح مدارس مروج سالمت

جمع بندی نتایج ممیزی - ارسال پسخوراند- بررسی نتایج ممیزی 

مستندات مربوط به تهیه و -  دانشگاهی و کشوری- های شهرستانی

اهدا لوح نظیر لیست مدارس ستاره دارم مستندات مربوط به تحویل 

لوح

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

مشکالت، انتخاب   تهیه و ارسال گزارش شناسایی و اولویت بندی

مدارس مشمول کیفی سازی، مداخله برای حل مشکالت شناسایی و 

اولویت بندی شده در مدارس مذکور

10
، گزارش (نشانگر های ستاد)دستورالعمل کیفی سازی، برش استانی 

(نشانگرهای دانشگاهی)کیفی سازی 
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

10دانشگاهی/ برگزاری جلسات کمیته های استانی
صورتجلسات،  گزارش انجام مصوبات جلسات، گزارش ممیزی و 

پایش، پسخوراند
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

ارسال گزارش نیمه اول سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام 

یافته سالمت میانساالن
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش سامانه الکترونیک5

ارسال گزارش نیمه دوم سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام 

یافته سالمت میانساالن
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش سامانه الکترونیک5

 ماه اول پایش خدمات ادغام یافته سالمت 6تهیه و ارسال گزارش 

میانساالن
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پایش طی نامه اداری10

 ماه دوم پایش خدمات ادغام یافته سالمت 6تهیه و ارسال گزارش 

میانساالن
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پایش طی نامه اداری10

برگزاری کارگاه های سالمت زنان دوران باروری و یائسگی برای 

مدیران شهرستان ها
1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری10

برگزاری کارگاه های سالمت زنان در دوران باروری و یائسگی برای 

ارائه دهندگان خدمات
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری10

تهیه گزارش بررسی دالیل عدم مطلوبیت پوشش خدمات سالمت 

میانساالن
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش پیشرفت بررسی10

برگزاری یک کارگاه آموزش استانداردهای برگزاری کمپین های 

سالمت
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمکاتبات برگزاری کارگاه10

برگزاری حداقل یک کارگاه مهارت آموزشی مدیران و کارکنان 

OSCEمبتنی بر مدل 
1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمکاتبات و مستندات برگزاری کارگاه10

1398/10/011398/10/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبسته خدمت آماده چاپ10بازنگری بسته خدمت سالمت میانساالن و چاپ آن

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 15

سال پایه % 5سنی به میزان 

5

مراقبت های ادغام یافته سالمت 

میانساالن

20

20 مدارس مروج سالمت
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بوشهر

حوزه بهداشت

مراقبت های ادغام یافته سالمت 

میانساالن

تهیه و ارسال گزارش ارائه خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن 20

برای شاغلین
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش اقدامات انجام شده10

1398/06/151398/06/31خانواده و مدارس-دفتر جمعیت...صورتجلسات و / لیست افراد حاضر در کارگروه/ دعوتنامه 30تشکیل حداقل یک جلسه کمیته تخصصی سالمت سالمندان

1398/09/151398/09/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت...صورتجلسات و / لیست افراد حاضر در کارگروه/ دعوتنامه 30تشکیل حداقل یک جلسه کارگروه سالمت سالمندان

1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن آئین نامه40تدوین آیین نامه سالمت سالمندان

15برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان ستادی
در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

15برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان محیطی
در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
1398/09/011398/10/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش25ارسال گزارش پایش شش ماهه اول از نحوه اجرای برنامه

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش25ارسال گزارش پایش شش ماهه دوم از نحوه اجرای برنامه

1398/10/011398/11/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش20ارسال گزارش شروع  فاز اول طرح مراقبت در منزل

1398/05/011398/05/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن برنامه عملیاتی9825تدوین و ارسال برنامه عملیاتی اربعین سال 

1398/09/011398/09/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش25ارسال گزارش اقدامات سالمت خانواده در مراسم اربعین

سالمت / تهیه و ارسال محتوای موضوعات منتخب سالمت باروری

خانواده در بالیا طبق صورتجلسه ارسالی
1398/06/011398/06/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن تهیه شده25

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتمتن پیش نویس25سالمت خانواده در بالیا/ تدوین پیش نویس برنامه سالمت باروری

1398/07/011398/07/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت سال29 تا 18گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان shep50 ماهه اول برگزاری دوره آموزشی مطابق با مدل6گزارش 

1398/11/151398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت سال29 تا 18گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان shep50 ماهه دوم برگزاری دوره آموزشی مطابق با مدل6گزارش 

1398/07/011398/07/30خانواده و مدارس-دفتر جمعیت( سال18-29)گزارش پوشش مراقبت  جوانان 50 ماهه اول ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان6گزارش 

1398/11/151398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت( سال18-29)گزارش پوشش مراقبت  جوانان 50 ماهه دوم ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان6گزارش 

 ماهه اول برگزاری کارگاه، همایش و کمپین مرتبط  با 6گزارش 

ترویج ازدواج سالم
50

 سال طبق فرمت 29 تا 18گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان 

جدول ارایه شده
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

 ماهه دوم برگزاری کارگاه، همایش و کمپین مرتبط با 6گزارش 

ترویج ازدواج سالم
50

 سال طبق فرمت 29 تا 18گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان 

جدول ارایه شده
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

اصالح شیوه زندگی و رفتارهای 

پرخطر در جوانان

20
تهیه و ارسال فهرست مداخالت و انجام حداقل یک فعالیت آموزشی 

در خصوص رفتارهای مخاطره آمیز و ابالغی طی شش ماهه اول سال
50

فهرست مداخالت و گزارش فعالیت های آموزشی و جمع بندی 

فعالیت های آموزشی طبق جدول ارسال شده
1398/07/011398/07/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

نهادینه سازی سبک زندگی سالم 

در جوانان

اجرای سند ملی سالمندان

مراقبت های ادغام یافته  سالمت 

سالمندان و ارایه خدمت در منزل 

به سالمندان ناتوان

سالمت خانواده در / سالمت باروری 

بالیا

 29 تا 18پیشگیری از مرگ جوانان 

سال بواسطه حوادث حمل و 

این برنامه به منظور ارتقاء )نقل

آگاهی جوانان با رویکرد تربیت 

 29 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

سال

10

20

10

20

20

20

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

15

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

سالم

5

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 

5
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بوشهر

حوزه بهداشت

اصالح شیوه زندگی و رفتارهای 

پرخطر در جوانان

تهیه و ارسال فهرست مداخالت و انجام حداقل یک فعالیت آموزشی 20

در خصوص رفتارهای مخاطره آمیز و ابالغی طی شش ماهه دوم  

سال

50
فهرست مداخالت و گزارش فعالیت های آموزشی و جمع بندی 

فعالیت های آموزشی طبق جدول ارسال شده
1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیت

20بسیج اطالع رسانی جوانان
1398/04/011398/04/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش برگزاری هفته سالمت100برگزاری هفته سالمت جوان

25(شش ماهه اول سال)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 

جدول زمانبدی شش ماهه پایش و نظارت : 2فایل اکسل شماره

،فایل اکسل ( ماه اول6)آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

گزارش وضعیت انطباق سیستم کیفیت در سطوح مختلف : 3شماره

: 6،فایل اکسل شماره (شش ماه اول)شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 

شش ماه )گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در آزمایشگاههای بهداشتی 

گزارش شش ماهه عدم : 4،فایل گزارش شماره( ماه اول6)،(اول

انطباق شبکه و اقدامات اصالحی پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت 

( ماه اول6)و سیستم ارجاع

1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

25(شش ماهه دوم سال)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 

جدول زمانبدی شش ماهه پایش و نظارت : 2فایل اکسل شماره

،ایل اکسل (شش ماه دوم)آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

گزارش وضعیت انطباق سیستم کیفیت در سطوح مختلف : 3شماره

: 6،فایل اکسل شماره (شش ماه دوم)شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 

شش ماه )گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در آزمایشگاههای بهداشتی

گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای نمونه : 5،فایل اکسل شماره (دوم

گزارش شش ماهه عدم : 4،فایل گزارش شماره( ماه دوم6)گیری

انطباق شبکه و اقدامات اصالحی پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت 

( ماه دوم6)و سیستم ارجاع

1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع دسترسی به خدمات مورد 

( ماه اول سال6)تعهد 
10

نقشه خدمت و گزارش عملکرد خدمات مورد : 7فایل اکسل شماره 

(شش ماه اول )تعهد 
1398/07/011398/07/29آزمایشگاه

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی 

( ماه اول سال6)
5

گزارش میزان انطباق سطوح مختلف :  8فایل اکسل شماره 

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت 

(شش ماه اول )

1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی با 

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس چک لیست سطح 

( ماه دوم سال6)بندی

5

گزارش میزان انطباق سطوح مختلف :  8فایل اکسل شماره 

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت 

(شش ماه دوم)

1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر طبق اولویت های اعالم شده 

(شش ماه اول سال )توسط آزمایشگاه مرجع سالمت  
5

ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در برنامه با ذکردرصد 

آزمایشگاههای شرکت کننده
1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر طبق اولویت های اعالم شده 

شش ماه دوم سال )توسط آزمایشگاه مرجع سالمت 
5

ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در برنامه با ذکردرصد

آزمایشگاههای شرکت کننده
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه 

حوزه ستادی و )آزمایشگاههای بهداشتی درشش ماه اول

(آزمایشگاههای سطوح مختلف

5

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه 

حوزه ستادی و )آزمایشگاههای بهداشتی درشش ماه دوم 

(آزمایشگاههای سطوح مختلف

5

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

ظارت و پایش آزمایشگاههای اچ ای وی،آنفلوانزا،سل،تحت پوشش 

دانشگاه و اقمار آنها
1398/08/011398/08/29آزمایشگاهارائه گزارش به مسئولین آزمایشگاه جامع سالمت5

نظارت و پایش آزمایشگاههای منطقه ای اچ ای 

وی،آنفلوانزا،سل،آزمایشگاههای مرجع کشوری
5

ارائه گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
1398/07/011398/07/29آزمایشگاه

حصول اطمینان از استقرار نظام 

تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

افزایش دسترسی به خدمات 20

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

20 10

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 15

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

سالم

5
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بوشهر

حوزه بهداشت

شش  )تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد کردن  اطالعات

(ماهه اول
50

اطالعات دموگرافیک و منابع شبکه : 9فایل اکسل شماره 

(شش ماه اول )آزمایشگاههای بهداشتی 
1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

نهایی سازی و ارسال  فرمهای جمع آوری داده های دموگرافیک و 

اطالعات  منابع از هر یک از سطوح آزمایشگاهی شبکه در 

(سه ماهه سوم )دانشگاههای علوم پزشکی کشور

50

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

1398/09/011398/09/29آزمایشگاه

1398/06/011398/06/29آزمایشگاهبارگزاری فایلهای آموزشی در سایت آزمایشگاه مرجع سالمت15(شش ماه اول )بارگذاری محتوای آموزشی

15(شش ماه دوم )بارگذاری محتوای آموزشی

بارگزاری فایلهای سخنرانی کارگاههای 

آموزشی،دستورالعملها،راهنماها و کتب در سایت آزمایشگاه مرجع 

سالمت

1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

تعیین اولویت های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت به همراه 

(سه ماهه اول )تواتر برگزاری کارگاه
15

غیر حضوری، به همراه /اعالم فهرست کارگاههای آموزشی  حضوری

تواتر برگزاری کارگاه
1398/03/011398/03/29آزمایشگاه

بدو  و ضمن )نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی ساالنه 

(سه ماه اول )خدمت  
15

نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی : 10فایل اکسل شماره

(سه ماهه اول سال )ساالنه 
1398/03/011398/03/29آزمایشگاه

غیر حضوری بر اساس نیاز / برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

(شش ماه اول)سنجی آموزشی
20

غیر حضوری توسط / ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی حضوری

دانشگاه برگزار کننده بر اساس اولویت های آزمایشگاه مرجع سالمت
1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

غیر حضوری بر اساس نیاز / برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

(شش ماه دوم)سنجی آموزشی 
20

غیر حضوری توسط / ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی حضوری

دانشگاه برگزار کننده بر اساس اولویت های آزمایشگاه مرجع سالمت
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

35(شش ماه اول)ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاههای منتخب توسط دانشگاهها 

براساس دستورالعمل و چک لیست و ارائه گزارش در برش دانشگاهی
1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

50(شش ماه دوم)ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
در خصوص اطمینان از نحوه آمادگی در زمان  (مانور)برگزاری تمرین

بحران و بالیا، توسط دانشگاهها با همکاری آزمایشگاه مرجع سالمت
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

15(سه ماه اول)ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
جمع بندی گزارشات ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاههای مرجع 

کشوری
1398/04/011398/04/29آزمایشگاه

1398/03/011398/03/29آزمایشگاهجمع بندی چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای مرجع کشوری20(سه ماه اول)ارزیابی ظرفیت آزمایشگاههای مرجع کشوری 

25(شش ماه اول)ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای منطقه ای 
گزارش ارتقاء ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی عوامل مورد نظر نظام 

مراقبت سندرمیک
1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

25(شش ماه دوم)ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای منطقه ای و رفرانس 
گزارش ارتقاء ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی عوامل مورد نظر نظام 

مراقبت سندرمیک
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی   

(شش ماهه اول)
15

با )تکمیل ابزار براورد هزینه های تمام شده خدمات آزمایشگاهی 

و گزارش اقدامات انجام شده پیرو (استفاده از تستهای منتخب

استفاده ازآن در برش دانشگاهی

1398/06/011398/06/29آزمایشگاه

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی   

(شش ماه دوم )
15

گزارش نهایی انجام مداخالت و نتیجه آنها در خصوص بهینه سازی 

(شش ماهه دوم)ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه

ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی کشور

به روز رسانی اطالعات

توانمند سازی مدیران وکارکنان 

آزمایشگاههای شبکه بهداشتی در 

همه دانشگاهها

پدافند غیر عامل و فوریتها و بالیا

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

افزایش دسترسی به خدمات 20

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

1020

20

20

20
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بوشهر

حوزه بهداشت

مراقبت بیماران تحت پوشش مبتال به فشارخون باال بصورت ماهانه 

مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک طی شش ماهه /توسط بهورز

98اول 

50
 طبق 1398گزارش آمار مراقبت بیماران طی شش ماهه اول سال 

فرمت ابالغ شده در پورتال یا سامانه سیب
1398/07/011398/07/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

مراقبت بیماران تحت پوشش مبتال به فشارخون باال  بصورت ماهانه 

98مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک طی سال /توسط بهورز
50

 طبق فرمت ابالغ شده 1398گزارش آمار مراقبت بیماران طی سال 

در پورتال یا سامانه سیب
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

 به بیماران، مراقبان سالمت و 2 و 1آموزش خودمراقبتی دیابت نوع  

پزشکان با همکاری سازمان های مردم نهاد مورد تایید
20

گزارش برگزاری دوره های آموزشی برنامه دیابت در دانشگاه های 

کشور همچون برنامه دوست من انسولین یا برنامه های مشابه
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

تعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش که ساالنه % 50افزایش 

 در فواصل سه تا شش ماهه داشته HbA1cحداقل دو نوبت آزمایش 

اند

30
ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه تعداد آزمایش انجام شده نسبت به  

سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال غیرواگیر
1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

تعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش با کنترل % 50افزایش 

98 در طول سال HbA1cمطلوب بر اساس میزان  
50

ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه نتیجه آزمایش هموگلوبین 

گلیکوزیله نسبت به  سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال 

غیرواگیر

1398/12/011398/12/15دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

1398/03/161398/12/15مرکز مدیریت شبکهتعداد دانشگاههای پایش شده50پایش مشترک با سازمان بیمه سالمت

 20جمعیت باالی )نظارت بر پایش ارائه خدمات در مناطق شهری 

(هزار نفر
1398/05/011398/12/15مرکز مدیریت شبکهتعداد دانشگاههای پایش شده50

الکترونیک و )مدیریت و پیگیری نظارت سنجی به تفکیک دانشگاهها 

(حضوری 
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهبازدید حضوری/تعداد مکاتبات50

1398/05/011398/12/15مرکز مدیریت شبکهمکاتبات/ گزارشهای سامانه ای50(مبتنی بر برامد)نظارت بر کیفیت مراقبت ها 

آموزش به مردم و فرهنگ سازی برای جلوگیری از تبدیل مردم به 

اهرم فشار
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات آموزشهای برگزار شده50

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهگزارش سامانه های الکترونیک50الزامی کردن ارجاع الکترونیک از سطح یک به دو و سه

استقرار نظام پرداخت مبتنی بر گزارش عملکرد که از سامانه های 

الکترونیک بدست می آید
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهگزارش از سامانه های الکترونیک20

تهیه و تدوین دستورعمل اجرایی و تفاهم نامه مشترک با سازمان 

بیمه سالمت
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهدستورعمل و تفاهم نامه  مشترک ابالغی10

تشکیل ستاد و کمیته های )هماهنگی و همکارهای بین بخشی 

و روستایی  (فارس مازندران)اجرایی برنامه پزشک خانواده  شهری

،تدوین و ابالغ مصوبات ستاد

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات برگزاری ستاد های برگزار شده با ذکر مصوبات20

تامین فضای فیزیکی و تجهیزات  مورد نیاز برابر تفاهم نامه مشترک 

در واحدهای دولتی
10

مستندات تعیین پروژه ها،اولویت بندی و هزینه کرد با ذکر پیشرفت 

فیزیکی
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکه

اعتبارات، نیروی انسانی، بهبود استاندارد، دارو و مکمل، )تامین منابع 

پاراکلینیک، دهگردشی،فناوری اطالعات ،برنامه های ادغام 

(یافته،فرهنگ سازی

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهیک نسخه از اسسناد تخصیص،هزینه کرد و حواله صادر شده20

توانمند سازی مدیران،کارشناسان و پرسنل محیطی شاغل در برنامه 

پزشک خانواده و بیمه روستایی
20

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی  دوره های فلوشیب، سمینار،اجالس 

و برنامه های آموزشی
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکه

1398/01/151398/03/31مرکز مدیریت شبکهدستور عمل9830تدوین دستور عمل اجرایی برای سال 

گسترش تعداد واحدهای ارائه خدمت و نیروی انسانی شاغل در 

واحدها
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات ارسالی دانشگاهها/مکاتبات/ گزارش از سامانه سیب70

ارایه خدمات و مراقبت های اولیه 

مراقبت های )بهداشتی و درمانی 

عشایر - به روستاییان (نوین سالمت

 هزار نفر20و ساکنین شهرهای زیر 

متناسب سازی ساختار  با برنامه 

های سالمت کشوری

برنامه مراقبت بیماران مبتال به 

فشارخون باال

برنامه مراقبت بیماران مبتال به 

دیابت

ارتقای کیفیت خدمات مراقبتهای 

(PHC)بهداشتی 

ارتقای سامانه رضایت سنجی 

از سطح برونداد به )وگزارشهای آن 

(برامد

استقرار نظام ارجاع الکترونیک در 

دانشگاه های علوم پزشکی برای 

عشایری و - جمعیت روستایی

 هزار نفر20شهری زیر 

افزایش نسبت بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار خون با فشار 

تا % 10خون کنترل شده به میزان 

پایان برنامه ششم

استقرار ساختار شبکه و منابع انسانی

20

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده به 

تا پایان برنامه ششم % 10میزان 

HbA1c

ارتقای استقرار نظام پایش و ارزیابی 

عملکرد و راستی آزمایی خدمات در 

 واحد های برخوردار از 100%

پرونده الکترونیک سالمت

 گام برنامه پزشکی 12اجرای 

خانواده منطبق با قانون برنامه ششم 

جمعیت% 70حداقل در 

برنامه پزشک خانواده % 100اجرای 

 هزار 20روستایی و شهرهای زیر 

نفر با رعایت استاندارد ها

15

15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

10

10

15

15100

100

50

50

100

100

25
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بوشهر

حوزه بهداشت

بازنگری تشکیالت ستاد مراکز بهداشت شهرستانها و واحدهایی 

وابسته به آن
1398/02/011398/06/31مرکز مدیریت شبکهمصوبات ابالغ شده60

مشارکت و ایجاد تسهیل در تصویب نهایی تشکیالت ستاد مراکز 

بهداشت شهرستانها و واحدهایی وابسته به آن
1398/07/011398/12/15مرکز مدیریت شبکهتشکیالت تصویب شده40

پرداخت اعتبارات بر اساس روش سرانه انطباق یافته با دستاورد  از 

سطح ستاد مرکز مدیریت شبکه به سطوح مراکز بهداشت 

دانشکده های علوم پزشکی/دانشگاه

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهگزارش سامانه های یکپارچه سالمت50

پرداخت اعتبارات بر اساس روش سرانه انطباق یافته با عملکرد   از 

سطح مراکز بهداشت به پیمانکاران و نیرویهای شاغل
1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهگزارش از سامانه های یکپارچه سالمت50

استخراج فیلدهای ساختاری مورد 

نیاز نظام سالمت در حوزه بهداشت 

از سامانه های یکپارچه بهداشت

25

طراحی گزارش های کاربردی ساختاری و شاخص های مرتبط با آن 

در سامانه های یکپارچه بهداشت
1398/02/011398/04/31مرکز مدیریت شبکهگزارش سامانه های یکپارچه بهداشت100

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات20ارزیابی سند برنامه های تدوین و ارائه شده به مرکز

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات20برگزاری جلسات توجیهی با مسوولین برنامه های ارائه شده

اعالم اصالحات و شواهد مورد نیاز جهت تکمیل و رفع مشکالت 

برنامه
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات20

اعالم اصالحات و تغییرات برنامه به دفتر مربوطه جهت اعمال در 

بوکلت
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات20

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات20پیگیری تدوین مجموعه های تدوین شده

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات40تعیین تغییرات و اصالحات مورد نیاز در سامانه های الکترونیک

مشارکت در ارزیابی اصالحات صورت گرفته در سامانه های 

الکترونیک
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات30

مشارکت در تعیین گزارش ها و شاخصهای قابل استخراج از سامانه 

های الکترونیک
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات30

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات30بازنگری فرمت بسته خدمات سطح اول

اعمال اصالحات و تغییرات مورد نیاز در خدمات بر اساس بازنگری 

های انجام شده در خدمات و برنامه ها
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات40

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات30ابالغ بسته خدمات بازنگری شده به دانشگاهها

ها و بررسی مستندات و مطالعات انجام  برگزاری جلسات با گروه

های تخصصی گرفته بر روی برنامه از سوی گروه
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات25

های انجام گرفته بر رو ی برنامه از لحاظ اقتصادی و  بررسی فعالیت

جمع آوری شواهد و تحلیل آنها
1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات25

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات25تعیین پیوست اقتصادی برای هر برنامه

1398/01/171398/12/15مرکز مدیریت شبکهمستندات25بررسی میزان هزینه اثربخشی برنامه

بازنگری روش توزیع اعتبارات برنامه 

بر اساس سرانه انطباق یافته با 

دستاورد و عملکرد و پرداخت در 

سطوح مختلف ستادی ومحیطی بر 

این اساس

بازنگری و به روز رسانی برنامه های 

سالمت براساس اولویت

مشارکت در ارزیابی و انجام تحلیل 

هزینه اثربخشی و )های اقتصادی 

برنامه های حوزه  (هزینه فایده

بهداشت به ترتیب اولویت

بازنگری تشکیالت مراکز بهداشت 

شهرستان و واحدهای تابعه تصویب 

نهایی آن

مشارکت در تکمیل پرونده 

الکترونیک

بازنگری بسته خدمات سطح اول 

سالمت

ارتقاء برنامه های موجود در شبکه 

با بازنگری آنها ضمن رعایت اولویت 

الزامات ادغام و تحلیل اقتصاد - ها

 برنامه به میزان ۷ )سالمت 

(درصد۱۰۰

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

استقرار ساختار شبکه و منابع انسانی20

10

1025

25

40

20

30

10
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بوشهر

حوزه بهداشت

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش پیشرفت یکساله15راه اندازی پورتال خودمراقبتی فردی

7اطالع رسانی برنامه خودمراقبتی فردی

نوع رسانه مانند -گروه هدف- زمان اجرا- نام کمپین)گزارش یکساله 

محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...- پمفلت و- پوستر

- (ندارد/دارد)ارزشیابی - سازمان همکار....- تلویزیون و روزنامه و

بر اساس فرم مستندات (هزینه

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

20تربیت سفیران سالمت خانوار
عناوین دوره - تعداد سفیران سالمت و افتخاری آموزش داده شده 

(بر اساس فرم مستندات)های برگزار شده 
1398/02/011398/12/15دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(سه ماهه اول)اجرای آموزش گروهی 

تعداد کل - تعداد جلسات- عناوین دوره های برگزار شده: گزارش

درصد - تعداد سفیران سالمت شرکت کننده- شرکت کنندگان

(براساس فرم مستندات)افزایش آگاهی در سه ماهه اول 

1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(شش ماهه اول)اجرای آموزش گروهی 

تعداد کل -تعداد جلسات- عناوین دوره های برگزار شده: گزارش

درصد - تعداد سفیران سالمت شرکت کننده- شرکت کنندگان

(براساس فرم مستندات)افزایش آگاهی در شش ماهه اول 

1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(نه ماهه)اجرای آموزش گروهی 

تعداد کل -تعداد جلسات- عناوین دوره های برگزار شده: گزارش

درصد - تعداد سفیران سالمت شرکت کننده- شرکت کنندگان

(براساس فرم مستندات)افزایش آگاهی در شش ماهه اول 

1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(یکساله)اجرای آموزش گروهی 

تعداد کل -تعداد جلسات- عناوین دوره های برگزار شده: گزارش

درصد - تعداد سفیران سالمت شرکت کننده- شرکت کنندگان

(براساس فرم مستندات)افزایش آگاهی در شش ماهه اول 

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(طلبه- سرباز- دانشجویی)تربیت سفیران سالمت جوان 
- عناوین دوره های برگزار شده- تعداد سفیران سالمت جوان: گزارش

(بر اساس فرم مستندات)شاخص سفیر سالمت جوان 
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

8معرفی سفیران سالمت به کانون های سالمت محله
تعداد و درصد سفیران سالمت معرفی شده به کانون های : گزارش

(براساس فرم مستندات)سالمت محله 
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(سه ماهه اول)ارزشیابی رنامه خودمراقبتی فردی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در سه ماهه اول 

(فرم مستندات
1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(شش ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی  در نه ماه 

(مستندات
1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(یکساله)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در یکسال 

(مستندات
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش پیشرفت یکساله15راه اندازی سامانه سازمان های حامی سالمت

10اطالع رسانی برنامه خودمراقبتی سازمانی

نوع رسانه مانند -گروه هدف- زمان اجرا- نام کمپین)گزارش یکساله 

محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...- پمفلت و- پوستر

- (ندارد/دارد)ارزشیابی - سازمان همکار....- تلویزیون و روزنامه و

بر اساس فرم مستندات (هزینه

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

خود مراقبتی فردی

سازمان های )خودمراقبتی سازمانی 

(حامی سالمت

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 5

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم
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بوشهر

حوزه بهداشت

 (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی )برگزاری دوره های آموزشی 

(سه ماهه اول)برای شورای ارتقای سالمت در محل کار 
5

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه )گزارش دوره آموزشی 

برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که  (کار با سامانه 

بر اساس فرم )برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در سه ماهه اول 

(مستندات

1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

 (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی)برگزاری دوره های آموزشی 

(شش ماهه اول)برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  
5

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه )گزارش دوره آموزشی 

برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که  (کار با سامانه 

بر اساس فرم )برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در شش ماهه اول 

(مستندات

1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

 (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی )برگزاری دوره های آموزشی 

(نه ماهه)برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  
5

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه )گزارش دوره آموزشی 

برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که  (کار با سامانه 

(بر اساس فرم مستندات)برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در نه ماهه 

1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

 (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی )برگزاری دوره های آموزشی 

(یکساله)برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  
5

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه )گزارش دوره آموزشی 

برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که  (کار با سامانه 

(بر اساس فرم مستندات)برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در یکسال 

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(سه ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی  
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در سه ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(شش ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی  در نه ماه 

(مستندات
1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(یکساله)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در یکسال 

(فرم مستندات
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

همکاری در اجرای برگزاری جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی 

سالمت
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش یکساله15

10اطالع رسانی برنامه خوامراقبتی اجتماعی

نوع رسانه مانند -گروه هدف- زمان اجرا- نام کمپین)گزارش یکساله 

محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و ...- پمفلت و- پوستر

- (ندارد/دارد)ارزشیابی - سازمان همکار....- تلویزیون و روزنامه و

بر اساس فرم مستندات  (هزینه

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی )برنامه ریزی دوره های آموزشی

روستایی و / شوراهای شهری/برای اعضای مجامع سالمت (مشارکتی

(سه ماهه اول)شورایاری   

5

برگزار  (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی)گزارش دوره آموزشی 

شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در سه 

(بر اساس فرم مستندات)ماهه اول 

1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی )برنامه ریزی دوره های آموزشی

روستایی و / شوراهای شهری/برای اعضای مجامع سالمت (مشارکتی

(شش ماهه اول)شورایاری  

5

برگزار  (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی)گزارش دوره آموزشی 

شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در شش 

(بر اساس فرم مستندات)ماهه اول 

1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی )برنامه ریزی دوره های آموزشی

روستایی و / شوراهای شهری/برای اعضای مجامع سالمت  (مشارکتی

(نه ماهه)شورایاری 

15

برگزار  (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی)گزارش دوره آموزشی 

شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در نه ماه 

(بر اساس فرم مستندات)

1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

سازمان های )خودمراقبتی سازمانی 

(حامی سالمت

برنامه )خودمراقبتی اجتماعی 

(جوامع حامی سالمت

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

52535
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بوشهر

حوزه بهداشت

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی )برنامه ریزی دوره های آموزشی 

روستایی و / شوراهای شهری/برای اعضای مجامع سالمت (مشارکتی

(یکساله)شورایاری  

15

برگزار  (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی)گزارش دوره آموزشی 

شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در یکسال 

(بر اساس فرم مستندات)

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(سه ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در سه ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

10(شش ماهه اول)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر )گزارش شاخص  برنامه خودمراقبتی اجتماعی در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

15(نه ماهه)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی  در نه ماه 

(فرم مستندات
1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

15(یکساله)ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در یکسال 

(فرم مستندات
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش یکساله سنجش سواد سالمت30سنجش ملی سواد سالمت

برنامه ریزی و پشتیبانی ملی مجموعه کمپین های آموزش سالمت 

همگانی
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش پیشرفت یکساله30

30اجرای مجموعه کمپین های آموزش سالمت همگانی

سازمان های - گروه هدف- زمان اجرا- نام کمپین: گزارش یکساله

نوع رسانه و ارزشیابی - کانال ارتباطی- (غیر دولتی/ دولتی)همکار 

(بر اساس فرم مستندات)کمپین 

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش یکساله10اجرای جشنواره های ارتقای سالمت

1398/03/011398/03/31دفتر آموزش و ارتقا سالمتابالغ رئیس و دبیر کمیته15تشکیل کمیته مداخالت ارتقای سالمت

برگزاری کارگاه توانمندسازی کارشناسان در مورد طراحی و اجرای 

مداخالت ارتقای سالمت
1398/06/011398/06/31دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش برگزاری کارگاه15

20ابالغ، اصالح و تایید برنامه مداخالت ارتقای سالمت
گزارش تعداد برنامه تایید شده به نسبت کل مراکز جامع سالمت و 

خانه های بهداشت
1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

گزارش پیشرفت اجرای مداخالت ارتقای سالمت در مراکز و خانه ها 

بهداشت
1398/09/011398/09/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش پیشرفت25

گزارش پیشرفت اجرای مداخالت ارتقای سالمت در مراکز و خانه ها 

بهداشت
1398/12/011398/12/15دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش پیشرفت25

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش یکساله20مدیریت سامانه آوای سالمت

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش یکساله15پشتیبانی و نظارت بر سامانه ارس

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش یکساله30برنامه ریزی و پشتیبانی رسانه های آموزش و ارتقای سالمت

5(سه ماه اول)گزارش سامانه ارس 
شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و - ثبت رسانه ها: گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در سه ماه اول 
1398/04/011398/04/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(شش ماهه اول)گزارش سامانه ارس 
شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و - ثبت رسانه ها: گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در شش ماهه اول 
1398/07/011398/07/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

برنامه جامع آموزش سالمت همگانی

بر اساس )مداخالت ارتقای سالمت 

نتایج برنامه نیازسنجی سالمت 

(جامعه

برنامه )خودمراقبتی اجتماعی 

(جوامع حامی سالمت

مدیریت تولید رسانه های آموزش و 

ارتقای سالمت

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

5

افزایش سواد سالمت مردم به میزان 

 درصد سال پایه25

25

25

30

35

30

40
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بوشهر

حوزه بهداشت

5(نه ماهه)گزارش سامانه ارس 
شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و - ثبت رسانه ها: گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در نه ماه 
1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

5(یکساله)گزارش سامانه ارس 
شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و - ثبت رسانه ها: گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در یکسال 
1398/10/011398/10/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش ساالنه15ارزشیابی خارجی ساالنه رسانه های ثبت شده در سامانه

35برنامه ریزی دوره های آموزشی برای معلمان
تعداد و درصد معلمان آموزش دیده به تقکیک - نام دوره آموزشی

براساس فرم مستندات (تجمعی)مقاطع تحصیلی 
1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

45تربیت سفیران سالمت دانش آموزان

تعداد و درصد دانش آموزان آموزش دیده به - نام دوره آموزشی

شاخص درصد سفیران سالمت دانش آموز - تقکیک مقاطع تحصیلی

براساس فرم مستندات  (تجمعی)

1398/11/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمت

20جشنواره سفیران سالمت دانش آموزان
براساس فرم  )گزارش برگزاری جشنواره مطابق با دستورالعمل 

(مستندات
1398/03/011398/03/31دفتر آموزش و ارتقا سالمت

برگزاری جلسات کارشناسی کارگروه پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی
1398/02/011398/11/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتلیست افراد شرکت کننده و مستندات مربوطه70

1398/03/011398/11/15دفتر آموزش و ارتقا سالمتگزارش صورتجلسات و پیگیری مصوبات30تدوین و ارسال صورتجلسات کارگروه دانشگاهی به دبیرخانه ملی

1398/02/011398/08/15دفتر آموزش و ارتقا سالمتبسته های مداخالتی تدوین شده50تدوین و تعریف بسته های مداخالت اجتماعی

1398/09/011398/11/15دفتر آموزش و ارتقا سالمتبسته های بومی شده50بومی سازی بسته های مداخالت اجتماعی

کاهش اسیدهای چرب ترانس در 

روغن مصرفی با کاربرد در 

 % 4)فرموالسیون مواد غذایی

(98کاهش تا پایان سال 

 اصالح استاندارد مواد غذایی از□12

 نظر درصد اسیدهای چرب ترانس با

همکاری سازمان های ذیربط

100

بازنگری استاندارد روغن های خوراکی و مواد غذایی حاوی اسیدهای 

چرب ترانس
1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورت جلسات و متن استاندارد بازنگری شده100

کاهش درصد  نمک در فرموالسیون 

پروانه ساخت محصوالت غذایی 

وآشامیدنی صنعتی با ارزیابی خطر 

 % 2/8)  %1۰باال به میزان 

(98محصوالت تا پایان سال 

 اصالح استاندارد مواد غذایی از□12

 نظر میزان نمک با همکاری سازمان

های ذیربط

100

1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورت جلسات و متن استاندارد بازنگری شده100اصالح بازنگری استاندارد مواد غذایی که نمک افزوده دارند

کاهش درصد قندهای ساده در 

فرموالسیون پروانه ساخت 

محصوالت غذایی با ارزیابی خطر 

از محصوالت تا پایان سال  % 2)باال 

98)

 اصالح استاندارد مواد غذایی از□12

 نظر میزان شکر با همکاری سازمان

های ذیربط

100

1398/07/011398/07/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورت جلسات و متن استاندارد بازنگری شده100اصالح بازنگری استاندارد مواد غذایی که شکر افزوده دارند

پیشگیری و کنترل اضافه وزن و 

چاقی در کودکان سنین مدرسه 

(ایران اکو)ایرانی 

برکزاری جلسات آموزشی، برگزاری جلسات هماهنگی بین بخشی، 30

زمینه سازی برای فعالیت های ورزشی، زمینه سازی ارائه غذای سالم 

در مدارس

100
گزارش اجرای برنامه ، صورت جلسات بین بخشی  زمینه سازی برای 

فعالیت های ورزشی زمینه سازس ارائه غذای سالم در مدارس
1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در 

 5اضافه وزن و چاقی کودکان زیر 

سال

30
آموزش کارکنان  بهداشتی ، بین بخشی و   مادران ، تشکیل جلسات 

بین بخشی
1398/10/011398/10/30دفتر بهبود تغذیه جامعه(روستا و حاشیه شهرها) گزارش عملکرد ابالغ شده 2فرم  شماره 100

بر )ثابت نگه داشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 

مدیریت تولید رسانه های آموزش و 

ارتقای سالمت

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

10

12

خودمراقبتی در مدارس

تشکیل کارگروههای دانشگاهی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اجرای مداخالت بومی بین بخشی و 

اجتماع محوربه منظور پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی

افزایش سرانه مداخالت اجتماعی 

مبتنی بر مشارکت مردمی

استقرار نظام جامع آموزش سالمت 

در مدارس کشور

/ افزایش پوشش مدیریت بومی

منطقه ای آسیب های اجتماعی 

حوزه سالمت در دانشگاه های علوم 

تا پایان سال  % 100)پزشکی 

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

افزایش سواد سالمت مردم به میزان 5

 درصد سال پایه25

15

15

25

20100

30

100

100
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بوشهر

حوزه بهداشت

آموزش مدیران و مربیان ، تنظیم برنامه غذایی،  نظارت مهدهای 

کودک تحت پوشش
30

ستاد دانشگاه یا  -(97)گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال قبل 

مراکز جامع سالمت
1398/03/011398/03/31دفتر بهبود تغذیه جامعه

1398/06/011398/06/31دفتر بهبود تغذیه جامعهنمونه دستور عمل اجرایی40بازنگری دستور عمل اجرایی

آموزش مدیران و مربیان ، تنظیم برنامه غذایی،  نظارت مهدهای 

کودک تحت پوشش
30

ستاد دانشگاه یا مراکز -98فرم گزارش عملکرد شش ماهه  اول سال 

جامع سالمت
1398/08/011398/08/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

20پایگاه تغذیه سالم مدارس
برگزاری جلسات آموزشی و نظارت بر پایگاه تغذیه و برنامه های 

 در مدارس توسط ستاد دانشگاه یا Dمکمل یاری با آهن و ویتامین 

مراکز جامع سالمت

100

گزارش جمع بندی بازدید از پایگاه های تغذیه سالم مدارس 

گزارش جلسه مشترک با آموزش و پرورش استان برای / دانشگاه

هماهنگی و تقویت اجرای برنامه و نظارتها

1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذیه مراکز و مراقبین پایگاه های در 

خصوص مراقبت های تغذیه
15

  بر مراکز و پایگاه 98 ماهه اول 6گزارش یا مکاتبات نظارت های 

های تحت پوشش
1398/06/011398/06/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذیه مراکز و مراقبین پایگاه های در 

خصوص مراقبت های تغذیه
15

  بر مراکز و پایگاه های 98 ماه آخر 5گزارش یا مکاتبات نظارت های 

تحت پوشش
1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، 

اضافه وزن، کم وزنی، الغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه 

های تحت پوشش دانشگاه

1398/03/011398/03/30دفتر بهبود تغذیه جامعه تغذیه دانشگاه از سامانه سیب98 ماهه اول 3گزارش شاخص های 15

پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، 

اضافه وزن، کم وزنی، الغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه 

های تحت پوشش دانشگاه

1398/06/011398/06/31دفتر بهبود تغذیه جامعه تغذیه دانشگاه98 ماه دوم 3گزارش شاخص های15

پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، 

اضافه وزن، کم وزنی، الغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه 

های تحت پوشش دانشگاه

1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعه تغذیه دانشگاه از سامانه سیب98 ماهه سوم 3گزارش شاخص های 15

پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، 

اضافه وزن، کم وزنی، الغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه 

های تحت پوشش دانشگاه

1398/12/011398/12/15دفتر بهبود تغذیه جامعه تغذیه دانشگاه98 ماه آخر 3گزارش شاخص های 25

تدوین پروتکل اجرای فاز اول و اجرای آن در -تشکیل جلسات فنی

شهر بیرجند
50

صورتجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت اجرای پایلوت در 

شهر بیرجند
1398/06/011398/06/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

تدوین پروتکل اجرای فاز اول و اجرای آن در -  تشکیل جلسات فنی 

شهر بیرجند
50

صورتجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت اجرای پایلوت در 

شهر بیرجند
1398/12/011398/12/15دفتر بهبود تغذیه جامعه

بررسی اثر بخشی برنامه ملی مکمل یاری ویتامین د در زنان 

میانساالن ارومیه
1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعهپروپزال طرح و گزارش اجرای بررسی40

1398/06/011398/06/31دفتر بهبود تغذیه جامعهفرم تکمیل شده  گزارش عملکرد نیمه اول سال30گسترش پوشش مکمل یاری با ویتامین د به تفکیک گروه های هدف

1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعهفرم تکمیل شده  گزارش عملکرد نیمه دوم سال30گسترش پوشش مکمل یاری با ویتامین د به تفکیک گروه های هدف

10مکمل یاری با آهن در دانش آموزان
1398/05/011398/05/31دفتر بهبود تغذیه جامعه(97)فرم تکمیل شده  گزارش عملکرد سال گذشته 100گسترش پوشش مکمل یاری با آهن در دانش آموزان

1398/04/011398/04/31دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسه-دعوتنامه - برنامه  50برگزاری نشست حمایت طلبی با مسئولین ستادی و استانی

1398/07/011398/07/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت25نهایی سازی الگوی باغ

1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت25اجرایی کردن الگو ی باغ

بهبود وضعیت تغذیه کودکان در 

مهدهای کودک

12

پیشگیری و مراقبت تغذیه ای 

-دیابت- بیماران مبتال به سوء تغذیه

- چاقی- اضافه وزن-  پره دیابت

فشارخون  باال و - دیس لیپیدمی

آنمی مادران باردار در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

عالوه Dغنی سازی آرد با  ویتامین  

بر آهن واسید فولیک

مکمل یاری با ویتامین د در گروه 

های هدف

بهبود امنیت غذا و تغذیه در استان 

های کم برخوردار

بر )ثابت نگه داشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 

12

20

100

10

10

20

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوار 

ها از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

افزایش پوشش مشاوره تغذیه در 

%5جمعیت تحت پوشش به میزان 
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بوشهر

حوزه بهداشت

بازنگری دستور عمل مدیریت تغذیه در بحران با همکاری سازمان 

هالل احمر
1398/07/011398/07/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت30

برنامه ریزی اجرای مانور مدیریت تغذیه در بحران با سازمان های 

ذی ربط
1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت40

برنامه ریزی برای اجرای  برنامه راه پیمایی در اربعین حسینی در 

دانشگاه های مرزی
30

صورتجلسات و گزارش جلسات و گزارشاجرا و هماهنگی های انجام 

شده
1398/08/011398/08/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

1398/04/011398/04/30دفتر بهبود تغذیه جامعه(97)گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال قبل 50آموزش کارکنان بهداشت، بین بخشی و مادران

1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعه98گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 50آموزش کارکنان بهداشت، بین بخشی و مادران

آموزش تغذیه به مادران باردار و شیرده و همکاری در نظارت بر 

توزیع سبد
50

 - 97فایل اکسل عملکرد شش ماهه دوم سال -  مکاتبات مربوطه

97گزارش تحلیلی اجرای برنامه در سال 
1398/04/011398/04/31دفتر بهبود تغذیه جامعه

آموزش تغذیه به مادران باردار و شیرده و همکاری در نظارت بر 

توزیع سبد
1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعه98فایل اکسل عملکرد شش ماهه اول سال -  مکاتبات مربوطه50

توسعه برنامه ادغام تغذیه در مدیریت بیماری سل در شبکه بهداشت 

و درمان گلستان
50

 و آمار بیماران تحت پوشش 97 ماهه دوم سال 6گزارش عملکرد 

97سبد غذایی در سال 
1398/02/011398/02/31دفتر بهبود تغذیه جامعه

توسعه برنامه ادغام تغذیه در مدیریت بیماری سل در شبکه بهداشت 

و درمان گلستان
50

 و آمار بیماران تحت پوشش 97 ماهه دوم سال 6گزارش عملکرد 

97سبد غذایی در سال 
1398/07/011398/07/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

پایش میانه ید ادرار )اجرای ششمین پایش ملی دریافت ید جامعه 

دانش آموزان و میزان ید نمک های مصرفی در سطوح تولید، عرضه 

(خانوار/ و مصرف 

30
پروپزال طرح و گزارش نهایی و فرم نتایج آزمایش و لیست مدارس 

منتخب
1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

1398/06/011398/06/31دفتر بهبود تغذیه جامعهپروپزال طرح و گزارش نهایی30بررسی اثربخشی مکمل ید بر میانه ید ادرار زنان باردار ایرانی

1398/05/011398/05/31دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسات10(نیمه اول سال) IDDتشکیل جلسات کمیته استانی 

1398/10/011398/10/30دفتر بهبود تغذیه جامعهصورتجلسات10(نیمه دوم سال) IDDتشکیل جلسات کمیته استانی 

20برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی کارکنان درون و برون بخشی
لیست شرکت / لیست شرکت کنندگان در دانشگاهها/ مکاتبات

IDDکنندگان در کارگاه کشوری 
1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

40توجیهی تغذیه برای پزشکان-برگزاری جلسات آموزشی

برنامه کارگاه در سطح ستاد دانشگاه یا شهرستانهای تابعه مطابق 

-فرمت ابالغ شده و لیست اسامی شرکت کنندگان و نتایج پره تست

پست تست و مکاتبات مربوطه

1398/05/011398/05/31دفتر بهبود تغذیه جامعه

30توجیهی تغذیه برای مراقبین و بهورزان-برگزاری جلسات بازآموزی

برنامه کارگاه در سطح ستاد دانشگاه یا شهرستانهای تابعه مطابق 

-فرمت ابالغ شده و لیست اسامی شرکت کنندگان و نتایج پره تست

پست تست و مکاتبات مربوطه

1398/07/011398/07/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

30توجیهی تغذیه برای کارشناسان تغذیه-برگزاری جلسات بازآموزی

برنامه کارگاه در سطح ستاد دانشگاه یا شهرستانهای تابعه مطابق 

-فرمت ابالغ شده و لیست اسامی شرکت کنندگان و نتایج پره تست

پست تست و مکاتبات مربوطه

1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

آموزش گیرندگان خدمت تحت 

پوشش پایگاه ها و مراکز جامع 

سالمت در خصوص تغذیه

20

برگزاری جلسات آموزش گروهی برای بیماری ها، گروه های سنی و 

فیزیولوژیک و اصناف در مراکز جامع سالمت
50

چک لیست پایش برگزاری حداقل یک جلسه آموزشی برای کلیه 

در مراکز تحت پوشش  (اصناف-فیزیولوژیک-سنی)گروه های هدف 

و لیست جمع بندی کالس های آموزشی / ماهه6در پایان پایش 

5گروهی مراکز جامع تحت پوشش در قالب فرم شماره 

1398/06/011398/06/31دفتر بهبود تغذیه جامعه

حمایت تغذیه ای کودکان زیر پنج 

سال مبتال به سوء تغذیه در 

(سبد حمایتی)خانوارهای نیازمند

ارتقاء سالمت تغذیه ای مادران 

باردار و حمایت تغذیه ای از مادران 

باردار مبتال به سوء تغذیه در 

(سبد حمایتی)خانوارهای نیازمند

مراقبت های تغذیه ای در مدیریت 

بیماری سل

پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی 

از کمبود ید

آموزش ارائه دهندگان خدمت در 

پایگاه ها و مراکز جامع سالمت در 

خصوص تغذیه

ارتقاء مدیریت تغذیه در بحران

14100

20

10

15

15

10

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

افزایش بهره مندی عادالنه خانوار 10

ها از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با 

 % 3میانه ید ادرار نرمال به میزان 

وضعیت موجود

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 

14
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بوشهر

حوزه بهداشت

آموزش گیرندگان خدمت تحت 

پوشش پایگاه ها و مراکز جامع 

سالمت در خصوص تغذیه

20

برگزاری جلسات آموزش گروهی برای بیماری ها، گروه های سنی و 

فیزیولوژیک و اصناف در مراکز جامع سالمت
50

چک لیست پایش برگزاری حداقل یک جلسه آموزشی برای کلیه 

در مراکز تحت پوشش  (اصناف-فیزیولوژیک-سنی)گروه های هدف 

ولیست جمع بندی کالس های آموزشی / ماهه6در پایان پایش 

5گروهی مراکز جامع تحت پوشش در قالب فرم شماره 

1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

30همکاری در اجرای برنامه هفته سالمت
برنامه، ، نمونه )فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و گزارش اقدامات 

(صورتجلسات
1398/03/011398/03/31دفتر بهبود تغذیه جامعه

روز جهانی - روز جهانی غذا)همکاری در بزرگداشت سایر مناسبت ها

(...تخم مرغ و 
40

برنامه، ، نمونه )فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و گزارش اقدامات 

(صورتجلسات
1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

30اجرای بسیج
برنامه، )فرم گزارش دهی اجرای بسیج  در دانشگاه و گزارش اقدامات 

(نمونه صورتجلسات
1398/11/011398/11/30دفتر بهبود تغذیه جامعه

برگزاری جلسات هماهنگی در قالب کمیته های مشترک بهبود 

تغذیه و جلسات آموزشی
1398/07/011398/07/30دفتر بهبود تغذیه جامعهارزشیابی دوره های آموزشی- برنامه کارگاه آموزشی- صورت جلسات50

برگزاری جلسات هماهنگی در قالب کمیته های مشترک بهبود 

تغذیه و جلسات آموزشی
1398/10/011398/10/30دفتر بهبود تغذیه جامعهارزشیابی دوره های آموزشی- برنامه کارگاه آموزشی- صورت جلسات50

توانمند سازی زنان عشایر و 

روستایی در خصوص تغذیه سالم

20
برگزاری - نشست های کشوری- برگزاری کالس های آموزشی 

اجرای عملیات میدانی- کمیته های مشترک بهبود تغذیه 
1398/09/011398/09/30دفتر بهبود تغذیه جامعهارزشیابی دوره های آموزشی- صورت جلسات100

1398/03/011398/03/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتبرنامه زمان بندی مدون10تدوین برنامه زمان بندی دوره های آموزشی سالمت خانواده

جمع بندی تعداد و موضوعات دوره های آموزشی انجام شده در 

ادارات تابعه
1398/11/011398/11/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش جمع بندی30

1398/08/011398/08/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش30 نشست نیمه اول سال مدیران گروه سالمت خانواده2برگزاری

1398/12/011398/12/15خانواده و مدارس-دفتر جمعیتگزارش30 نشست نیمه دوم سال مدیران گروه سالمت خانواده2برگزاری

ارائه الگوی تدوین کتاب های بهورزی به واحدهای فنی حوزه معاونت 

بهداشت
1398/01/011398/01/31مرکز مدیریت شبکهالگوی کتاب بهورزی10

گردآوری بسته های آموزشی تدوین شده از واحدهای فنی حوزه 

معاونت بهداشت
1398/02/011398/06/31مرکز مدیریت شبکهبسته های آموزشی تدوین یا بازنگری شده60

انتشار فایل های آماده شده بسته های آموزشی بهورزی برای 

دانشگاه ها در پورتال مرکز مدیریت شبکه
1398/07/011398/09/30مرکز مدیریت شبکهفایل  های بسته های آموزش بهورزی بارگذاری شده در پورتال30

1398/01/011398/02/31مرکز مدیریت شبکهدستورعمل تهیه شده30تهیه دستورعمل نحوه فراخوان برای پذیرش بهورز

1398/03/011398/03/15مرکز مدیریت شبکهتهیه ابالغیه10ابالغ دستورعمل به دانشگاه ها

اخذ آمار عملکرد دانشگاه ها در زمینه جذب بهورزان مطابق 

دستورعمل ستادی
1398/04/011398/12/15مرکز مدیریت شبکهگزارش دریافتی از دانشگاه60

هماهنگی با معاونت آموزشی یه منظور تعیین ظرفیت پذیرش 

دانشجو ی دوره کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در هر یک از 

دانشگاه های مجری

1398/03/011398/06/31مرکز مدیریت شبکهمکاتبات مربوطه20

تعیین سهمیه پذیرش هر یک از دانشگاه ها بر اساس تعداد کل 

واجدین شرایط آنان و ظرفیت پذیرش دانشگاه های مجری و اعالم 

آن به دانشگاه ها

1398/07/011398/08/15مرکز مدیریت شبکهتهیه جدول سهمیه پذیرش به تفکیک دانشگاه15

توانمند سازی کارکنان بین بخشی 

در سازمان ها و ادارات دولتی در 

خصوص تغذیه سالم

آموزش جامعه در خصوص تغذیه 

- بسیج های آموزشی)سالم 

(...مناسبت های ملی و 

20

20

20

15

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 10

سال گذشته% 5جامعه به میزان 

14

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 10

(بهداشت)مدیران و کارکنان 

30

انجام هماهنگی های الزم برای 

اجرای برنامه کارشناسی ارشد 

آموزش جامعه نگر در نظام سالمت

15

15

ارایه دهندگان / آموزش کارکنان

خدمات سالمت خانواده

هماهنگی برای تدارک بسته های 

آموزشی بهورزی

هدایت پذیرش بهورزان در مراکز 

آموزش بهورزی

 61 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه بهداشت

ارسال اسامی افراد واجد شرایط برای پذیرش در دوره کارشناسی 

ارشد آموزش جامعه نگر توسط دانشگاه ها بر اساس ظرفیت اعالم 

شده به آنان

25
/ دریافت اسامی افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی دانشگاه

مکاتبات دانشگاه ها
1398/08/151398/09/30مرکز مدیریت شبکه

جمع بندی اسامی افراد واجد شرایط از دانشگاه ها و تهیه لیست 

افراد معرفی شده
1398/08/151398/09/30مرکز مدیریت شبکهلیست افراد معرفی شده از سوی دانشگاه ها30

هدایت ثبت نام افراد واجد شرایط به دانشگاه های مجری برنامه برای 

پذیرش در دوره
1398/10/011398/10/30مرکز مدیریت شبکهمکاتبات مربوطه10

1398/02/011398/02/31مرکز مدیریت شبکهچک لیست تهیه شده10تدوین چک لیست برای انتخاب بهورزان نمونه کشوری

1398/03/011398/03/15مرکز مدیریت شبکهجدول سهمیه دانشگاه10تعیین سهمیه هر دانشگاه برای معرفی بهورز و مربی

1398/03/151398/03/30مرکز مدیریت شبکهمکاتبه با دانشگاه ها10ابالغ برنامه و سهمیه به دانشگاه

1398/04/011398/06/15مرکز مدیریت شبکهجدول اسامی افراد نمونه20دریافت و جمع بندی جداول اسامی افراد نمونه

1398/06/151398/07/30مرکز مدیریت شبکهمکاتبه با دانشگاه های مجری15هماهنگی با یکی از دانشگاه ها جهت اجرای مراسم کشوری روز بهورز

1398/08/011398/11/15مرکز مدیریت شبکهمستندات برگزار ی مراسم تقدیر از بهورزان35انجام تقدیر از بهورزان نمونه در مراسم  کشوری روز بهورز

طراحی و تولید و مجازی سازی محتوای آموزشی با موضوع سالمت 

اجتماعی و آسیب های اجتماعی برای عموم جامعه
1398/03/011398/09/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتبسته های آموزشی تولید شده در حوزه های آسیب های اجتماعی50

طراحی و تولید و مجازی سازی محتوای آموزشی با موضوع سالمت 

اجتماعی و آسیب های اجتماعی برای کارشناسان
1398/03/011398/09/30دفتر آموزش و ارتقا سالمتبسته های آموزشی مجازی تولید شده در حیطه آسیب های اجتماعی50

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهمیزان درصد تبادل داده ها  در سامانه های پرونده الکترونیک سالمت30یکپارچه سازی سامانه های الکترونیکی سیب ناب و سینا

50توسعه پرونده الکترونیک سالمت در دانشگاهها

 جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته است تقسیم بر جمعیت -1

ثبت نام  شده درسامائه دانشگاه

 جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته است تقسیم بر جمعیت -2

تحت پوشش دانشگاه

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکه

1398/01/151398/12/15مرکز مدیریت شبکهدرصد دانشگاههای دارای گواهی فوت الکترونیک20توسعه گواهی فوت الکترونیکی در دانشگاهها

کارشناسان و ذی -آموزش مدیران

نفعان حوزه سالمت در حیطه 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تکمیل و توسعه سامانه - اصالح 

الکترونیک سالمت

انجام مراسم کشوری و دانشگاهی 

روز بهورز

70

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 10

(بهداشت)مدیران و کارکنان 

انجام هماهنگی های الزم برای 30

اجرای برنامه کارشناسی ارشد 

آموزش جامعه نگر در نظام سالمت

15

20

15

100 ارتقاء خدمات حوزه بهداشت مبتنی 

بر پرونده الکترونیک سالمت در 

 واحدهای ارئاه دهنده خدمت۱۰۰%
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بوشهر

برگزاری حداقل یک نوبت پایش قطبی توسط دانشگاه های سرگروه 

در حوزه درمان هر کالن منطقه در دانشگاه های زیر مجموعه
گزارش پایش طبق فرمت اعالم شده20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/07/15

ارسال گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در شش 

97ماهه دوم 
گزارش طبق فرمت اعالم شده20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/15

ارسال گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در شش 

98ماهه اول 
گزارش طبق فرمت اعالم شده20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/15

گزارش طبق فرمت اعالم شده20ارسال گزارش اجرای مراقبت های ویژه مادران قبل از ای سی یوی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

ارسال گزارش آموزش آبشاری پروتکل مراقبت های ویژه در 

خونریزی های بارداری و زایمان
گزارش طبق فرمت اعالم شده20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

صورت جلسه25تشکیل یک کمیته دانشگاهی سالمت نوزادان
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

گزارش برگزاری10برگزاری همایش انتقال نوزادان پر خطر
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/08/15

 استان کرمان، 5برگزاری کمپین پیشیگری از مرگ ومیر نوزادان در 

خوزستان، سیستان و بلوچستان ، کرمانشاه، هرمزگان
گزارش25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/15

گزارشHBB10برگزاری دوره آموزش آبشاری کمک به بقای نوزاد 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/15

گزارشNRP10برگزاری دوره آموزش آبشاری احیای نوزاد 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/15

گزارش20ارسال گزارش اجرای برنامه تثبیت و انتقال نوزاد
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

 بانک شیر مادر در دانشگاه های 25ارسال گزارش تاسیس حداقل

منتخب
گزارش20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند فعالیت های بانک شیر 

مادر دانشگاه های منتخب
گزارش20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

برگزاری کارگا ه مراقبت تغذیه ای نوزادان نارس و پر خطر در 

3و2بیمارستان های سطح 
گزارش20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/15

ارسال گزارش پایش برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در 

3و2بیمارستان های سطح 
گزارش20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/08/30

گزارش10 دانشگاه منتخب5برگزاری کارگاه مراقبت آغوشی مداوم در 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/15

گزارش10ارسال گزارش برنامه های آموزشی پیگیری رتینو پاتی نارسی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

برگزاری دوره آموزش آبشاری بهبود کیفیت مراقبت ها وپیامد های 20بهبود کیفیت خدمات نوزادان

( EPIQ)نوزادان مبتنی بر شواهد 
گزارش100

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

به  (...فیزیکی، تجهیزات، انسانی و )اولویت  بندی تخصیص منابع 

منظور ارتقاء کیفیت مراقبتهای پس از زایمان و مادران پرخطر در 

راستای کاهش مرگ و میر مادران

لیست تخصیص/مکاتبات30
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/15

تعیین وضعیت موجود زیر ساخت های حوزه درمان به منظور ارتقاء 

فرایندهای مراقبتی پس از زایمان و مادران پرخطر در راستای کاهش 

مرگ و میر مادران

تکمیل  جدول ارسالی30
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

طراحی مداخالت اصالحی در فرایندهای زایمانی بر اساس اطالعات 

استخراج شده از ابزار بررسی کیفیت خدمات زایمانی
40

ارسال مداخال ت و اقدامات مراکز درمانی نیازمند اصالح با مکاتبه 

رسمی

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

کاهش مرگ مادران به کمتر از 

 مرگ 16)در صد هزار تولد زنده ۱۵

در صدهزار تولد زنده تا پایان سال 

98)

حوزه درمان

افزایش امید زندگی سالم

 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

 مرگ در ۶/۷)در هزار تولد زنده 

(98هزار تولد زنده تا پایان سال 

کاهش مرگ و میر بیمارستانی 

 درصد وضعیت 0/5مادران به میزان 

موجود

نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

ساماندهی نظام ارجاع نوزادان پر 

خطر

مراقبت های تخصصی نوزادان

ساماندهی زیر ساخت های بخش 

های پس از زایمان و بارداری 

پرخطر در راستای کاهش مرگ و 

میر مادران

334

33

33

100

40

40

100
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بوشهر

حوزه درمان

گزارش50برگزاری دوره آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/15

گزارش50برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از آسیفکسی هنگام تولد نوزاد
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

صورت جلسات و اقدامات انجام شده10تدوین برنامه کشوری فرهنگ سازی زایمان طبیعی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

برگزاری کارگاههای ارتقائ مهارت های کار تیمی در ارائه خدمات 

مامایی
دعوت نامه ها/ مکاتبات انجام شده شامل درخواست مجوزها10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

برگزاری جلسات جهت جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و 

داوطلبین سالمت در راستای ترویج فرهنگ سازی زایمان طبیعی
صورت جلسات و اقدامات انجام شده بصورت مکاتبه رسمی10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

برگزاری دوره  مدیریت مادر و نوزاد ویژه مسئولین بلوک زایمان و 

مدیران مامایی بیمارستان ها در قالب برنامه های توانمند سازی ارائه 

دهندگان خدمت

دعوت نامه ها/مکاتبات انجام شده شامل درخواست مجوزها10
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/30

تدوین فرم نظر سنجی از مادران باردار در خصوص انتظارات ایشان از 

خدمات زایمانی
فرم تدوین شده5

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

انجام نظر سنجی از مادران باردار در خصوص انتظارات ایشان از 

خدمات زایمانی با استفاده از ظرفیت کالس های آمادگی برای 

زایمان مراکز درمانی

تحلیل نتایج نظر سنجی و ارسال  در قالب نمودار5
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

طراحی و اجرای مداخالت اصالحی در خدمات زایمانی  بر اساس 

تحلیل نتایج استخراج شده از نظر سنجی مادران باردار در خصوص 

انتظارات ایشان از خدمات زایمانی

لیست مداخالت طراحی شده و باز تعریف فرایندهای خدمات زایمانی15
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/15

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان برای کلیه مادران 

درخواست کننده
گزارش دانشگاهها بر اساس جدول ارسالی10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/15

برگزاری دوره های الزامی برنامه ترویج زایمان طبیعی جهت ارایه 

دهندگان خدمت زایمان طبیعی
گزارش تجمیعی  دانشگاهها از دوره های برگزار شده10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/15

تشکیل کارگروه فرهنگ سازی زایمان طبیعی با مشارکت گروههای 

مرتبط و تشکیل جلسات منظم
ابالغ اعضای کارگروه5

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

بسته خدمتی تهیه شده10تهیه بسته خدمتی خوشایند سازی فرایند زایمان طبیعی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی و دوره تکمیلی کالس های 

آمادگی برای زایمان برای ماماهای حوزه درمان
گزارش طبق فرمت اعالم شده15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

ارسال گزارش برگزاری دوره کالس های آمادگی برای زایمان برای 

97مادران در بیمارستان ها  ارائه گزارش نیمه دوم سال
گزارش طبق فرمت اعالم شده20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/15

ارسال گزارش برگزاری دوره کالس های آمادگی برای زایمان برای 

98مادران در بیمارستان ها در  نیمه اول سال
گزارش طبق فرمت اعالم شده15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/08/15

ارسال گزارش نتیجه بازدید از بیمارستان های واجد شرایط 

بیمارستان دوستدار مادر
گزارش طبق فرمت اعالم شده15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/15

ارسال گزارش عملکرد کلینیک های قلب و بارداری در دانشگاه های 

منتخب
گزارش طبق فرمت اعالم شده15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/15

گزارش بازدید از بیمارستان های مجری برنامه پیشگیری از انتقال 

HIV از مادر به نوزاد (PMTCT )  (درمان)و گزارش آن
گزارش طبق فرمت اعالم شده20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/15

افزایش درصد زایمان طبیعی 

(98 زایمان ها تا پایان سال 55/5%)

15 ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

20

کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 در هزار تولد زنده 10به کمتر از 

 نوزاد در هزار تولد زنده تا پایان ۱۰)

(98سال 

پیشگیری از صدمات زایمانی

ترویج زایمان طبیعی

بهبود کیفیت خدمات مامائی و 

زایمان

2100100

25

25
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بوشهر

حوزه درمان

تدوین برنامه اجرایی استفاده از روش های کاهش درد دارویی زایمان 

طبیعی در بیمارستانهای دولتی منتخب
برنامه اجرایی تدوین شده50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

اجرای روش های  دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان طبیعی 

در بیمارستانهای دولتی منتخب  متناسب با شرایط بومی منطقه
آمار پایش های سه ماهه به تفکیک بیمارستان ها50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

گزارش دفتر فنی دانشگاه و دفتر منابع فیزیکی وزارتLDR50 )تکمیل و تجهیز  اتاق های زایمان تک نفره
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

LDR50 )بهره برداری  از اتاق  های زایمان تک نفره 
مکاتبه رسمی معاون یا مدیر درمان دانشگاه با وزارت متبوع مبنی بر 

هاLDRبهره برداری از  

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

25 ماهه اول6ثبت اطالعات اهداء عضو در سامانه مربوطه در 
نامه تائید ثبت اطالعات اهداء کنندان اعضاء مطابق با دستورالعمل 

ابالغ شده با امضاء معاون درمان دانشگاه
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

25 ماهه دوم6ثبت اطالعات اهداء عضو در سامانه مربوطه در 
نامه تائید ثبت اطالعات اهداء کنندان اعضاء مطابق با دستورالعمل 

ابالغ شده با امضاء معاون درمان دانشگاه
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

نظارت بر روند ثبت اطالعات اهداکنندگان در سامانه اهداء عضو در 

شش ماهه اول
1398/06/021398/06/16مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش روند ثبت اطالعات توسط دانشگاه ها25

نظارت بر روند ثبت اطالعات اهداکنندگان در سامانه اهداء عضو در 

شش ماهه دوم
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش روند ثبت اطالعات توسط دانشگاه ها25

25 ماهه اول6ثبت اطالعات پیوند عضو در سامانه مربوطه در 
نامه تائید ثبت اطالعات پیوند اعضاء مطابق با دستورالعمل ابالغ شده 

با امضاء معاون درمان دانشگاه
1398/06/011398/06/16مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

25ثبت اطالعات پیوند عضو در سامانه مربوطه در شش ماهه دوم
نامه تائید ثبت اطالعات پیوند اعضاء مطابق با دستورالعمل ابالغ شده 

با امضاء معاون درمان دانشگاه
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

1398/06/021398/06/16مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش روند ثبت اطالعات توسط دانشگاه ها25نظارت بر روند ثبت اطالعات پیوند در سامانه پیوند در شش ماهه اول

نظارت بر روند ثبت اطالعات پیوند در سامانه پیوند در شش ماهه 

دوم
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش روند ثبت اطالعات توسط دانشگاه ها25

ارائه خدمت استاندارد % 10افزایش 

رژیم درمانی

ارزیابی خدمات تغذیه و رژیم 10

درمانی بیمارستانها

100
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاتکمیل چک لیست ارزیابی خدمات100اجرای  سیاستها و ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای کشور

1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهانامه های اداری/صورتجلسات20تشکیل جلسات تخصصی و نشست خبرگان

تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی در سرطان های شایع و داروهای 

گران قیمت
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهانامه های اداری80

تشخیص و /نظارت و پایش پیشرفت برنامه های  تشخیص زودهنگام 

 ماه اول سال6-مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان/ درمان 
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید50

تشخیص و /نظارت و پایش پیشرفت برنامه های  تشخیص زودهنگام 

 ماه دوم سال6-مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان/ درمان 
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید50

1398/06/011398/06/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاآمار/گزارش50 ماه اول سال6-گزارش گیری متناوب خروجی سامانه سیمای ایران

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید50 ماه دوم سال6-گزارش گیری متناوب خروجی سامانه سیمای ایران

1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/بازدید50 ماه اول سال6-توسعه و تجهیز بخش های جدید پیوند مغز استخوان

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید50 ماه دوم سال6-توسعه و تجهیز بخش های جدید پیوند مغز استخوان

10

افزایش درصد زایمان طبیعی 

(98 زایمان ها تا پایان سال 55/5%)

15 20 ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

%20 به میزان BMTافزایش نرخ 

ارتقاء کیفیت خدمات مرتبط با 

%50سرطان به میزان 

افزایش نرخ اهداء عضو از دهندگان 

%10مرگ مغزی به میزان 

افزایش نرخ پیوند از دهندگان مرگ 

%10مغزی به میزان 

توسعه استفاده از روش های بی 

دردی دارویی و غیر دارویی

بهینه سازی و توسعه بلوک های 

زایمانی

استقرار سامانه ثبت اطالعات اهداء 

عضو

اسقرار سامانه پیوند اعضاء

تدوین راهنماهای بالینی در سرطان 

های شایع وداروهای گران قیمت

ارزشیابی برنامه های تشخیص 

مراقبت /تشخیص و درمان/زودهنگام

های حمایتی و تسکینی سرطان

ارزشیابی برنامه مدیریت اطالعات 

(سامانه سیمای سرطان)سرطان

BMTافزایش مراکز 

10

15

10

30

20

100

20

100

100

20

60
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بوشهر

حوزه درمان

تامین ساختار فیزیکی استاندارد 

اتاق ایزوله فشار منفی به میزان 

 درصد100

50
ایجاد  اتاق بستری و پیش اتاق ایزوله فشار منفی / استاندارد سازی 

 درصد100به میزان 
ایجاد  اتاق بستری و پیش اتاق ایزوله فشار منفی/ استاندارد سازی 100

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/171398/08/30

تامین تجهیزات مولد فشار منفی در 

فضاهای فیزیکی اتاق ایزوله فشار 

منفی

50
استانداردسازی کانال های خروجی، ورودی و مانیتورینگ / تامین 

اتاق ایزوله  فشار منفی
100

استانداردسازی کانال های خروجی، ورودی و مانیتورینگ / تامین 

اتاق ایزوله  فشار منفی

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/171398/11/30

برگزاری حداقل یک جلسه آموزش آبشاری نرم افزار مراقبت مادران 40نظام مراقبت مادر پرخطر

پرخطر
گزارش جلسه100

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/151398/08/30

گزارش کارگاه40برگزاری حداقل یک جلسه آموزش آبشاری نرم افزار موربیدیتی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/151398/08/30

گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه موربیدیتی و گزارش شش 

دانشگاه97ماهه دوم 
گزارش30

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/15

ارسال گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه موربیدیتی و گزارش 

98شش ماهه اول  
گزارش30

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/08/15

ارسال گزارش راه اندازی کلینیک های تخصصی پیگیری شیر خوار 

پر خطر در دانشگاه های منتخب
گزارش25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/15

برگزاری کارگاه های آموزش آبشاری کاردرمانی در بیمارستان های 

3سطح 
گزارش25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

 (رفع اختالل بلع)برگزاری کارگاه های آموزش آبشاری گفتار درمانی 

3در بیمارستان های سطح 
گزارش25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

برگزاری کارگاه های ارزیابی حرکات عمومی نوزادان در بیمارستان 

3های سطح 
گزارش25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/15

اجرای استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی در 

شش ماهه دوم/ بیمارستان های تحت پوشش درشش ماهه اول 
PSFHIبرنامه 50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/12/29

ظرفیت سازی و تدوین راهنماها ی مرتبط جهت ارتقاء سنجه های 

 . ایمنی بیمار در استانداردهای اعتبار بخشی ملی 
PSFHIاستانداردهای اساسی و پیشرفته برنامه  50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/12/29

تدوین راهنماهای پیشگیری و کنترل عفونت  جهت کاهش عفونت 

.های ناشی از خدمات سالمت در بیمارستان های تحت پوشش
راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/01/29

بررسی میزان پیاده سازی راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و 

کنترل عفونت  در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها در شش 

.شش ماهه دوم / ماهه اول

راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و کنترل عفونت50
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/01/29

ارائه خدمت استاندارد % 10افزایش 

به بیماران سکته قلبی در 

بیمارستانهای منتخب نسبت به 

سال پایه

ارزیابی و نظارت بر افزایش ارائه 3

خدمات استاندارد به بیماران سکته 

حاد قلبی در بیمارستانهای منتخب

100

1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهافرم نتایج ارزیابی100گزارش نتایج نظارت و ارزیابی مراکز منتخب

ارائه خدمت استاندارد % 10افزایش 

به بیماران سکته مغزی در 

بیمارستانهای منتخب نسبت به 

سال پایه

ارزیابی و نظارت بر افزایش ارائه 3

خدمات استاندارد به بیماران سکته 

حاد قلبی در بیمارستانهای منتخب

100

1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهافرم نتایج ارزیابی100گزارش نتایج نظارت و ارزیابی مراکز منتخب

ارتقاء استانداردهای فرایندهای 

ایزوالسیون بیماران مشکوک 

بیماریهای واگیر - قطعی- محتمل

 درصد۵۰به میزان 

- کاهش عوارض ناشی از بارداری

 %5سقط و زایمان به میزان 

بهبود مراقبت تکاملی در بخش های 

 درصد 70مراقبت نوزادان به میزان 

افزایش بخش های  % 63/ 6)

(98مراقبت ویژه تا پایان سال 

ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار به 

 درصد وضع موجود۳۰میزان 

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

نظام مراقبت عوارض شدید بارداری 

و زایمان

مراقبت های تکاملی نوزادان

ارتقاء و استقرار استانداردهای ایمنی 

بیمار

ارتقای برنامه پیشگیری و کنترل 

عفونت

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

40

2010

5

5

10

60

100

50

50
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بوشهر

حوزه درمان

ارائه خدمت استاندارد % 5افزایش 

توانبخشی به بیماران سکته مغزی 

های منتخب نسبت ¬در بیمارستان

به سال پایه

ارزیابی و نظارت بر افزایش ارائه 3

خدمات استانارد توانبخشی به 

بیماران سکته حاد مغزی

100

1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهافرم گزارش ارزیابی100گزارش نتایج نظارت و ارزیابی مراکز منتخب

تعیین وضعیت موجود مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
20

طبق فرمت تعیین شده در )پاسخ مکتوب دانشگاهها به نامه ستاد  -  

( پیوست نامه ستاد
1398/02/011398/03/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

تهیه لیست نیازمندی هاو مشکالت دانشگاهها بر اساس اطالعات 

دریافت شده
1398/04/011398/04/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهالیست نیازمندی های دانشگاهها به تفکیک هر دانشگاه -10

1398/05/011398/06/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهامکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات -20مکاتبه و برگزای جلسات با حوزه های مرتبط

1398/07/011398/07/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهااسناد مرتبط در خصوص تامین نیازمندی ها10تهیه لیست نهایی نیازمندی های مرتفع شده و ابالغ به دانشگاهها

راه اندازی مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و 

صعب العالج
20

اعالم افتتاح مرکز طی نامه ای با امضاء ریاست و یا معاونت درمان 

دانشگاه
1398/08/011398/09/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

ارسال گزارش آمار ماهانه خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران 

خاص و صعب العالج
20

ارسال گزارش مکتوب خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران 

(ماهانه)خاص و صعب العالج 
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

اعالم وضعیت موجود بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه طرح 

تحول سالمت
20

طبق فرمت تعیین شده در  )پاسخ مکتوب دانشگاهها به نامه ستاد 

(پیوست نامه ستاد 
1398/02/011398/03/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

تعیین و اعالم لیست کلینیک های ویژه منتخب در دانشگاهها جهت 

راه اندازی
20

لیست کلینیک های ویژه منتخب جهت راه اندازی  فاز اول در هر 

دانشگاه به تفکیک و منطبق بر اطالعات ارسالی دانشگاهها
1398/04/011398/04/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

10تهیه لیست نیازمندی های کلینیک های ویژه منتخب درهر دانشگاه
جداول حاوی ا طالعات مرتبط در خصوص نیازمندی های کلینیک 

های ویژه منتخب در هر دانشگاه
1398/05/011398/05/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

1398/06/011398/08/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهامکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات مربوطه20برگزاری جلسات با حوزه های ذی ربط بر اساس نیازمندی ها

تهیه لیست نهایی نیازمندی های مرتفع شده و ابالغ به دانشگاههای 

منتخب
1398/09/011398/09/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهااسناد مرتبط در خصوص تامین نیازمندی ها10

راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه منتخب در 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور
20

اعالم افتتاح  بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه منتخب طی نامه 

ای با امضاء ریاست و یا معاونت درمان دانشگاه
1398/10/011398/12/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

معرفی محل ارائه خدمات اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی طبق 

دستورالعمل فایل راهنما
40

مراکز ارائه دهنده /مکاتبه با ستاد در خصوص اعالم و معرفی مرکز 

خدمات اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی
1398/02/011398/03/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

60مراکز  ارائه خدمات اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی/راه اندازی مرکز
مراکز طی نامه ای با امضاء ریاست و یا معاونت /اعالم افتتاح مرکز

HSEثبت آمار مقیمی دندانپزشکی در سامانه - درمان دانشگاه 
1398/04/011398/07/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

50 مرکز جامع بیماران خاص83تجهیز 
نامه معاونت درمان دانشگاه به امعاونت درمان وزارت متبوع مبنی بر 

تحویل کامل تجهیزات از هیئت امناء ارزی
1398/06/011398/06/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

توانبخشی و -دارو-تزریقات-معاینه)فراهمی خدمات پنجگانه 

 مرکز جامع83در  (دندانپزشکی-فیزیوتراپی
50

نامه معاونت درمان دانشگاه به معاونت درمان وزارت متبوع مبنی بر 

 مرکز 83 )فراهمی خدمات پنجگانه به بیماران خاص در مراکز جامع 

)

1398/11/151398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی 

در دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

 درصد۵۰به میزان 

توسعه مراکز مراقبت جامع بیماران 

( مرکز۸۳)خاص

فاز دوم راه اندازی مراکز ارائه 

خدمات دندانپزشکی به بیماران 

خاص و صعب العالج در 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

40

فاز اول راه اندازی بخش 

دندانپزشکی کلینیک های ویژه 

منتخب در دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

توسعه ارائه خدمات اورژانس شبانه 

روزی دندانپزشکی در دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور(منتخب)

راه اندازی و بهره برداری از مراکز 

جامع بیماران خاص

3

3

30

50

20

100
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بوشهر

حوزه درمان

توسعه و تجهیز مراکز درمان 

 درصد100ناباروری به میزان 

20
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهابازدید/ گزارش100تکمیل ساخت و تجهیز مراکز درمان ناباروری

25 گاید الین درمان ناباروری4تدوین 
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/بازدید100تدوین و ابالغ گاید الین ها در سراسر کشور

نهایی سازی واجرای کشوری سامانه ثبت ملی اهدای , اجرای پایلوت

 ماه اول سال6-جنین
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش از سامانه50

نهایی سازی واجرای کشوری سامانه ثبت ملی اهدای , اجرای پایلوت

 ماه دوم سال6-جنین
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش از سامانه50

ابالغ و پیگیری پروژه استانداردسازی فضای فیزیکی مراکز , بررسی

 ماه اول سال6-درمان ناباروری باهمکاری معاونت توسعه
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاصورتجلسه/گزارش/بازدید50

ابالغ و پیگیری پروژه استانداردسازی فضای فیزیکی مراکز , بررسی

 ماه دوم سال6-درمان ناباروری باهمکاری معاونت توسعه
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/بازدید50

ابالغ شرح وظایف ادارات امور آزمایشگاههای معاونت درمان 

دانشگاهها
1398/03/011398/03/15آزمایشگاه مرجع سالمتنامه ابالغ شرح وظایف5

تکمیل و به روز رسانی اطالعات سیستم نظارت ادارات امور 

آزمایشگاهها بر آزمایشگاههای تحت پوشش
5

فرم توسط آزمایشگاه مرجع سالمت طراحی و به  )فرم تکمیل شده 

(دانشگاهها ارسال خواهد شد
1398/06/011398/06/15آزمایشگاه مرجع سالمت

تکمیل و به روز رسانی اطالعات سیستم نظارت ادارات امور 

آزمایشگاهها بر آزمایشگاههای تحت پوشش
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه مرجع سالمتفرم تکمیل شده5

نظارت بر آزمایشگاهها با استفاده چک لیست ارزیابی عملکرد 

آزمایشگاههای پزشکی
1398/06/011398/06/15آزمایشگاه مرجع سالمتگزارش نظارت10

نظارت برآزمایشگاهها با استفاده از چک لیست ارزیابی عملکرد 

آزمایشگاهها
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه مرجع سالمتگزارش نظارتها10

ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی با 

استفاده از آخرین ویرایش چک لیست اختصاصی
1398/06/011398/06/15آزمایشگاه مرجع سالمتتکمیل فرم8

ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی با 

استفاده از آخرین ویرایش چک لیست اختصاصی
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه مرجع سالمتفرم تکمیل شده8

به روز نمودن دستورالعملها و راهنماها در حوزه آزمایشگاه میکروب 

شناسی
1398/11/011398/11/15آزمایشگاه مرجع سالمتدستورالعمل های به روز شده5

اجرای اقدامات الزم برای استمرار و ارتقا برنامه مدیریت بهره برداری 

از خدمات آزمایشگاهی
12

فرم توسط آزمایشگاه مرجع سالمت طراحی و به  )تکمیل فرم

(دانشگاهها ارسال خواهد شد
1398/06/011398/06/15آزمایشگاه مرجع سالمت

اجرای اقدامات الزم برای استمرار و ارتقا برنامه مدیریت بهره برداری 

از خدمات آزمایشگاهی
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه مرجع سالمتفرم تکمیل شده12

جمع بندی نتایج ارزیابی آزمایشگاهها به تفکیک فرآیندهای دارای 

اولویت در آزمایشگاه
12

فرم از جانب آزمایشگاه مرجع سالمت  )فرم تکمیل شده امتیازات

(ارسال خواهد شد
1398/12/011398/12/15آزمایشگاه مرجع سالمت

برگزاری آزمون جامع ارزیابی صالحیت ممیزان ادارات امور 

آزمایشگاهها به منظور رجیستری ارزیابان مورد تایید
1398/09/011398/09/15آزمایشگاه مرجع سالمتمستندات برگزاری آزمون8

ارتقاء خدمات درمان ناباروری به 

 درصد85میزان 

افزایش دسترسی به خدمات 

اقتصادی و - آزمایشگاهی با کیفیت 

 درصد۷۰به هنگام به میزان 

طراحی سامانه ثبت ملی اهدای 

جنین

استاندارد سازی خدمات درمان 

ناباروری

ساماندهی روند ارائه خدمات 

آزمایشگاهی

40 دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

3

3

20

15

100
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بوشهر

حوزه درمان

1398/02/011398/04/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانصورتجلسات و مستندات مربوطه15برگزاری مناقصه و تامین اعتبار

1398/05/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانمستندات مربوط  به عقد قرارداد با شرکت15سفارش به شرکت مورد قرارداد/عقد قرار داد

اطالعات بخشنامه ها و / اطالعات پرسنلی)بارگزاری بانک اطالعاتی

/ چک لیستهای نظارتی/ فرایندهای نظارتی/ دستورالعمل های مرتبط

(...اطالعات مطبها و دفاتر کار

1398/09/011398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانگزارشگیری از سامانه20

1398/10/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانگزارشگیری از سامانه در دانشگاههای پایلوت20پایلوت سامانه در مراکز درمانی منتخب

1398/09/151398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانگزارشگیری از سامانه5برقراری لینک سامانه وقایع ناخواسته

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانگزارش گیری از سامانه در دانشگاههای کشور25اجرای کشوری سامانه جامع نظارت بر درمان

ثبت اقدامات کلیه فرایندهای مربوط به وقایع ناخواسته  شش ماهه 

 در پورتال مربوطه98اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماندانشکده/ بارگذاری فرم  مربوطه با امضا معاون درمان دانشگاه 0

ثبت اقدامات کلیه فرایندهای مربوط به وقایع ناخواسته شش ماهه 

 در پورتال مربوطه98دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماندانشکده/ بارگذاری فرم مربوطه با امضا معاون درمان دانشگاه 0

ثبت گزارش عملکرد ادارات نظارت بر امور درمان درشش ماهه اول 

 در پورتال مربوطه98سال 
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماندانشکده/بارگذاری فرم مربوطه با امضای معاون درمان دانشگاه0

ثبت گزارش عملکرد ادارات نظارت بر امور درمان  در شش ماهه دوم 

 در پورتال مربوطه98سال 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماندانشکده/بارگذاری فرم مربوطه با امضای معاون درمان دانشگاه0

1398/01/011398/07/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماندانشکده/بارگذاری فرم مربوطه با امضای معاون درمان دانشگاه980 شش ماهه اول سال 11ثبت گزارش کمیسیونهای ماده 

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماندانشکده/بارگذاری فرم مربوطه با امضای معاون درمان دانشگاه980 شش ماهه دوم سال 11ثبت گزارش کمیسیونهای ماده 

تشکیل کارگروه ها و جلسات  متعدد با متولیان گروهای تخصصی 

دخیل در اعتبار بخشی
1398/04/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانسوابق مکاتبات و گزارشات و صورتجلسات40

1398/04/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری آخرین ورژن50بازنگری سنجه ها بر اساس نظرات گروه اکسپرت

تدوین و ابالغ دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی نسل چهارم 

بیمارستانها
1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری بخشنامه مربوطه10

1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری لیست ارزیابان اعتبار بخشی نسل چهارم10بازنگری چیدمان تیم های ارزیابی

برگزاری دوره های آموزشی حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی 

حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی
15

- برنامه زمانبندی برگزاری  دوره  )مستندات برگزاری دوره اموزشی 

عکس  یا ویدیو - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(واضح و مستند از همان دوره

1398/09/021398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری در موضوعات عمومی 

ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی
10

لیست شرکت - برنامه برگزاری  وبینار  )مستندات برگزاری وبینار 

عکس  یا ویدیو واضح و - کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(مستند از همان وبینار 

1398/10/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

1398/10/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذلری مستندات مربوطه40انجام بازدیدها  مطابق برنامه اعتبار بخشی نسل چهارم

1398/11/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری گزارش  عملکرد و مستندات مربوطه15بررسی نتایج بازدیدها

1398/11/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری نمونه هایی از گواهینامه های صادره10صدور گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستانها

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

40

توسعه نظام اعتبار بخشی 

بیمارستان ها و مراکز جراحی 

 درصد سال 100محدود به میزان 

(1397سال )پایه

3

افزایش پوشش نظارت بر امور 

 درصد موسسات ۱۰۰درمان در 

پزشکی

استقرارنظارت جامع و هوشمند

تدوین نسل چهارم استانداردهای 

اعتبار بخشی

اجرای اعتبار بخشی نسل چهارم

3100

25

45
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بوشهر

حوزه درمان

برگزاری جلسات تخصصی برای نهایی سازی استانداردهای اعتبار 

بخشی مراکز جراحی
1398/03/011398/06/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانسوابق مکاتبات و گزارشات و صورتجلسات10

1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبخشنامه مربوطه5ابالغ استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود

طراحی و تدوین چک لیست  بر اساس استاندارد های اعتباربخشی 

مراکز جراحی محدود
1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درماننمونه چک لیست10

1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری بخشنامه مربوطه10تدوین و ابالغ دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی مراکز جراحی محدود

1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری لیست ارزیابان5مدیریت و بازنگری چیدمان تیم های ارزیابی

برگزاری دوره های آموزشی حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی 

حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی
10

- برنامه زمانبندی برگزاری  دوره  )مستندات برگزاری دوره اموزشی 

عکس  یا ویدیو - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(واضح و مستند از همان دوره

1398/09/021398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری در موضوعات عمومی 

ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی
5

- برنامه زمانبندی برگزاری  دوره  )مستندات برگزاری دوره اموزشی 

عکس  یا ویدیو - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(واضح و مستند از همان دوره

1398/10/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

1398/10/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذلری مستندات مربوطه25انجام بازدیدها  مطابق برنامه اعتبار بخشی مراکز جرا حی محدود

1398/11/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذلری مستندات مربوطه10بررسی نتایج بازدیدها

1398/11/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری نمونه تصویر گواهینامه10صدور گواهینامه اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود

     1398/02/011398/02/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری بخش نامه با امضای معاون درمان5دانشکده ها/ تدوین و ارسال بخشنامه به کلیه دانشگاه ها 

 برگزاری ویدیو کنفرانس برای  روسا و کارشناسان ادارات صدور      

پروانه ها
20

لیست شرکت - برنامه برگزاری  وبینار  )مستندات برگزاری وبینار 

عکس  یا ویدیو واضح و - کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(مستند از همان وبینار 

1398/03/011398/04/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

 ایجاد سیستم های هشدار دهنده تاریخ انقضا پروانه ها جهت        

اطالع رسانی پیش از موعد به موسسین و نماینده قانونی موسسه
1398/04/011398/05/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانگزارشگیری از سامانه/ بارگذاری مستندات15

1398/07/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه20طراحی برنامه ابطال اتوماتیک پروانه مسئول فنی با پایان تاریخ اعتبار

 طراحی  و ایجاد دسترسی مسئول فنی برای ارسال درخواست       

انصراف  و ابطال پروانه در سامانه
1398/11/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه20

 ابطال پروانه های  مسئول فنی تاریخ گذشته قبلی  در موسسات      

تفویض شده
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه10

ابطال پروانه های  مسئول فنی تاریخ گذشته قبلی  در موسسات 

تفویض نشده
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

توسعه نظام اعتبار بخشی 40

بیمارستان ها و مراکز جراحی 

 درصد سال 100محدود به میزان 

(1397سال )پایه

3

بهبود فرایند صدور پروانه های 

 ۲۰موسسات پزشکی به میزان 

درصد

اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود

ابطال هوشمند پروانه مسئول فنی 

تاریخ گذشته

3

30

50
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بوشهر

حوزه درمان

1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5ایجاد داشبورد زمان سنجی موافقت اصولی ها       

 طراحی فرآیند ابطال موافقت اصولی ها در صورت رعایت نشدن   

بند الف قرارداد تاسیس
1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندا ت مربوطه5

 طراحی فرآیند ابطال موافقت اصولی ها در صورت  به پایان        

رسیدن تاریخ اعتبار موافقت اصولی
1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

     1398/09/011398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری بخش نامه با امضای معاون درمان5دانشکده ها/ تدوین و ابالغ بخشنامه  به دانشگاه ها

10برگزاری ویدیو کنفرانس

لیست شرکت - برنامه برگزاری  وبینار  )مستندات برگزاری وبینار 

عکس  یا ویدیو واضح و - کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(مستند از همان وبینار 

1398/10/011398/10/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

 ابطال موافقت اصولی های تاریخ  گذشته  تاسیس موسسات       

تفویض نشده  بدون درخواست تمدید
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

تجهیز/ تخت / ابطال موافقت اصولی های تاریخ  گذشته  بخش          

موسسات تفویض نشده  بدون درخواست تمدید 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

 ابطال موافقت اصولی های تاریخ  گذشته  تاسیس موسسات      

تفویض شده  بدون درخواست تمدید
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

تجهیز/ تخت/ ابطال موافقت اصولی های تاریخ  گذشته  بخش         

موسسات تفویض شده  بدون درخواست تمدید
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مرتبط5

 شناسایی دانشگاه های دارای فرآیند طوالنی در صدور موافقت      

اصولی
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

 طراحی فیلد های الزامی در سامانه برای  جلوگیری از ارسال        

درخواست ناقص صدور موافقت اصولی
1398/08/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

  ایجاد راهنما و آالرم برای متقاضیان  در خصوص نحوه ارسال        

درخواست و ممانعت از رفت و برگشت درخواست های ناقص
1398/09/011398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

 طراحی فرآیند ثبت انصراف از درخواست در صورت عدم اصالح      

 ماه3درخواست  توسط متقاضی پس از گذشت 
1398/10/011398/10/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

در صورت عدم  امضا )طراحی فرآیند ثبت انصراف از درخواست         

قراردادتاسیس
1398/10/011398/10/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

10شناسایی نقاط ضعف
   

بارگذاری مستندات مربوطه
1398/10/011398/10/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

  درمراکز استانها و در کالن20برگزاری ماهانه  کمیسیون ماده         

98شهرهادر شش ماهه اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانتصویر صورتجلسه برگزاری کمیسیون ها5

 به روز رسانی توکن های معاونین درمان و مدیر کل دفتر       

 /نظارت و اعتبار بخشی  جهت امضا الکترونیک  موافقت اصولی

موافقت نامه ها

1398/11/011398/11/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه5راه اندازی امضا الکترونیک موافقت اصولی

  درمراکز استانها و در کالن20برگزاری ماهانه  کمیسیون ماده     

98شهرهادر شش ماهه دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری صورتجلسات مربوطه با امضای معاون درمان دانشگاه0

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

بهبود فرایند صدور پروانه های 40

 ۲۰موسسات پزشکی به میزان 

درصد

ساماندهی موافقت اصولی موسسات 3

پزشکی

50
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بوشهر

حوزه درمان

استقرار متخصص مقیم فعال در رشته های ضروری در بیمارستان 

(گزارش  شش ماه اول سال )های واجد شرایط 
40

 (10جدول شماره )تکمیل و ارسال فرم آماری درصد پوشش مقیمی 

(11جدئل شماره)تکمیل و ارسال چک لیست نظارت مقیمی

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/02/011398/06/31

استقرار متخصص مقیم فعال در رشته های ضروری در بیمارستان 

(گزارش شش ماه دوم سال)های واجد شرایط 
(10جدول شماره )تکمیل و ارسال فرم آماری درصد پوشش مقیمی 40

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

تدوین و بازنگری دستورالعمل برنامه مقیمی و رتبه بندی رشته محل 

استقرار متخصصین مقیم
تدوین دستورالعمل20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/02/011398/06/31

تامین و تکمیل زیرساخت ها10تامین و تکمیل زیرساخت ها
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/171398/03/31

اتصال مراکز به میان افزار نوبت دهی5اتصال مراکز به میان افزار نوبت دهی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

انجام تراکنش در نود اصلی10انجام تراکنش در نود اصلی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/05/011398/06/31

(ارجاع افقی و عمودی  ) 3 و 2امکان ارجاع به سطح 10(ارجاع افقی و عمودی  ) 3 و 2امکان ارجاع به سطح 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/08/30

شناسایی مراکز خصوصی ، خیریه و عمومی غیر دولتی10شناسایی مراکز خصوصی ، خیریه و عمومی غیر دولتی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/10/30

تکمیل چک لیست استقرار5تکمیل چک لیست استقرار
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/12/29

3 و 2 و 1شناسایی مراکز سطح 35 و 2 و 1شناسایی مراکز سطح 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/171398/02/31

10تامین زیرساختها
زیر ساخت ها شامل سخت افزاری، نرم افزاری ، منابع انسانی و 

آموزش

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/04/31

تدوین برنامه عملیاتی5تدوین برنامه عملیاتی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/05/011398/05/31

تدوین نقشه جامع ارجاع10تدوین نقشه جامع ارجاع
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/07/30

شناسایی سامانه های نوبت دهی5شناسایی سامانه های نوبت دهی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/09/30

اتصال سامانه ها و انجام تراکنش موفق در نود تستی10اتصال سامانه ها و انجام تراکنش موفق در نود تستی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/11/30

تکمیل چک لیست آمادگی5تکمیل چک لیست آمادگی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/29

1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/بازدید/گزارش25 ماه اول سال6 - (3,2,1تیپ)ساخت و تکمیل مراکز سرطان

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/بازدید25 ماه دوم سال6 - (3,2,1تیپ)ساخت و تکمیل مراکز سرطان

1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید25 ماه اول سال6-( 3,2,1تیپ)تجهییز مراکز سرطان

1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید25 ماه دوم سال6 - (3,2,1تیپ)تجهیز مراکز سرطان

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

40

ارتقاء کمی مراکز تشخیص و درمان 

 درصد40سرطان به میزان 

3

 90افزایش حضور پزشکان مقیم در 

درصد بیمارستان های دولتی واجد 

شرایط اجرای دستورالعمل تا پایان 

98سال 

افزایش پوشش نظام ارجاع در 

به )چارچوب نظام سطح بندی 

( درصد۵۰میزان 

افزایش بهره وری استقرار پزشکان 

متخصص مقیم در بیمارستان های 

وزارت بهداشت

استقرار نظام ارجاع در چارچوب 

نظام سطح بندی در دانشگاه ها

راه اندازی مراکز  سرطان

3

4

100

100

75
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بوشهر

حوزه درمان

 ماه 6-تجهیز مراکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

اول سال
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/چک لیست/بازدید50

 ماه 6-تجهیز مراکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

دوم سال
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید50

تعرفه گذاری , برنامه ریزی در راستای تدوین پروتکل درمانی مرتبط

(مراکز، خدمات، بیماران)خدمات و نظام ثبت 
1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/بازدید25

فعال سازی ظرفیت نیروی انسانی متخصص وتجهیزات بیمارستان 

 ماه دوم سال6-های دولتی و خصوصی در زمینه سلول درمانی 
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاچک لیست/گزارش/بازدید25

برنامه ریزی در راستای تدوین پروتکل های درمانی مرتبط، تعرفه 

مراکز، بیماران و )گذاری خدمات و مدیریت اطالعات و نظام ثبت 

 ماه دوم سال6 -(خدمات

1398/06/011398/06/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش/صورتجلسات25

فعال سازی ظرفیت نیروی انسانی متخصص وتجهیزات بیمارستان 

 ماه دوم سال6-های دولتی و خصوصی در زمینه سلول درمانی 
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاصورتجلسات/بازدید/گزارش25

دستورالعمل الیه بندی خدمات یک و دو10مرور متون علمی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/02/31

 خدمات3 و 1تدوین الیه بندی سطح 20برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/05/31

 خدمات2 و 1تدوین دستورالعمل الیه 25تهیه پیش نویس اولیه
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/07/30

 خدمات2 و 1تدوین دستورالعمل الیه بندی سطح 10اخذ نظرات خبرگان و انجمن های علمی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/09/30

 خدمات2 و 1تدوین دستورالعمل الیه بندی سطح 10نشست با ادارات متولی برنامه
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/09/30

 خدمات2 و 1تدوین دستورالعمل الیه بندی سطح 225 و 1جمع بندی و ارائه پیش نویس نهایی الیه بندی ارائه سطح 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/12/29

دستورالعمل سطح بندی  نیروهای پزشکی متخصص10مرور متون علمی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/02/31

دستورالعمل سطح بندی  نیروهای پزشکی متخصص20برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/05/31

دستورالعمل سطح بندی  نیروهای پزشکی متخصص25تهیه پیش نویس اولیه
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/07/30

دستورالعمل سطح بندی  نیروهای پزشکی متخصص10اخذ نظرات خبرگان
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/09/30

دستورالعمل سطح بندی  نیروهای پزشکی متخصص10نشست با ادارات متولی برنامه
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/09/30

جمع بندی و ارائه دستورالعمل سطح بندی نیروی انسانی تخصصی 

پزشکی
دستورالعمل سطح بندی  نیروهای پزشکی متخصص25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/12/29

تامین اسکان، امکانات رفاهی و تجهیزات مورد نیاز نیروهای 

متخصص متعهد خدمت درمانی
گزارش دانشگاه50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/11/30

برگزاری جلسه توجیهی، آموزشی و بسته حمایتی جهت پزشکان 

متخصص جدیدالورود
50

صورتجلسه ای که به امضای کلیه حاضران در جلسه رسیده + عکس

باشد

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

40

 درصد  پزشکان 100توزیع عادالنه 

متخصص  مشمول تعهدات قانونی 

درمانی

3

توسعه بخش های پزشکی 

بازساختی و سلول درمانی به میزان 

 درصد۵۰

توسعه سطح بندی خدمات 

بیمارستانی در الیه یک و دو به 

 درصد در راستای توزیع ۵۰میزان 

عادالنه منابع

ارتقاء کمی مراکز تشخیص و درمان 

 درصد40سرطان به میزان 

توسعه سطح بندی نیروی انسانی 

 ۱۰۰متخصص پزشکی به میزان 

درصد با رویکرد توجه ویژه به 

مناطق محروم

راه اندازی مراکز سرپایی مراقبت 

های حمایتی و تسکینی

فراهم آوری زیرساخت های الزم در 

 بخش پزشکی 7راستای راه اندازی 

بازساختی و سلول درمانی

تدوین دستورالعمل الیه بندی 

خدمات درمانی

تدوین دستورالعمل سطح بندی 

نیروهای پزشکی متخصص

امکانات - کنترل و نظارت بر اسکان

رفاهی و تجهیزات موردنیاز نیروهای 

متخصص متعهد خدمت درمانی

3

3

3

3

25

100

100

100

30
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بوشهر

حوزه درمان

پزشکان متخصص متعهد .... نظارت بر ثبت حضور ساعات موظفی و 

98خدمت درمانی در شش ماهه اول سال 
گزارش سامانه ثبت عملکرد و امکانات رفاهی پزشکان متخصص50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/011398/06/31

پزشکان متخصص متعهد .... نظارت بر ثبت حضور ساعات موظفی و 

98خدمت درمانی در شش ماهه دوم سال 
گزارش سامانه ثبت عملکرد و امکانات رفاهی پزشکان متخصص50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

نیازسنجی دقیق به پزشک متخصص مبتنی بر شاخص های جمعیتی، 

جهت اعالم نیاز به معاونت درمان .... بار بیماری، مدت زمان انتظار و 

وزارت بهداشت

فرم تکمیل شده اعالم نیاز به معاونت درمان وزارت بهداشت50
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

توزیع و تامین نیروی تخصصی درمانی در رشته های تخصصی 

بالینی بر اساس نیاز منطقه
50

فرم تکمیل شده شروع به کار پزشکان متخصص در سامانه کنترل 

پزشکان

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/11/30

بهینه سازی فضای فیزیکی  اورژانس  های بیمارستان های کشور در 

98شش ماهه اول 
20

 بصورت فصلیMedcareتکمیل فرم توسعه و بهسازی در سامانه 

"ارسال عکس پروژه های افتتاح شده جدید

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/02/011398/06/31

بهینه سازی فضای فیزیکی  اورژانس  های بیمارستان های کشور در 

98شش ماهه دوم 
20

 بصورت فصلیMedcareتکمیل فرم توسعه و بهسازی در سامانه 

"ارسال عکس پروژه های افتتاح شده جدید

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

تدوین دستورالعمل استاندارد مراکز تروما سنتر  دانشگاهی در سطح 

کشور
تدوین لیست اولویت بندی مراکز تروما و برنامه ریزی جهت ساخت20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/06/31

ایجاد مراکز تروما سنتر  در سطح کشور به صورت توزیع در مراکز 

آمایش
20

ارسال صورتجلسه جانمایی محل تروما سنتر دانشگاه 

 پروژه2 و 1ارسال پالن و نقشه فاز 

ارسال تاییدیه و تفاهم نامه بودجه مصوب در کمیته مشترک دفتر 

فنی منابع فیزیکی وزارت و اداره اورژانس دفتر مدیریت بیمارستانی 

وزارت بهداشت و برنامه ریزی جهت ساخت

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

اولویت بندی جهت نگهداشت تجهیزات بخش های اورژانس 

بیمارستانی کشور
Medcareتکمیل فرم نگهداشت تجهیزات در سامانه 20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/11/30

طراحی و تدوین دوره های کوتاه مدت توانمندسازی پرسنل بالینی 

اورژانس های بیمارستانی
15

تکمیل و ارسال فرم های نیاز سنجی و کالس های آموزشی برگزار 

(7 و 6 و 5فرم شماره )شده پرسنل اورژانس 

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

طراحی و ایجاد صفحه اورژانس بیمارستانی جهت دریافت آمار و 

 و آوابHISاطالعات و شاخص ها  در سامانه 
RFPطراحی 15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

10تکمیل اطالعات و شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی

 تکمیل فرم آمار و شاخص های ماهیانه و فصلی در سامانه"

Medcare  

"

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

برگزاری کمیته های تخصصی اورژانس بیمارستانی و طراحی 

مداخالت در شش ماهه اول
15

 کمیته های تخصصی اورژانس 8تکمیل و ارسال جدول شماره 

بیمارستانی

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/02/011398/06/31

برگزاری کمیته های تخصصی اورژانس بیمارستانی و طراحی 

مداخالت در شش ماهه دوم
15

 کمیته های تخصصی اورژانس 8تکمیل و ارسال جدول شماره 

بیمارستانی

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

تهیه و معرفی اولویت های عناوین گایدالین های بالینی مرتبط با 

خدمات پزشکی و پیراپزشکی اورژانس های بیمارستانی توسط 

دانشگاه

15

 تدوین لیست عناوین گایدالین های بالینی"

 تکمیل و ارسال جدول عناوین پیشنهادی گایدالین های مورد نیاز

جدول شماره )تخصصی مقیم اورژانس و پرستاری /پزشکی عمومی  

9)"

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/02/011398/06/31

تدوین عناوین گایدالین های بالینی مرتبط با خدمات پزشکی و 

پیراپزشکی اورژانس های بیمارستانی
تدوین پیشنویس  گایدالین های مورد نیاز15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

 درصد  پزشکان 100توزیع عادالنه 40

متخصص  مشمول تعهدات قانونی 

درمانی

3

اورژانس های % 50بهسازی و تجهیز 

بیمارستانی نیازمند بهسازی در 

کشور

ساماندهی نظام ارائه خدمات 

 40اورژانس بیمارستانی  به میزان 

درصد

کنترل و نظارت برحضورموثر و 

عملکرد مطلوب پزشکان اعزامی

توزیع عادالنه نیروی انسانی 

 (متعهد خدمت درمانی)متخصص 

در چارچوب نظام سطح بندی 

خدمات درمانی کشور

استانداردسازی زیرساخت و - توسعه

تجهیز بخش های اورژانس 

بیمارستانی کشور

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی وزارت 

بهداشت

3

3

40

30

100

100
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بوشهر

حوزه درمان

تعداد15بهسازی و استاندارد سازی بخش های بیمارستانی در اتاق های عمل
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

بهسازی و استاندارد سازی بخش های بیمارستانی در  بخش های 

 درصد باقیمانده15ویژه و بستری به میزان 
بخش ویژه10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

اخذ استاندارد  )اصالح و بهبود وضعیت آسانسورهای بیمارستانی 

(آسانسور
تعداد آسانسور15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

تعداد تصفیه فاضالب بیمارستانها15اصالح و ایجاد تصفیه خانه فاضالب بیمارستان
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

ساختمانی و  )ایجاد بستر بی خطر سازی پسماند های بیمارستانی 

(تجهیزاتی 
تعداد بیمارستانها15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

تعداد اکسیژن ساز15(ساختمانی و تجهیزاتی  )ایجاد و بهبود اکسیژن سازهای بیمارستان 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

CSRتعداد 15(ساختمانی و تجهیزاتی  ) بیمارستانی  CSRبهبود و اصالح 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/12/20

تعداد جلسات25برگزاری جلسات با دانشگاهها
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/171398/03/31

تدوین پیش نویس25تدوین پیش نویس اولیه
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/06/31

نهایی سازی و ابالغ دستورالعملهای اجرایی مراکز درمانی به 

دانشگاههای علوم پزشکی
ابالغ نهایی دستورالعمل50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/12/29

تعداد جلسات25برگزاری جلسات با دانشگاههای علوم پزشکی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/02/011398/04/31

تعداد شاخص ها35تدوین پیش نویس شاخصهای اثربخشی فرایندها
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/05/011398/09/30

نهایی سازی و ابالغ دستورالعمل های اجرایی مراکز درمانی به 

دانشگاههای علوم پزشکی
ابالغ دستورالعمل40

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/12/20

فایل اکسلCross Check30تکمیل اطالعات واصله بر اساس روش 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/30

جمع آوری و تدتدوین بیماریهای مسبب از کارافتادگی بر اساس 

رشته های تخصصی مربوطه
فایل اکسل30

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

رشته های )چاپ کتاب استانداردهای تشخیص از کار افتادگی کلی 

(تخصصی و فوق تخصصی کشور
40

رشته های )چاپ کتاب استانداردهای تشخیص از کار افتادگی کلی 

(تخصصی و فوق تخصصی کشور

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/12/011398/12/28

بازنگری برنامه نرم افزاری ثبت اطالعات کاشت حلزون شنوایی25بازنگری برنامه نرم افزاری ثبت اطالعات کاشت حلزون شنوایی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/03/31

آدرس سامانه25ایجاد سامانه ثبت اطالعات کاشت حلزون شنوایی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

 12برقراری لینک برنامه نرم افزاری ثبت کاشت حلزون شنوایی در 

دانشگاه علوم پزشکی کشور
تصویر نمای مدیریتی سامانه25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/07/30

 12ثبت اطالعات بیماران در سامانه کاشت حلزون شنوایی در 

دانشگاه علوم پزشکی کشور
تصویر نمای مدیریتی25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

تدوین و ابالغ دستورالعمل تسهیل فرایند بیمارگیری دیالیز صفاقی 

به دانشگاههای علوم پزشکی
1398/06/011398/06/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهادستورالعمل مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها50

1398/10/011398/10/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاصورت جلسه50برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن نفرولوژی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

 درصد سیستم های 50ارتقاء 40

ساختمانی و تاسیساتی 

بیمارستانهای دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور نسبت به وضع موجود

درصد فرآیندهای 100ارتقاء 

بیمارستانی

درمانی و - ارتقاء خدمات تشخیصی

پیشگیری قابل ارائه به گیرندگان 

 درصد20خدمت به میزان 

ارتقاء عملکرد کمیسیونهای پزشکی 

در خصوص تشخیص از کار افتادگی 

 %30کلی به میزان 

ارتقاء فرایند ثبت اطالعات کاشت 

 Choclear )حلزون شنوایی 

Implantation 

Registration  System )   به

%100میزان 

 د 5.1افزایش سهم دیالیز صفاقی به 

رصد بیماران دیالیزی

ازسازی ابنیه و تاسیسات 

بیمارستانهای دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

استاندارد سازی فرآیندهای 

بیمارستانی

ساماندهی نظام ارائه خدمات 

بیمارستانی

استاندارد سازی تشخیص از 

کارافتادگی کلی در کلیه رشته های 

تخصصی و فوق تخصصی کشور

راه اندازی سامانه کشوری ثبت 

اطالعات کاشت حلزون شنوایی

ساماندهی پوشش درمان بیماران 

دیالیزی به روش دیالیز صفاقی

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100
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بوشهر

حوزه درمان

1398/09/011398/09/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهانامه هیئت امناء ارزی50خرید ماشین دیالیز

1398/12/151398/12/29مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاحواله های صادره50توزیع ماشین دیالیز

1398/09/011398/09/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهانامه هیئت امناء ارزی50خرید دستگاه تصفیه آب

1398/12/151398/12/29مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاحواله های صادره50توزیع دستگاه تصفیه آب

تدوین بسته بیمه پایه سالمت مبتنی بر استانداردهای خرید 

راهبردی اقدامات الزم جهت ایجاد سامانه الکترونیک
بسته تدوین شده70

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/09/30

گزارش30(...تدوین پروتکل و )ثبت و پیگیری درخواست های ورود به بسته 
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/10/011398/12/29

قرارداد20تمدید قرارداداجرایی برنامه برای سال جاری
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/04/31

ارسال بخشنامه ابالغی وزارت کشوردر خصوص  بیمه اتباع بیگانه 

برای سال جاری به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
بخشنامه ابالغ شده20

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/05/011398/05/31

انجام برنامه از مراکز دولتی دانشگاهی به مراکز خصوصی طرف قراراد 

با بیمه سالمت
گزارش60

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/06/011398/12/29

لیست خدمات غیر ضرور20شناسایی خدمات غیر ضرور و تدوین سیاستهای تعدیلی مرتبط
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

مصوبات کمیته20تشکیل کمیته علمی با هدف بهبود فرایند ارزیابی فناوری سالمت
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

تدوین و طراحی مدل مفهومی نظام یکپارچه مدیرت فناوری 

تجهیزلت پزشکی
مدل طراحی شده20

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

نظام جامع طراحی شده20طراحی نظام جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

گزارش20(Full HTA)بررسی ارزیابی فناوری سالمت به صورت ارزیابی کامل 
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

گزارش20نیازسنجی شهرهای محروم کشور
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/01/011398/06/31

قراردادمنعقده20تنظیم و انعقاد تفاهمنامه ساخت اقامتگاه پزشکان در مناطق محروم
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/06/31

اعتبار تخصیص یافته20تخصیص اعتبارات اقامتی ماندگاری
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/07/011398/12/29

آغاز و تکمیل پروژه تامین اقامتگاه پزشکان در چارچوب زمانی 

تفاهمنامه
گزارش پیشرفت پروژه40

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/08/011398/12/29

تشکیل جلسه با اعضای انجمن های علمی تدوین پیش نویس 

محصوالت دانشی
پیش نویس محصول دانشی50

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

محصول دانشی نهایی40نهایی سازی محصوالت دانشی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

محصوالت بارگذاری شده10بارگذاری محصوالت دانشی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

درصد ظرفیت تخت های ۱۰افزایش 40

دیالیز خونی فعال

ارتقاء استاندارد سیستم تصفیه آب 

بخش های دیالیز به میزان 

درصد۱۰۰

افزایش تدوین بسته بیمه پایه برای 

 درصد خدمات100

 درصدی اتباع 100پوشش بیمه ای 

 بیگانه مجاز

افزایش ظرفیت سازی در سطح 

کالن کشور به منظور سیاستگذاری 

یکپارچه در زمینه مدیریت 

فناوریهای نوظهور در عرصه سالمت 

 درصد60به میزان 

واحد اقامتگاه پزشکان 581تامین

متخصص و فوق تخصص در مناطق 

محروم کشور براساس تفاهمنامه 

منعقد شده

افزایش تعداد تدوین محصوالت 

( عدد۱۰۰)دانشی 

استقرار دستگاههای دیالیز

استقرار دستگاههای تصفیه آب 

استاندارد

بازنگری و تدوین بسته بیمه پایه

برنامه بیمه پایه درمان اتباع بیگانه

تدوین نظام جامع مدیریت فناوری 

های سالمت

حمایت از ماندگاری پزشکان در 

مناطق محروم

تدوین محصوالت دانشی

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100
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بوشهر

حوزه درمان

صورتجلسه25تشکیل دبیرخانه همایش
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

شیوه نامه نهایی طرح25پ.ع.تدوین و ابالغ شیوه نامه انتخاب مددکار اجتماعی نمونه به د
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

معرفی مددکاران اجتماعی نمونه منتخب از سوی دانشگاه ها به ستاد 

(بر اساس شیوه نامه ارسالی)
نامه و مستندات25

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

گزارش خبری- عکس- کنداکتور25اجرای برنامه و ارائه گزارش تصویری جهت مستند سازی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

عکس- صورتجلسات کارگروه10تشکیل کارگروه های تخصصی در دانشگاههای مجری
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

صورتجلسه- عکس- دعوتنامه5تشکیل جلسه درون بخشی و بین بخشی با دستگاه های همکار
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

تدوین پیش نویس پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی توسط 

دانشگاههای مجری و همکار
 پیش نویس پروتکلpdfفایل 10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/31

برگزاری دوره تربیت مدرس پروتکل های تخصصی مددکاری 

 درستادTOTاجتماعیه به روش 
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/08/30

برگزاری دوره آموزش پروتکل های تخصصی مددکاری در دانشگاه 

های پایلوت
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

تایید و ابالغ پیش نویس پروتکل ها از طرف ستاد به دانشگاه های 

پایلوت
نامه5

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

(مندرج در پیش نویس پروتکل)گزارش فرم پایش 10اجرای  پروتکل اختالالت روان در دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

(مندرج در پیش نویس پروتکل)گزارش فرم پایش 10اجرای  پروتکل تصادفات رانندگی در دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

(مندرج در پیش نویس پروتکل)گزارش فرم پایش 10اجرای پروتکل  اعتیاد در دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

(مندرج در پیش نویس پروتکل)گزارش فرم پایش 10اجرای پروتکل حوادث و بالیا در دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

(مندرج در پیش نویس پروتکل)گزارش فرم پایش 10در دانشگاه های پایلوت (PHC)اجرای پروتکل نظام شبکه 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

ابالغیه و شیوه نامه10ابالغ شیوه نامه اجرایی به دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/101398/01/31

لیست اسامی برگزیدگان و معرفی نامه10صدور معرفی نامه برای داوطلبان برگزیده
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

تصویری برنامه- گزارش توصیفی20اجرای شیوه نامه در دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

فرم های پایش و ارزیابی10تدوین و ابالغ ابزار پایش و ارزیابی به دانشگاه های پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

گزارش بازدید و عکس10نظارت و بازدید از مراکز پایلوت
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

10پایش و ارزیابی طرح در مرحله پایلوت
ارسال فرم های پایش و ارزیابی ابالغی تکمیل شده توسط دانشگاه 

مجری

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/07/30

شیوه نامه نهایی طرح10بازنگری و تدوین شیوه نامه نهایی طرح
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

استقرار نظام جامع خدمات 40

 ۲۰به میزان )مددکاری اجتماعی 

درصد مراکز درمانی دارای 

(مددکاری اجتماعی

جهانی -بزرگداشت روزملی 

مددکاری اجتماعی

طراحی و تدوین پروتکل های 

تخصصی مددکاری اجتماعی

اجرای آزمایشی طرح سالمت یار در 

مراکز  درمانی

320

20

25
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بوشهر

حوزه درمان

نامه فراخوان10فراخوان جهت شناسایی دانشگاه های داوطلب اجرا
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

نامه ابالغ۹۹10ابالغ طرح نهایی به دانشگاه های داوطلب جهت اجرا در سال 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری5(سه ماهه اول)اجرای پروژه همراه سراها 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری5(سه ماهه دوم)اجرای پروژه همراه سراها 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/30

فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری5(سه ماهه سوم)اجرای پروژه همراه سراها 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری5(سه ماهه چهارم)اجرای پروژه همراه سراها 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/29

برگزاری نشست تخصصی جهت بررسی و ساماندهی دستورالعمل 

های حمایت های اقتصادی
عکس- صورتجلسه5

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/15

دعوتنامهFGD15 جلسه ۴تشکیل 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/15

 پیش نویس پروتکلpdfفایل 20تدوین پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/07/30

ابالغ پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند به دانشگاه 

پایلوت
نامه5

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/07/30

اجرای پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند در دانشگاه 

پایلوت
(مندرج در پیش نویس پروتکل)گزارش فرم پایش 15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/10/011398/10/30

فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری10پایش و ارزیابی پروتکل
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

فرم اکسل عملکرد اقتصادی10ارسال فرم عملکرد اقتصادی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

ارائه کارنامه عملکردی هر )ارزیابی برنامه به صورت الکترونیک 

(دانشگاه به تفکیک بیمارستان 
گزارش25

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/06/31

تخصیص برنامه به صورت ماهانه و تهیه داشبورد مدیریتی و بر 

اساس سامانه سپاس
گزارش25

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/07/011398/08/30

برنامه ریزی برای اموزش اصالحات برنامه و سامانه های اطالعاتی 

مربوطه  و اجرای کارگاههای آموزشی
کارگاههای برگزارشده25

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/09/011398/11/15

بسته تدوین شده25تعیین بسته دارو و لوازم مورد تعهد برنامه
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/11/161398/12/29

پیگیری مفاد / مشارکت در تهیه تفاهم نامه با هیات های خارجی 

اجرای تفاهم نامه بارویکرد گردشگری سالمت
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانمتن تفاهم نامه/ عکس یا ویدیو/ صورتجلسه معتبر با امضا 50

حضوردرنمایشگاهها و همایش های ملی و بین المللی گردشگری 

(بازدید/ غرفه داری )سالمت
50

گزارش توام با تصویر یا ویدیو شرکت کنندگان در همان نمایشگاه 

ثبت شده در سامانه
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

انجام بازدید و ارزیابی بیمارستانها منجر به صدور مجوزدرشش ماهه 

98لول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری چک لیست بازدید ها25

انجام بازدید و ارزیابی مراکز جراحی محدود منجر به صدور مجوز در 

98شش ماهه اول سال
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری چک لیست بازدیدها25

انجام بازدید و ارزیابی مراکز جراحی محدود منجر به صدور مجوز در 

98شش ماهه دوم سال
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانفرم ممیزی تکمیل شده/بارگذاری چک لیست 25

انجام بازدید و ارزیابی بیمارستانها منجر به صدور مجوزدرشش ماهه 

98دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانفرم ممیزی تکمیل شده/بارگذاری چک لیست 25

40 دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه موسسات پزشکی 15

 درصد 10  به میزان IPDدارای 

سال پایه

8

استقرار نظام جامع خدمات 

 ۲۰به میزان )مددکاری اجتماعی 

درصد مراکز درمانی دارای 

(مددکاری اجتماعی

کاهش پرداخت از جیب بیماران 

به - بستری برای خدمات در تعهد

97 درصد سال 10میزان 

حفاظت مالی مردم در برابر 

هزینه های سالمت

ساماندهی حمایت های اقتصادی از 

نیازمندان

کاهش پرداخت بیماران بستری و 

صعب العالج در بیمارستانهای 

وزارت بهداشت

اجرای آزمایشی طرح سالمت یار در 

مراکز  درمانی

ساماندهی مشارکت در رویداد های 

ملی و بین الملل

ارزیابی مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 

20100

35

25

100

20

50
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بوشهر

حوزه درمان

تهیه بانک اطالعاتی از بیمارستانهای دولتی واجد شرایط  برای 

واگذاری خدمات گردشگری سالمت به بخش خصوصی
1398/03/011398/03/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری لیست بیمارستانهای منتخب20

1398/06/011398/06/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری چک لیست بازدید ها30بازدید میدانی از بیمارستانهای منتخب

1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری متن فراخوان با امضای معاون درمان وزارت بهداشت10فراخوان جلب همکاری پزشکان با بیمارستانهای منتخب

جلب همکاری سازمان نظام پزشکی برای صدور مجوز فعالیت 

پزشکان متقاضی فعالیت در بیمارستانهای منتخب
1398/09/011398/09/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه10

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری تصویر گواهینامه10 برای بیمارستانهای منتخبIPDصدور گواهینامه 

انجام تبلیغات معرفی خدمات بیمارستانهای منتخب در رسانه های 

داخلی و خارجی و فضای مجا زی
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه20

راه اندازی و یا ارتقا وبسایت مراکز درمانی  به زبان انگلیسی و زبان 

قابل رقابت با سایت مراکز درمانی   )غالب بیماران کشورهای هدف 

(کشورهای ترکیه و هند 

35
ا دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه )گزارش گیری از سایت مراکز

97/07/16د مورخ 16578/400
1398/03/011398/06/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

پذیرش مرکز / به کارگیری کارشناس زبان  مسلط در مرکز تلفن

درمانی
1398/03/011398/06/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مستندات مربوطه20

مشورت با انجمن های علمی کشور جهت برنامه ریزی و 

سیاستگذاری خدمات  گردشگری سالمت در فضای مجازی
1398/01/051398/03/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری مکاتبات  و مستندات مربوطه5

تهیه محتوای چاپی حاوی کلیه اطالعات الزم برای معرفی مرکز 

98درمانی و خدمات قابل ارائه در آن  شش ماهه اول سال 
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری فایل حاوی مستندات مربوطه10

تهیه محتوای چاپی حاوی کلیه اطالعات الزم برای معرفی مرکز 

98درمانی و خدمات قابل ارائه در آن  شش ماهه دوم سال 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری فایل حاوی مستندات مربوطه10

 در بازارهای هدف از طریق ارسال IPDمعرفی مراکز درمانی دارای 

محتوای چاپی و حضور در رسانه های کشورهای هدف شش ماهه 

98اول سال 

10
بارگذاری فایل مستندات مربوطه که حاکی از تبلیغات  درکشورهای 

هدف باشد
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

 در بازارهای هدف از طریق ارسال IPDمعرفی مراکز درمانی دارای 

محتوای چاپی و حضور در رسانه های کشورهای هدف شش ماهه 

98دوم سال 

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانبارگذاری فایل مستندات حاکی از تبلیغات در کشور های هدف10

بازنگری و استاندارد سازی فرم ها و فقره های ثبت اطالعات بالینی 

پرونده کاغذی و تبدیل به فرم ها و فقره های  الکترونیک
صورتجلسه و گزارشات مربوطه15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/30

آماده سازی و بستر سازی فرم های احصاء شده جهت پرونده 

(HISدر )الکترونیک 
صورتجلسه و گزارشات مربوطه15

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

تکمیل )پیاده سازی، ثبت و نمایش فرم های  پرونده الکترونیک 

(HISاطالعات در 
صورتجلسه و گزارشات مربوطه10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

صورتجلسه و گزارشات مربوطه10پایش کیفیت داده های پرونده الکترونیک بیماران
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

ایجاد داشبوردهای تحلیلی بر روی سیستم های اطالعات بیمارستانی 

در پرونده الکترونیک
صورتجلسه و گزارشات مربوطه10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

صورتجلسه و گزارشات مربوطه10ایجاد دسترسی مبتنی بر نقش در بیمارستان ها
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه موسسات پزشکی 15

 درصد 10  به میزان IPDدارای 

سال پایه

8

توسعه پرونده الکترونیک سالمت 

 درصد استان ها۵۰در  (درمان)

8

افزایش جذب بیماران خارجی 

توسط موسسات پزشکی دارای 

 درصد 10 به میزان IPDمجوز 

سال پایه

 در IPDواگذاری بخش 

بیمارستانهای دولتی منتخب به 

بخش خصوصی

ساماندهی فرایند جذب  مستقیم 

بیماران خارجی

ایجاد ساختار پرونده الکترونیک 

سالمت در بیمارستانها

8

30

100

100
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بوشهر

حوزه درمان

صورتجلسه و گزارشات مربوطه10راه اندازی امضا الکترونیک برای فرم های پرونده بیماران
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

 بازنگری و تدوین دستورالعمل های مرتبط با پرونده الکترونیک  

سالمت در حوزه فناوری اطالعات سالمت
صورتجلسه و گزارشات مرتبط10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

یکپارچه سازی کدینگ تشخیص پزشکی، اقدامات درمانی و ناتوانایی 

ها در پرونده الکترونیک
صورتجلسه و گزارشات مرتبط10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

آموزش و توانمند سازی کارکنان 

درمانی بیمارستانها و مراکز سرپایی  

درمان اختالل مصرف مواد در 

سطوح مختلف

10

 کارگاه آموزش کارکنان درمانی بیمارستانها و مراکز 5برگزاری 

سرپایی  درمان اختالل مصرف مواد در سطوح مختلف
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاارسال فرم ارزیابی کارگاهها100

آموزش و توانمند سازی کارکنان 

درمانی بیمارستانها در مورد 

سیاستهای اجرایی و ضوابط بخش 

تغذیه در بیمارستانهای کشور

10

برگزاری دوره های آموزش سیاستهای اجرایی و ضوابط بخش تغذیه 

در بیمارستانهای کشور
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاارسال فرم ارزیابی کارگاهها100

آموزش و توانمند سازی کارشناسان 

تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانها

10

1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاارسال فرم ارزیابی کارگاهها100برگزاری دوره های آموزش رژیم درمانی به تفکیک بیماریها

برگزاری کارگاه آموزشی توسط ستاد وزارت  برای روسا و کارشناسان 

98ادارات نظارت دانشگاه ها ی قطب      شش ماهه اول سال 
15

برنامه برگزاری  - کدآموزش مداوم )مستندات برگزاری کارگاه 

عکس - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- کارگاه 

(مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه 

1398/01/011398/02/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

برگزاری کارگاه آموزشی  توسط ستاد وزارت   برای روسا و 

کارشناسان  ادارات نظارت دانشگاه های قطب
15

برنامه برگزاری  - کدآموزش مداوم )مستندات برگزاری کارگاه 

عکس - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- کارگاه 

(مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه 

1398/07/011398/08/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

برگزاری کارگاههای آموزشی توسط دانشگاه قطب برای روسا و 

 ماهه اول سال 6کارشناسان نظارت  دانشگاههای تحت پوشش  

1398

15

برنامه برگزاری  - کدآموزش مداوم )مستندات برگزاری کارگاه 

عکس - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- کارگاه 

( مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه 

1398/03/011398/04/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

برگزاری کارگاههای آموزشی توسط دانشگاه قطب برای دانشگاههای 

1398 ماهه دوم سال 6تحت پوشش در 
15

برنامه برگزاری  - کدآموزش مداوم )مستندات برگزاری کارگاه 

عکس - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- کارگاه 

(مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه 

1398/09/011398/10/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

مقایسه و رتبه بندی دانشگاههای  قطب در زمینه ارتقا توانمندی 

ادارات نظارت دانشگاههای تحت پوشش
1398/12/161398/12/25دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانترسیم نمودارهای مرتبط4

دانشکده ها در زمینه ارتقا توانمندی / مقایسه و رتبه بندی دانشگاهها

مراکز درمانی تحت پوشش
1398/12/161398/12/25دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانترسیم نمودارهای مرتبط4

1398/12/261398/12/29دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمانمکاتبات و مستندات مربوطه2(بازخورد)ابالغ نتایج رتبه بندی به دانشگاهها 

دانشکده های علوم / برگزاری کارگاه آموزشی توسط دانشگاه ها

در )پزشکی برای کارکنان مرتبط در مراکز درمانی تحت پوشش  

(شش ماهه اول

15

لیست شرکت - برنامه برگزاری کارگاه)مستندات برگزاری کارگاه 

عکس یا ویدئو واضح و مستند - کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(از همان کارگاه

1398/05/011398/06/31دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

15 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(درمان)مدیران و کارکنان 

8

توانمند سازی کارکنان ادارات 

نظارت و مراکز درمانی کشور

10

توسعه پرونده الکترونیک سالمت 

 درصد استان ها۵۰در  (درمان)

100 ایجاد ساختار پرونده الکترونیک 

سالمت در بیمارستانها

8
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بوشهر

حوزه درمان

توانمند سازی کارکنان ادارات 

نظارت و مراکز درمانی کشور

10
دانشکده های علوم / برگزاری کارگاه آموزشی توسط دانشگاه ها

پزشکی برای کارکنان مرتبط در مراکز درمانی تحت پوشش   

98درشش ماهه دوم سال 

15

برنامه برگزاری  - کدآموزش مداوم )مستندات برگزاری کارگاه 

عکس - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- کارگاه 

(مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه 

1398/11/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

آموزش و توانمند سازی کارشناسان 

توانبخشی در مورد توانبخشی 

بیماران سکته حاد مغزی

10
برگزاری دوره های آموزشی توانبخشی  به کارشناسان مرتبط با 

توانبخشی سکته حاد مغزی
1398/11/011398/11/15مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهافرم گزارش برگزاری دوره100

افزایش توانمندی کارکنان شاغل در 

آزمایشگاههای میکروب شناسی 

بیمارستانی

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای کارشناسان 10

آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی کشور
1398/09/011398/09/15آزمایشگاه مرجع سالمتمستندات برگزاری کارگاه100

9850برگزاری کارگاه گردشگری سالمت شش ماهه اول سال 

- برنامه زمانبندی برگزاری  دوره  )مستندات برگزاری دوره اموزشی 

عکس مستند  - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره

1398/07/011398/07/30دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

9850برگزاری کارگاه گردشگری سالمت شش ماهه دوم سال 

- برنامه زمانبندی برگزاری  دوره  )مستندات برگزاری دوره اموزشی 

عکس مستند  - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل

(یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

آشنایی با حرفه "تهیه و تدوین سرفصل و محتوای آموزشی 

"مددکاری اجتماعی و ارتباط متقابل با آنها
 سرفصل های آموزشی و خالصه محتوای آموزشیpdfفایل 33

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

نامه ابالغ33ابالغ سرفصل و محتوای آموزشی به دانشگاه های مجری
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/04/011398/04/31

آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی و ارتباط "برگزاری دوره آموزشی 

"متقابل با آنها
لیست حضور و غیاب- عکس- کنداکتور34

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/011398/08/30

سه )اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی 

(ماهه اول
فرم اکسل پروتکل ها10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

سه )اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی 

(ماهه دوم
فرم اکسل پروتکل ها10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/30

سه )اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی 

(ماهه سوم
فرم اکسل پروتکل ها10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/09/011398/09/30

سه )اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی 

(ماهه چهارم
فرم اکسل پروتکل ها10

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/29

مداخالت روانی اجتماعی مددکاران "برگزاری دوره  آموزشی 

"اجتماعی در سوانح و بالیای طبیعی 
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور20"فرآیندهای مددکاری اجتماعی"برگزاری دوره  آموزشی پیشرفته 
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/03/011398/03/31

برگزاری سمینار علمی یک روزه با موضوع مددکاری اجتماعی و 

اجتماعی شدن سالمت
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/07/30

1398/03/151398/03/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهالیست دانشگاههای قطب و اقماری25(قطب و مراکز زیرخوشه  )تعیین خوشه های آموزشی 

تدوین کوریکولوم آموزشی با همکاری انجمن خون و سرطان 

کودکان ایران
25

مکاتبه سغارش برگزاری کارگاه از سوی مرکز به انجمن و پاسخ 

مثبت انجمن
1398/04/151398/04/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

1398/05/151398/05/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهااعالم جدول زمانبندی به معاونت های درمان25اعالم برنامه بر اساس زمانبندی از سوی دانشگاههای منتخب

1398/12/011398/12/29مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش معاونت درمان در دانشگاه منتخب مبنی بر برگزاری سمینار25برگزاری سمینار منطقه ای در دانشگاههای منتخب

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

158 افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(درمان)مدیران و کارکنان 

توانمند سازی کارکنان مراکز 

درمانی و شرکت های تسهیل گر 

داوطلب فعالیت گردشگری سالمت

توانمندسازی پرسنل مراکز درمانی 

با اولویت کادر پزشکی و )

در حوزه مددکاری  (پیراپزشکی

اجتماعی

توانمند سازی  مددکاران اجتماعی 

درنظام سالمت

برگزاری سمینارهای منطقه ای 

آموزش پزشک و پرستار درمانگر 

هموفیلی

10

10

10

10
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بوشهر

حوزه درمان

تهیه دستورالعمل  رسیدگی به اسناد سازمانهای بیمه گر پایه و 

تکمیلی
دستورالعمل تهیه شده30

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/06/31

گزارش پایلوت50 دانشگاه در کشور جهت اجرای برنامه10پایلوت حداقل 
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/07/011398/10/30

گزارش پایش20پایش اجرای برنامه
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/11/011398/12/29

مدل نرم افزاری40مدل سازی داده های بالینی از طریق نرم افزارهای بالینی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

گزارش مقایسه ای30مقایسه مدلها با مدلهای بین المللی موجود
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/06/011398/12/29

مدل نهایی داده های بالینی30ارائه مدلهای نهایی داده های بالینی در قالب آرکه تایپها و تمپلیتها
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/06/011398/12/29

سیستم طبقه بندی تعیین شده30تعییین سیستم های طبقه بندی و کدگذاری در حیطه های مورد نیاز
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

پایلوت سیستم های طبقه بندی تشخیص ها، اقدامات و عملکرد  

ICD-11 ، ICHI و  ICFدر ایران  
گزارش پایلوت40

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

گزارش30بررسی کیفیت داده های بالینی ارسالی از مراکز درمانی کشور
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/12/29

ابالغ متمم شیوه نامه استحقاق سنجی خدمات بستری در بخش 

دولتی
متم ابالغ شده25

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/02/011398/06/31

ابالغ شیوه نامه استحقاق سنجی درمان خدمات سرپایی و سطح یک 

در بخش دولتی
شیوه نامه40

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/01/011398/06/31

تفاهم نامه منعقده15 دانشگاه جهت اجرای فاز دوم7انعقاد تفاهم نامه با 
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/02/011398/06/31

گزارش10انجام برنامه استحقاق سنجی در کلیه بیمه های تکمیلی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/04/011398/12/29

گزارش10انجام استحقاق سنجی درمان در بخش خصوصی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/05/011398/12/29

پیاده سازی نسخه بازنگری شده دستورالعمل پرداخت مبتنی بر 

عملکرد در نرم افزار قاصدک
گزارش عملکرد نرم افزاری30

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/06/31

اجرای نسخه بازنگری شده دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد 

دانشکده/ دانشگاه26در 
گزارش اجرا40

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/07/011398/10/30

سندHIS30تدوین و ابالغ سند گزارشات متحدالشکل 
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/11/011398/12/29

مصوبات جلسات تخصصی80برگزاری جلسات تخصصی با حضور ذینفعان کتاب ارزش نسبی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/10/30

جمع بندی و ارائه پیشنهادات جهت اصالح کدهای کتاب ارزش 

نسبی
گزارش20

تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/11/011398/12/29

برگزاری جلسات با بیمه های بازرگانی50برگزاری جلسات با بیمه های بازرگانی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/171398/06/31

عقد قرارداد با بیمه های بازرگانی50عقد قرارداد با بیمه های بازرگانی
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/011398/12/29

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

توسعه تبادل الکترونیکی اسناد 15

بستری به سازمانهای بیمه گر به 

  درصد۱۰میزان 

اصالح صددرصدی فرایندهای 

بیمارستان مرتبط با دستورالعمل 

پرداخت مبتنی بر عملکرد

اصالح و بازنگری صد درصد کتاب 

ارزش نسبی خدمات سالمت

افزایش انعقاد قرارداد تخت های 

بستری بیمارستان های وزارت 

بهداشت با بیمه های بازرگانی به 

 درصد۱۰میزان 

تبادل الکترونیکی اسناد بیمه 

 (رسیدگی الکترونیکی اسناد )ای

پایه و تکمیلی

مدل سازی پیاده سازی پرونده 

الکترونیک سالمت

مدیریت داده های بالینی

استحقاق سنجی درمان

اصالح فرایندهای بیمارستان مرتبط 

با نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

اصالح و بازنگری کتاب ارزش نسبی

 درصد ظرفیت تخت 10تخصیص 

های بستری به بیمه های بازرگانی

8

8

8

8100

25

25

25

25
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100
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بوشهر

حوزه درمان

شناسنامه شاخص و گزارشات مربوطه30تدوین شناسنامه شاخص ها و تحلیل آنها
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/30

ایجاد داشبوردهای مدیریتی بر اساس شاخص های عملکردی احصاء 

شده
صورتجلسه و گزارشات مربوطه20

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

چک لیست تدوین شده25تدوین چک لیست پایش اطالعات سامانه آواب
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/06/011398/06/30

گزارشات مربوطه25تکمیل چک لیست های پایش اطالعات در سامانه آواب
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/11/011398/11/30

1398/02/151398/02/31مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاITمکاتبه درخواست تولید اپلیکیشن به دفتر IT25سفارش تولید اپلیکیشن هموفیلی به دفتر 

IT50تولید اپلیکیشن توسط دفتر 
 مبنی بر تهیه و تحویل اپلیکیشن به مرکز مدیریت ITمکاتبه  دفتر 

پیوند و درمان بیماریها
1398/11/011398/11/30مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

1398/12/011398/12/29مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهاگزارش اجرای اپلیکیشن در مرکز پایلوت25بارگذاری اپلیکیشن و اجرای پایلوت

پرونده های گروه بندی شده40گروه بندی پرونده های ترخیصی
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/03/011398/07/30

محاسباتانجام شده30محاسبه وزنهای هزینه ای نرخ پایه
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/08/011398/09/30

شاخص محاسبه شدهCMI30محاسبه شاخص 
تدوین استاندارد و - دفتر ارزیابی فناوری

تعرفه سالمت
1398/09/011398/12/29

 "پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل 

در شش ماهه دوم "فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
دستورالعمل فرآوری مجدد50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/07/151398/12/29

 "پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل 

در شش ماهه اول "فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
"فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی "دستورالعمل 50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/06/15

 "پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل 

در شش ماهه دوم "تولیت آنتی بیوتیکی
دستورالعمل تولیت آنتی بیوتیکی50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/08/151398/12/29

 "پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل 

تولیت آنتی بیوتیکی
تولیت آنتی بیوتیکی "دستورالعمل 50

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی
1398/01/151398/06/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقاء تکمیل اطالعات عملکردی 15

 80بیمارستان های کشور به میزان 

درصد

درصد ۱۰۰افزایش دسترسی 

درمانگران هموفیلی به مطالب 

آموزشی و دستورالعملهای ابالغی

اصالح نظام پرداخت بر اساس 

 5گروههای تشخیصی در 

بیمارستان منتخب

ارتقاء مدیریت منابع و مصارف به 

 درصد۳۰میزان 

ایجاد ساختار پایش و رصد اطالعات 

عملکردی بیمارستانها در سامانه 

آواب

 )تولید بسته آموزش مجازی 

خدمات مراقبتی و  (اپلیکیشن 

درمانی هموفیلی

DRGاجرای آزمایشی 

پایش میزان تبعیت بیمارستان های 

 "تحت پوشش از دستورالعمل 

"فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

پایش میزان تبعیت بیمارستان های 

 "تحت پوشش از دستورالعمل 

"تولیت آنتی بیوتیکی

8

8

10

10

100

100

100
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50
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بوشهر

1398/01/151398/01/31غذافایل پیش نویس راهنما40بازنگری راهنما/ تهیه و تدوین 

1398/02/011398/02/31غذافایل نامه ابالغ60ابالغ راهنما به معاونت های غذا و دارو

تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط 

(برای کل سال)سطح عرضه / 
1398/03/011398/03/31غذابرنامه زمان بندی شده10

1398/04/011398/05/31غذافایل فرم فهرست بازرسی ها10(مرحله اول)سطح عرضه / اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله اول)اداره کل 
1398/04/011398/06/31غذافایل نامه و گزارش20

1398/07/011398/08/30غذافایل گزارش10(مرحله اول)جمع بندی گزارش 

1398/07/011398/10/30غذافایل فرم فهرست بازرسی ها10(مرحله دوم)سطح عرضه / اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله دوم)اداره کل 
1398/07/011398/11/30غذافایل نامه و گزارش20

1398/12/011398/12/15غذافایل گزارش20جمع بندی گزارش نهایی

1398/01/151398/01/31غذاپیش نویس راهنما40بازنگری راهنما/ تهیه و تدوین 

1398/02/011398/02/31غذافایل نامه ابالغ60ابالغ راهنما به معاونت های غذا و دارو

تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط 

(برای کل سال)سطح عرضه / 
1398/03/011398/03/31غذافایل برنامه زمان بندی شده10

1398/04/011398/05/31غذافرم فهرست بازرسی ها10(مرحله اول)سطح عرضه / اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله اول)اداره کل 
1398/04/011398/06/31غذافایل نامه و گزارش20

1398/07/011398/08/30غذافایل گزارش10(مرحله اول)جمع بندی گزارش 

1398/07/011398/10/30غذافرم فهرست بازرسی ها10(مرحله دوم)سطح عرضه / اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله دوم)اداره کل 
1398/07/011398/11/30غذافایل نامه و گزارش20

1398/12/011398/12/15غذافایل گزارش20جمع بندی گزارش نهایی

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون50اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون  تعیین پروفایل اسیدهای چرب

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون50انجام آزمونهای کنترل کیفی

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

45

حوزه غذا و دارو

کاهش اسید چرب ترانس در روغن 

 1/4)دارای مصرف مستقیم خوراکی 

(98کاهش تا پایان سال % 

کاهش اسیدهای چرب ترانس در 

روغن مصرفی با کاربرد در 

 % 4)فرموالسیون مواد غذایی

(98کاهش تا پایان سال 

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

بازرسی و کنترل مستمر واحدهای 

تولیدی و محصوالت

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

بازرسی و کنترل مستمر واحدهای 

تولیدی و محصوالت

5

5

20

80

20
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/01/151398/01/31غذافایل پیش نویس40بازنگری راهنما/ تهیه و تدوین 

1398/02/011398/02/31غذافایل نامه ابالغ60ابالغ راهنما به معاونت های غذا و دارو

تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط 

(برای کل سال )سطح عرضه / 
1398/03/011398/03/31غذافایل برنامه زمان بندی شده10

1398/04/011398/05/31غذافایل فرم فهرست بازرسی ها10(مرحله اول)سطح عرضه / اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله اول)اداره کل 
1398/04/011398/06/31غذافایل نامه و گزارش20

1398/07/011398/08/30غذافایل گزارش10(مرحله اول)جمع بندی گزارش 

1398/07/011398/10/30غذافایل فرم فهرست بازرسی ها10(مرحله دوم)سطح عرضه / اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله دوم)اداره کل 
1398/07/011398/11/30غذافایل نامه و گزارش20

1398/12/011398/12/15غذافایل گزارش20جمع بندی گزارش نهایی

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون50اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون اندازه گیری نمک در مواد غذایی

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون50انجام آزمونهای کنترل کیفی

1398/01/151398/01/31غذافایل پیش نویس دستورالعمل90بازنگری راهنما/ تهیه و تدوین 

1398/02/011398/02/31غذافایل نامه ابالغ10ابالغ راهنما به معاونت های غذا و دارو

1398/01/151398/03/31غذافایل نامه و گزارش نتایج40ارسال نتایج جمع بندی شده به اداره کل

1398/04/011398/05/31غذافایل گزارش نهایی60جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط اداره کل

1398/01/151398/01/31غذافایل برنامه زمان بندی شده10(برای یکسال)تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط 

1398/02/011398/02/31غذافایل گزارش نمونه برداری و نامه15(مرحله اول)نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه 

1398/03/011398/04/31غذافایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال15(مرحله دوم)نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه 

1398/05/011398/06/31غذافایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال15(مرحله سوم)نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه 

1398/07/011398/08/30غذافایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال15(مرحله چهارم)نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه 

1398/09/011398/10/30غذافایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال15(مرحله پنجم)نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه 

1398/11/011398/12/15غذافایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال15(مرحله ششم)نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه 

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

45

پوشش برنامه غنی سازی آرد با 

تا پایان  % 95)آهن و اسید فولیک

(98سال 

5

کاهش درصد  نمک در فرموالسیون 

پروانه ساخت محصوالت غذایی 

وآشامیدنی صنعتی با ارزیابی خطر 

% 8/2)  %1۰باال به میزان 

(98محصوالت تا پایان سال 

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

بازرسی و کنترل مستمر واحدهای 

تولیدی و محصوالت

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

97فرآورده ها سال

پایش سالیانه مقدار آهن و اسید 

فولیک در آرد

520

50

15

30

30
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

98فرآورده ها سال 

10
1398/09/011398/09/30غذافایل گزارش نتایج100(اول ، دوم و سوم)جمع بندی نتایج سه مرحله 

اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون اندازه گیری  آهن و اسید فولیک 

در آرد
1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون50

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون50انجام آزمونهای کنترل کیفی

1398/01/151398/01/31غذافایل پیش نویس راهنما40بازنگری راهنما/ تهیه و تدوین 

1398/02/011398/02/31غذافایل نامه ابالغ60ابالغ راهنما به معاونت های غذا و دارو

تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط 

(برای کل سال)سطح عرضه /
1398/03/011398/03/31غذافایل برنامه زمان بندی شده10

1398/04/011398/05/31غذافایل فرم فهرست بازرسی ها10(مرحله اول)سطح عرضه /اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله اول)اداره کل 
1398/04/011398/06/31غذافایل نامه و گزارش20

1398/07/011398/08/30غذافایل گزارش10(مرحله اول)جمع بندی گزارش 

1398/07/011398/10/30غذافرم فهرست بازرسی ها10(مرحله دوم)اجرا برنامه بازرسی از صنایع سطح عرضه 

پایش  محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

(مرحله دوم)اداره کل 
1398/07/011398/11/30غذافایل نامه و گزارش20

1398/12/011398/12/15غذافایل گزارش20جمع بندی گزارش نهایی

اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون اندازه گیری قندهای ساده در 

مواد غذایی
1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون50

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون50انجام آزمونهای کنترل کیفی

جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال 

(مرحله چهارم)نتایج به سازمان 
1398/01/151398/02/31غذافایل نامه و گزارش نتایج30

1398/03/011398/03/31غذافایل گزارش نهایی70بررسی و جمع بندی نتایج ارسال شده

ابالغ دستورالعمل و تقسیم بندی جهت نمونه برداری از طرف قطب 

به اعضاء قطب
1398/01/151398/01/31غذافایل نامه و جدول زمان بندی20

ارسال به آزمایشگاه / نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به قطب 

(مرحله اول)
1398/02/011398/03/31غذافایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی40

ارسال به آزمایشگاه / نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به قطب 

(مرحله دوم)
1398/04/011398/05/31غذافایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی40

جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال 

(مرحله اول)نتایج به سازمان 
1398/04/011398/05/31غذافایل نامه و گزارش نتایج40

جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال 

(مرحله دوم)نتایج به سازمان 
1398/07/011398/08/30غذافایل نامه و گزارش نتایج40

1398/09/011398/09/30غذافایل گزارش20بررسی و جمع بندی نتایج ارسال شده

پوشش برنامه غنی سازی آرد با 

تا پایان  % 95)آهن و اسید فولیک

(98سال 

5 تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

45

پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم 

آفت کش و کودهای شیمیایی در 

 80)محصوالت پر مصرف و پر خطر 

(98محصوالت تا پایان سال % 

5

کاهش درصد قندهای ساده در 

فرموالسیون پروانه ساخت 

محصوالت غذایی با ارزیابی خطر 

از محصوالت تا پایان سال  % ۲)باال 

98)

پایش سالیانه مقدار آهن و اسید 

فولیک در آرد

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

بازرسی و کنترل مستمر واحدهای 

تولیدی و محصوالت

-بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

97مرحله چهارم 

-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 

98مرحله اول و دوم 

-بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

98مرحله اول و دوم 

5

15

20

50

15

15

20
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

ارسال به آزمایشگاه / نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به قطب 

(مرحله سوم)
1398/07/011398/08/30غذافایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی50

ارسال به آزمایشگاه / نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به قطب 

(مرحله چهارم)
1398/10/011398/10/30غذافایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی50

-بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

98مرحله سوم و چهارم 

جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال 5

(مرحله سوم)نتایج به سازمان 
1398/10/011398/11/30غذافایل نامه و گزارش نتایج100

1398/11/011398/11/30غذالیست محصوالت20تهیه لیست محصوالت پر خطر

1398/11/011398/11/30غذاپیش نویس دستورالعمل70تدوین دستورالعمل اجرایی

1398/12/011398/12/15غذافایل نامه ابالغ10ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهعناوین دوره های آموزشی20انجام نیازسنجی و تعیین دوره های آموزشی

1398/07/011398/09/30آزمایشگاهعناوین سرفصل های آموزشی40تهیه و تدوین محتوای آموزشی

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش برگزاری دوره آموزشی40آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت  غذا و دارو

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهتصویر تاییدیه کنترل میانی50اجرای کنترل میانی  تجهیزات

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون50اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون باقیمانده سموم کشاورزی

1398/01/151398/02/31غذاپیش نویش دستورالعمل90دستورالعمل/ تهیه ، تدوین و بازنگری راهنما 

1398/03/011398/03/31غذانامه ابالغ10راهنما به معاونت  غذا و دارو/ ابالغ دستورالعمل 

1398/04/011398/04/31غذابرنامه زمان بندی شده10تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی ممیزی از کارخانجات مرتبط

1398/05/011398/11/30غذاگزارش برنامه های ممیزی40اجرای برنامه ممیزی از کارخانجات

1398/06/011398/12/15غذافهرست گواهی های صادره30 برای کارخانهHACCPبررسی و جمع بندی  و صدورگواهی 

1398/06/011398/12/15غذانامه ارسال و فهرست20ارسال گزارش برای اداره کل

1398/01/151398/01/31غذافایل نامه و گزارش نتایج30جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

1398/02/011398/03/31غذافایل گزارش نهایی70جمع بندی و تجزیه و تحلیل برنامه توسط سازمان غذا و دارو

1398/01/151398/02/31غذافایل پیش نویس دستورالعمل80بازنگری و تدوین دستورالعمل

1398/03/011398/03/31غذافایل نامه ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو بمنظور اجرا

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم 45

آفت کش و کودهای شیمیایی در 

 80)محصوالت پر مصرف و پر خطر 

(98محصوالت تا پایان سال % 

5

افزایش تعداد اقالم مواد غذایی و 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در سطح 

هفتاد قلم تا پایان  )  PMSعرضه 

(98سال 

10

افزایش تعداد واحدهای تولید 

کننده فرآورده های لبنی و گوشتی 

و دریایی دارای نظام مدیریت ایمنی 

 واحد تا پایان سال 45)مواد غذایی 

98)

-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 

98مرحله سوم و چهارم 

99بازنگری و تدوین دستورالعمل 

آموزش کارشناسان معاونت غذا و 

دارو

- پایش سالیانه محصوالت کشاورزی

98مرحله اول و دوم 

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

بررسی مستندات و ممیزی 

واحدهای تولیدی مرتبط

نیم -بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

97سال دوم  

بازنگری و تدوین دستورالعمل سال 

98

5

20

10

5

10

30

70

15

10
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/04/011398/04/31غذافایل فهرست نام های تجاری20برندسنجی فرآورده ها

1398/04/011398/05/31غذافایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی80نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

1398/07/011398/07/30غذافایل نامه و گزارش نتایج40جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

1398/08/011398/09/30غذافایل گزارش اولیه60جمع بندی نتایج توسط سازمان غذا و دارو

1398/07/011398/07/30غذافایل فهرست نام های تجاری20برندسنجی فرآورده ها

1398/08/011398/11/30غذافایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی80نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

1398/10/011398/10/30غذافایل پیش نویس دستورالعمل80بازنگری و تدوین دستورالعمل

1398/12/011398/12/15غذافایل نامه ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو بمنظور اجرا

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

(98مرحله اول )(برداری و آزمون

10
1398/07/011398/09/30آزمایشگاهگزارش انجام آزمون100انجام آزمونهای کنترل کیفی

1398/04/011398/04/31آزمایشگاهگزارش توانمندی اجرا25بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون

1398/05/011398/05/31آزمایشگاهفایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی25تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

1398/06/011398/06/31آزمایشگاهتصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی50اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

مرحله دوم سال -(برداری و آزمون

98

5
1398/11/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون100انجام آزمونهای کنترل کیفی

1398/01/151398/01/31غذافایل نامه ارسال و گزارش نتایج30جمع بندی و ارسال نتایج ارزیابی به اداره کل

1398/02/011398/03/31غذافایل گزارش نهایی70جمع بندی نتایج و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش

1398/04/011398/06/31غذافایل رنامه زمان بندی شده10تدوین برنامه زمان بندی ارزیابی

1398/07/011398/09/30غذافایل فرم گزارش ارزیابی45(مرحله اول)اجرای برنامه ارزیابی از واحدهای تولیدی 

1398/10/011398/11/30غذافایل فرم گزارش ارزیابی45(مرحله دوم)اجرای برنامه ارزیابی از واحدهای تولیدی 

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

افزایش تعداد اقالم مواد غذایی و 45

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در سطح 

هفتاد قلم تا پایان  )  PMSعرضه 

(98سال 

10

5 افزایش درصد واحدهای تولید 

کننده مواد غذایی با درجه عالی و 

بسیار خوب به کل واحدهای 

تولیدکننده بر مبنی درجه بندی 

PRPs  (  شصت درصد تا پایان

(98سال 

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

(98مرحله اول )(برداری و آزمون

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

(98مرحله اول)فرآورده ها 

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

98مرحله دوم -(برداری و آزمون

بازنگری و تدوین دستورالعمل سال 

99

بررسی وضعیت منابع و تجهیزات

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

97کارخانجات سال 

ارزیابی و تکمیل چک لیست 

PRPSکارخانجات 

15

15

15

10

5

40

60
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/01/151398/02/31غذافایل پیش نویس40دستورالعمل/ تهیه و تدوین راهنما 

1398/03/011398/03/31غذافایل نامه ابالغ60راهنما به معاونت های غذا و دارو/ابالغ دستورالعمل 

تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط 

سطح عرضه/ 
1398/04/011398/04/30غذافایل برنامه زمانبندی20

1398/05/011398/06/31غذافایل برنامه بازرسی40سطح عرضه/ اجرای برنامه بازرسی از صنایع 

پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به 

اداره کل
1398/06/011398/09/30غذافایل نامه و گزارش40

1398/10/011398/10/30غذافایل گزارش40جمع بندی گزارش

1398/11/011398/11/30غذافایل گزارش60تجزیه و تحلیل نتایج گزارش

تدوین دستورالعمل های عمومی و تخصصی و الزامات رتبه بندی 

واحدهای تولیدی
1398/02/011398/02/31آرایشی و بهداشتیفایل ضوابط و دستورالعمل90

1398/03/011398/03/31آرایشی و بهداشتیتصویر ابالغ10ابالغ ضوابط و دستورالعمل ها به معاونت های غذا و دارو

1398/04/011398/10/30آرایشی و بهداشتیچک لیست تکمیل شده ارزیابی واحدهای تولیدی80انجام ارزیابی واحدهای تولیدی بر حسب معیارهای تعیین شده

انجام ارزیابی و ثبت نتایج بازرسی و ارزیابی واحدهای تولیدی توسط 

دانشگاه ها
1398/11/011398/11/30آرایشی و بهداشتیفایل نتایج20

IT1398/01/011398/12/15تصویر قرار داد40تاًمین پهنای باند مورد نیاز

IT1398/04/011398/12/15فایل تصاویر10افزایش سطح امنیت سامانه

IT1398/04/011398/12/15فایل گزارش25تامین سرور و منابع سخت افزاری مورد نیاز

IT1398/04/011398/12/15فایل تصویر25تامین فضای ذخیره سازی اطالعات

برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره دارو و مواد 

تحت کنترل
IT1398/05/011398/12/15تصویر صورتجلسات15

برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره مکمل ، طبیعی 

سنتی
IT1398/05/011398/12/15فایل تصویرصورتجلسات20

برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره امور فراورده 

های  غذایی و آشامیدنی
IT1398/05/011398/12/15فایل تصاویر25

IT1398/05/011398/12/15فایل تصاویر20برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره تجهیزات پزشکی

برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره آرایشی و 

بهداشتی
IT1398/05/011398/12/15فایل تصاویر20

IT1398/03/011398/04/30فایل متون تهیه شده30تهیه متون آموزشی

برگزاری آموزشهای مردمی با استفاده از کلیه بسترهای اطالع رسانی 

(مرحله اول)
IT1398/07/011398/09/30تصویر دوره برگزار شده/تصویر فراخوان دوره20

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

45

استقرار کامل سامانه شناسه گذاری 

 % 90)و کنترل اصالت فرآورده ها 

(98تا پایان سال 

5

5 افزایش تعداد محصوالت غذایی و 

آشامیدنی که از طریق تجزیه و 

تحلیل خطرحد مجاز آن براساس 

شرایط بومی ایران تعیین شده است 

(98 عدد تا پایان سال 4)

افزایش درصد واحدهای تولید 

کننده مواد آرایشی و بهداشتی  با 

درجه عالی و بسیار خوب به کل 

واحدهای تولیدکننده بر مبنی 

پنجاه درصد  )  PRPsدرجه بندی 

(98تا پایان سال 

/ بازنگری و تدوین راهنما 

دستورالعمل

بازرسی و کنترل مستمر واحدهای 

تولیدی و محصوالت

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

فراورده ها

تدوین ضوابط و دستورالعمل های  

مرتبط

بررسی نتایج بازرسی و ممیزی

تهیه منابع و زیر ساخت مورد نیاز 

جهت توسعه سامانه

افزایش آگاهی صاحبان فرآیند در 

راستای توسعه سامانه

افزایش آگاهی مردم در خصوص 

سامانه شناسه گذاری و کنترل 

اصالت فراورده ها

5

20

40

40

30

70

40

30

20
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

IT1398/05/011398/06/30فایل متون30جمع بندی و ارسال متون آموزشی

برگزاری آموزش های مردمی با استفاده از کلیه بستر های اطالع 

(مرحله دوم)رسانی 
IT1398/10/011398/12/15تصویر فراخوان دوره یا تصویر دوره برگزار شده20

1398/01/151398/02/31طبیعی و گیاهی و مکملفایل ابالغ و ضابطه50تهیه ضابطه و دستورالعمل شناسه گذاری و کنترل فرآورده ها

1398/03/011398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملTTACگزارش 50نظارت بر اجرای ضابطه

1398/01/011398/02/31آرایشی و بهداشتیفایل اکسل نتایج/ تصویر نامه ارسالی 30جمع بندی و ارسال آمار مرحله اول به سازمان غذا و دارو

1398/03/011398/04/31آرایشی و بهداشتیگزارش جمع بندی70جمع بندی نتایج مرحله اول توسط سازمان غذا و دارو

1398/02/011398/02/31آرایشی و بهداشتیگزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها

1398/03/011398/06/31آرایشی و بهداشتیشماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 80نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

1398/07/011398/07/30آرایشی و بهداشتیفایل اکسل نتایج/ تصویر نامه ارسالی 30جمع بندی و ارسال آمار مرحله دوم به سازمان غذا و دارو

جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان 

غذا و دارو
1398/08/011398/09/30آرایشی و بهداشتیگزارش جمع بندی70

1398/05/011398/06/31آرایشی و بهداشتیفایل دستورالعمل بازنگری شده80بازنگری و تدوین دستورالعمل

1398/08/011398/08/30آرایشی و بهداشتیتصویر ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا

1398/09/011398/09/30آرایشی و بهداشتیگزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها

1398/10/011398/12/25آرایشی و بهداشتیشماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 80نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

مرحله دوم سال -(برداری و آزمون

98-97

5

1398/07/011398/09/30آزمایشگاهگزارش انجام آزمون100انجام آزمونهای کنترل کیفی

1398/10/011398/10/30آزمایشگاهگزارش توانمندی اجرا30بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون

1398/10/011398/10/30آزمایشگاهفایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی30تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

1398/11/011398/12/15آزمایشگاهتصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی40اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

1398/01/151398/01/31غذاراهنما/ فایل پیش نویس دستورالعمل80تهیه و تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها و راهنما

1398/02/011398/02/31غذافایل نامه ابالغ20ابالغ ضوابط و دستورالعمل ها و راهنما به معاونت های غذا و دارو

 جهت تهیه فهرست فرآورده های مشمول در TTACاخذ گزارش از 

(مرحله اول)حوزه معاونت 
1398/03/011398/06/31غذاTTACفایل گزارش 10

1398/03/011398/06/31غذافایل گزارش بازرسی و نمونه برداری30(مرحله اول)بازرسی از انبار مربوطه و نمونه برداری از محموله 

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

45

ارتقای پایش و شناسایی مواد 

به میزان  )غذایی تراریخته وارداتی 

( درصد اقال م وارداتی30

5

پایش مجوزهای مصرف صادره از 

TTACطریق سامانه 

30

تحلیل و  بررسی نتایج ارزیابی 

97-98مرحله اول سال -فرآورده ها

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

مرحله دوم سال -(برداری و آزمون

98-97

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

97-98فرآورده ها مرحله دوم سال 

-99بازنگری و تدوین دستورالعمل 

98

استقرار کامل سامانه شناسه گذاری 

 % 90)و کنترل اصالت فرآورده ها 

(98تا پایان سال 

افزایش تعداد اقالم موادآرایشی و 

بهداشتی با ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در سطح 

بیست و شش قلم تا ) PMSعرضه  

(98پایان سال 

اجرای سامانه شناسه گذاری و 

کنترل فراورده های برای کلیه 

فراورده های تحت پوشش

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

98-99مرحله اول-(برداری و آزمون

بررسی وضعیت منابع و تجهیزات

تدوین ضوابط و دستورالعمل های 

مرتبط

5

5

10

25

15

20

10

20

5

15
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/04/011398/06/31غذافایل نامه ارسالی و فرم نمونه برداری10(مرحله اول)ارسال نمونه به آزمایشگاه 

 جهت تهیه فهرست فرآورده های مشمول در TTACاخذ گزارش از 

(مرحله دوم)حوزه معاونت 
1398/07/011398/11/30غذاTTACفایل گزارش 10

1398/07/011398/11/30غذافایل گزارش بازرسی و نمونه برداری30(مرحله دوم)بازرسی از انبار مربوطه و نمونه برداری از محموله 

1398/08/011398/11/30غذافایل نامه ارسالی و فرم نمونه برداری10(مرحله دوم)ارسال نمونه به آزمایشگاه 

1398/07/011398/08/30غذافایل نامه ارسالی و گزارش30(مرحله اول)جمع بندی و ارسال نتایج به اداره کل 

1398/09/011398/10/30غذافایل گزارش اولیه40(مرحله اول)جمع بندی تجزیه و تحلیل نتایح توسط اداره کل 

1398/12/011398/12/15غذافایل نامه ارسالی و فرم نمونه برداری30(مرحله دوم)جمع بندی و ارسال نتایج به اداره کل 

1398/03/011398/05/31غذافایل گزارش پایش30(مرحله اول  )پایش برچسب فرآورده ها در سطح عرضه 

1398/06/011398/06/31غذافایل نامه ارسالی و گزارش10(مرحله اول )ارسال گزارش پایش محصوالت به اداره کل 

1398/07/011398/09/30غذافایل گزارش پایش30(مرحله دوم  )پایش برچسب فرآورده ها در سطح عرضه 

1398/10/011398/10/30غذافایل نامه ارسالی و گزارش10(مرحله دوم )ارسال گزارش پایش محصوالت به اداره کل 

1398/11/011398/11/30غذافایل گزارش نهایی20جمع بندی و تجزیه وتحلیل و ارائه گزارش نهایی

1398/01/151398/02/31غذافایل مطالب آموزشی30تهیه و تدوین محتوای آموزشی

1398/03/011398/03/31غذافایل نامه ابالغ10ابالغ متون آموزشی به معاونت های غذا و دارو

1398/04/011398/04/31غذافایل فرم تکمیل شده گروه ها10تعیین گروه های هدف

1398/05/011398/06/31غذافایل مطلب تهیه شده30...تهیه و چاپ پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، کلیپ و

1398/08/011398/10/30غذافایل اطالع رسانی صورت گرفته20اطالع رسانی مطالب تهیه شده

پایش مجوزهای مصرف صادره از 

TTACطریق سامانه 

10
1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون100انجام آزمون های کنترل کیفی

1398/02/011398/03/31آزمایشگاهفایل مکاتبات درخواست ها15درخواست دامنه عملکرد و اطالعات آزمایشگاه های کنترل

اعالم دامنه عملکرد و اطالعات آزمایشگاه ها به دانشگاه های قطب و 

ستاد
1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش اطالعات آزمایشگاه ها30

انجام ممیزی از آزمایشگاه ها و  طرح دامنه عملکرد در کمیته 

کارشناسی معاونت
1398/04/011398/09/30آزمایشگاهگزارش ممیزی40

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهلیست پروانه های صادر شده15طرح در کمیته فنی ستاد و صدرو پروانه دامنه عملکرد

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

ارتقای پایش و شناسایی مواد 45

به میزان  )غذایی تراریخته وارداتی 

( درصد اقال م وارداتی30

پایش مجوزهای مصرف صادره از 5

TTACطریق سامانه 

30

 درصدی شبکه ملی 100توسعه 

limsآزمایشگاهی کاالی سالمت 

1040

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

فرآورده ها

بررسی و کنترل برچسب فرآورده 

های مشمول

آموزش اطالع رسانی عمومی و 

فرهنگ سازی

صدور پروانه دامنه عملکرد 

آزمایشگاه های کنترل معاونت های 

غذا و دارو

20

10

15
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/02/011398/03/31آزمایشگاهگزارش تشکیل جلسات25تشکیل جلسات شناخت فرایندها

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش تحلیل ها25(تحلیل سیستمی- تحلیل بیزینسی)انجام تحلیل 

1398/07/011398/09/30آزمایشگاهگزارش طراحی بانک اطالعات25طراحی بانک اطالعات فرایندها

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش پیاده سازی25پیاده سازی و اجرای فرآیند ها

1398/02/011398/03/31آزمایشگاهگزارش تشکیل جلسات25تشکیل جلسات شناخت بمنظور تعیین نیازمندی های بین سامانه ها

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهگزارش تحلیل ها25انجام تحلیل های بیزینسی و سیستمی

1398/07/011398/09/30آزمایشگاهگزارش طراحی بانک اطالعات25طراحی بانک اطالعات

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش پیاده سازی25پیاده سازی و اجرا

اجرای برنامه های آموزشی و ارائه مطالب آموزشی از طریق رسانه 

های مختلف با محوریت کاهش سهم قاچاق و تقلب
1398/06/011398/06/30بازرسیفایل مطالب10

تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام شده به سازمان در قالب 

(مرحله اول)اقدامات فرهنگی 
1398/06/011398/06/30بازرسیفایل جدول15

برگزاری کارگاه آموزشی به محوریت پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 

ی سالمت محور
1398/09/011398/10/30بازرسیفایل گزارش20

ابالغ برنامه عملیاتی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

طی بخشنامه
1398/03/011398/05/30بازرسیفایل مطالب40

تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام شده به سازمان در قالب 

(مرحله دوم)اقدامات فرهنگی 
1398/12/011398/12/15بازرسیفایل جدول15

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت 

مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصالح و آمار شکایات 

(مرحله اول)

1398/04/011398/04/30بازرسیفایل گزارشات25

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت 

مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصالح و آمار 

(مرحله دوم)شکایات

1398/07/011398/07/30بازرسیفایل گزارشات25

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت 

مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصالح و آمار 

(مرحله سوم)شکایات

1398/10/011398/10/30بازرسیفایل گزارشات25

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت 

مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصالح و آمار 

(مرحله چهارم)شکایات

1398/12/011398/12/15بازرسیفایل مطالب25

 8جمع بندی نحوه اجرای دستورالعمل های ابالغ شده برای حداقل 

(مرحله اول)آنتی بیوتیک پرهزینه 
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت وپایشفایل گزارش50

 8جمع بندی نحوه اجرای دستورالعمل های ابالغ شده برای حداقل 

(مرحله دوم)آنتی بیوتیک پرهزینه 
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارش50

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

 درصدی شبکه ملی 100توسعه 45

limsآزمایشگاهی کاالی سالمت 

10

بهبود میانگین شاخص های 

- کشوری تجویز و مصرف دارو

 در مقایسه با ٪7حداقل به میزان 

97سال 

5

کاهش سهم قاچاق و تقلبی 

فراورده های سالمت در حوزه های 

ارائه کاال و خدمات تحت نظارت 

(ساالنه% 10به میزان )سازمان 

توسعه فرایندهای تکمیلی در 

LIMS (مدیریت - کنترل مستندات

- انبار- تجهیزات و کالیبراسیون

(...ممیزی ها و بازرسی ها و 

توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی 

سامانه - TTACاتصال به سامانه )

(....بازرسی شبکه بهداشت و 

افزایش آگاهی عامه مردم و فرهنگ 

سازی در خصوص عرضه و مصرف 

کاالهای سالمت قاچاق و تقلبی

نظارت بر اقدامات صورت گرفته در 

راستای کاهش قاچاق کاالهای 

سالمت محور

تجویز داروهای پرهزینه بیمارستانی 

بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

تجویز و مصرف دارو

5

30

30

50

50

20
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/03/011398/03/31دفتر نظارت وپایشفایل ابالغ30تهیه شیوه نامه تدوین فرمولری بیمارستان ها و ابالغ آن به دانشگاه ها

1398/07/011398/07/30دفتر نظارت وپایشفایل گزارش70بروز رسانی و اصالح فرمولری بیمارستان ها بر اساس شیوه نامه ابالغی

1398/12/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارش70اجرای تلفیق دارویی در بیمارستانها

تدوین و تصویب دوره آموزشی تلفیق دارویی مصوب سازمان غذا و 

دارو
1398/03/011398/03/31دفتر نظارت وپایشفایل نامه ابالغ برنامه20

1398/11/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارش10برگزاری دوره آموزشی تلفیق دارویی توسط مراکز واجد شرایط

بازنگری و اصالح شاخص های کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو 

و ابالغ آن به دانشگاه ها
1398/02/011398/03/31دفتر نظارت وپایشفایل ابالغ20

پردازش و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوط به مصرف دارو و 

(مرحله اول)مقایسه آن با شاخص های کشوری و بین المللی 
1398/06/011398/06/31دفتر نظارت وپایشفایل گزارش40

پردازش و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوط به مصرف دارو و 

(مرحله دوم)مقایسه آن با شاخص های کشوری و بین المللی 
1398/11/011398/11/30دفتر نظارت وپایشفایل گزارش40

ارسال )ارسال گزارش عملکرد کمیته های تجویز و مصرف دارو 

(مرحله اول)(باز خورد - فرم های ممیزی
1398/07/011398/07/30دفتر نظارت وپایشفایل گزارش50

ارسال )ارسال گزارش عملکرد کمیته های تجویز و مصرف دارو 

(مرحله دوم)(باز خورد- فرم های ممیزی
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت وپایشبازخورد- فایل گزارش ممیزی50

تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع اشتباهات داروپزشکی در 

بیمارستان ها، مراکز و موسسات دارویی و درمانی کشور
1398/11/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارشات50

ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت انجام مداخالت الزم برای 

جلوگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در بیمارستانها، مراکز و 

موسسات دارویی و درمانی کشور

1398/05/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارشات50

تهیه و ابالغ دستورالعمل استقرار بخش مراقبت های دارویی، ملزومات 

و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای در بیمارستان ها
1398/04/011398/04/31دفتر نظارت وپایشنامه ابالغ دستورالعمل40

اجرای دستورالعمل استقرار بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و 

تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای در بیمارستان ها
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارشات60

1398/02/011398/03/31دفتر نظارت وپایشفایل نامه ابالغ برنامه20ابالغ برنامه آموزشی انکولوژی فارماسی توسط سازمان غذا و دارو

اجرای برنامه آموزشی انکولوژی فارماسی توسط دانشگاه و با حضور 

داروسازان شاغل در بخش انکولوژی بیمارستانها
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارش80

تدوین و تصویب برنامه آموزشی داروسازی بیمارستانی در سازمان 

غذا و دارو و و ابالغ آن به مراکز واجد شرایط برای برگزاری دوره 

آموزشی داروسازی بیمارستانی

1398/02/011398/03/31دفتر نظارت وپایشفایل نامه ابالغ برنامه40

برگزاری دوره آموزشی داروسازی بیمارستانی توسط مراکز واجد 

شرایط
1398/12/011398/12/15دفتر نظارت وپایشفایل گزارشات دوره60

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

بهبود میانگین شاخص های 45

- کشوری تجویز و مصرف دارو

 در مقایسه با ٪7حداقل به میزان 

97سال 

5

ارتقای الزامات ایمنی مصرف دارو به 

1397 در مقایسه با سال ٪5میزان 

اصالح و بازنگری تدوین فرمولری 

بیمارستان ها

اجرای تلفیق دارویی در بیمارستان ها

بررسی و پایش تجویز و مصرف دارو

انجام فعالیت های موثر بر ارتقاء 

فرهنگ تجویز و مصرف فرآورده 

های سالمت

اجرای سیاست های منجر به کاهش 

اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان 

مراکز و موسسات دارویی و - ها

درمانی کشور

- استقرار بخش مراقبت های دارویی

ملزومات و تجهیزات پزشکی غیر 

سرما یه ای در بیمارستان ها

اجرای برنامه آموزشی انکولوژی 

فارماسی

توانمند سازی و مهارت افزایی 

داروسازان شاغل در بیمارستان ها

5

20

20

20

20

20

20

30

30
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

بازدید از محل احداث کارخانجات جدید تولید مواد اولیه دارویی 

(مرحله اول)
1398/05/011398/06/31داروگزارش بازدید5

1398/05/011398/06/31داروگزارش بازدید5(مرحله اول) از خطوط تولیدی مواد اولیه  دارویی GMPبازدید

بازدید از محل احداث کارخانجات جدید تولید مواد اولیه 

(مرحله دوم)دارویی
1398/11/011398/12/10داروگزارش بازدید5

1398/11/011398/12/10داروگزارش بازدید5(مرحله دوم) از خطوط تولیدی مواد اولیه  داروییGMPبازدید

1398/05/011398/06/31داروگزارش بررسی5(مرحله اول)  های مواد اولیه داروییCTDبررسی 

1398/11/011398/12/10داروگزارش بررسی5(مرحله دوم)  های مواد اولیه دارویی CTDبررسی 

1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5(مرحله اول)مواد اولیه دارویی  (ثبت)صدور پروانه تولید 

1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5(مرحله دوم)مواد اولیه دارویی  (ثبت)صدور پروانه تولید 

1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5(مرحله اول) خطوط تولیدی مواد اولیه دارویی GMPصدور گواهی 

1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5(مرحله دوم) خطوط تولیدی مواد اولیه داروییGMPصدور گواهی 

مرحله )صدور موافقت اصولی احداث کارخانجات مواد اولیه دارویی 

(اول
1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5

مرحله )صدور موافقت اصولی احداث کارخانجات مواد اولیه دارویی 

(دوم
1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5

1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5(مرحله اول)صدور موافقت اصولی  با تولید

1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5(مرحله دوم)صدور موافقت اصولی با تولید

صدور پروانه تاسیس کارخانجات جدید تولید مواد اولیه دارویی 

(مرحله اول)
1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5

صدور پروانه تاسیس کارخانجات جدید، تولید مواد اولیه دارویی 

(مرحله دوم)
1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی5

1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی10(مرحله اول)نمونه برداری از اولین سری ساخت مواد اولیه دارویی

1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی10(مرحله دوم)نمونه برداری از اولین سری ساخت مواد اولیه دارویی

1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی15(مرحله اول)صدور مجوز فعالیت واردات مواد اولیه دارویی 

1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی15(مرحله دوم)صدور مجوز فعالیت واردات مواد اولیه دارویی

مرحله )صدور مجوز ترخیص نمونه های وارداتی به گمرکات کشور

(اول
1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی10

مرحله )صدور مجوز ترخیص نمونه های وارداتی به گمرکات کشور

(دوم
1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی10

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی داروهای تولید 45

درصد کل بازار دارویی 72داخل به 

(98تا پایان سال  % 71)کشور 

نظارت بر شرکتهای تولید کننده 15

مواد اولیه دارویی

نظارت و مدیریت واردات مواد اولیه 

دارویی

25

25
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/05/011398/06/31داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی25(مرحله اول) مواد اولیه دارویی وارداتیIRCصدور 

1398/11/011398/12/10داروگزارش مجوزهای صادره بصورت عددی25(مرحله دوم) مواد اولیه دارویی وارداتیIRCصدور 

1398/05/011398/06/31داروفایل سیاست گذاری25(مرحله اول)اعمال سیاست گذاری و تعیین سقف در واردات 

1398/11/011398/12/15داروفایل سیاست گذاری25(مرحله دوم)اعمال سیاست گذاری و تعیین سقف در واردات 

کاهش واردات داروهای برند اصلی و حرکت به سمت تامین داروهای 

(مرحله اول)وارداتی مورد نیاز از نمونه های برند ـ ژنریک معتبر 
1398/05/011398/06/31داروفایل سیاست گذاری25

کاهش واردات داروهای برند اصلی و حرکت به سمت تامین داروهای 

(مرحله دوم)وارداتی مورد نیاز از نمونه های برند ـ ژنریک معتبر 
1398/11/011398/12/15داروفایل سیاست گذاری25

1398/04/011398/06/31داروفایل تصویر صورتجلسات50برگزاری جلسات کمیته ثبت با حضور مسئولین فنی شرکت ها

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای شرکت های تولید کننده 

داخلی
1398/03/011398/05/31داروتصویر صورتجلسات50

1398/03/011398/04/30تجهیزات پزشکیفایل تصویر سامانه20توسعه سامانه های ثبت کاال

1398/03/011398/05/30تجهیزات پزشکیفایل گزارشات تحلیل20آسیب شناسی سامانه در راستای توسعه

1398/03/011398/05/30تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا20استقرار پیشنهادات کارشناسی تصویب شده ی کارگروه درسامانه ها

1398/04/011398/05/30تجهیزات پزشکیفایل برنامه مدون شده آموزشی20تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز

جمع آوری واستخراج گزارشات از سامانه ها و تجزیه  تحلیل 

گزارشات استخراج شده
1398/06/011398/07/30تجهیزات پزشکیفایل گزارشات دریافتی20

1398/03/011398/03/30تجهیزات پزشکیفایل دستورالعمل یا فلوچارت تهیه شده30بازنگری و ابالغ دستورالعمل

پایش خدمات شرکت های تجهیزات پزشکی و تهیه گزارش نهایی 

دانشگاه
1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل بارگذاری اطالعات40

تجزیه و تحلیل اطالعات رتبه بندی شرکت  های تجهیزات پزشکی و 

اعالم آن به دانشگاه ها و سایر ذینفعان
1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل نتایج ارزیابی30

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستورالعمل25بازنگری و ابالغ دستور العمل

گزارش ثبت مشکالت کیفی و حادثه ناگوار  تجهیزات و ملزومات 

(مرحله اول )پزشکی
1398/04/011398/04/31تجهیزات پزشکیفایل گزارشات25

گزارش ثبت مشکالت کیفی و حادثه ناگوار  تجهیزات و ملزومات 

(مرحله دوم  )پزشکی
1398/09/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل گزارشات25

1398/11/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل لیست گزارش های فراخوان اعالم شده25تحلیل گزارشات ثبت شده

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی داروهای تولید 45

درصد کل بازار دارویی 72داخل به 

(98تا پایان سال  % 71)کشور 

15

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 

 درصد 40پزشکی تولید داخل به 

تا  % 38)کل بازار دارویی کشور

(98پایان سال 

10

نظارت و مدیریت واردات مواد اولیه 

دارویی

سیاست گذاری واردات

تسهیل ثبت داروهای بیوتکنولوژی 

تولید داخل

توسعه فرآیند ها و سامانه های ثبت 

کاال

رتبه بندی شرکت های تجهیزات 

پزشکی

پایش مشکالت کیفی و حادثه 

ناگوار  تجهیزات و ملزومات پزشکی 

(MDR)

25

25

25

20

10

10
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستورالعمل10بازنگری و ابالغ  دستور العمل

1398/04/011398/04/31تجهیزات پزشکیفایل قرارداد20تهیه نرم افزار داشبورد مدیریتی

1398/05/011398/07/30تجهیزات پزشکیفایل برنامه و لیست حاضرین20برگزاری دوره آموزشی در مناطق دهگانه

1398/06/011398/08/30تجهیزات پزشکینامه اتصال+ فایل نامه معرفی نماینده 10استقرار داشبورد مدیریتی

به نرم افزار (..کالیبراسیون ، کنترل کیفی و )ورود اطالعات نگهداشت 

دانشگاهی
1398/04/011398/09/30تجهیزات پزشکینامه پایان ورود و تکمیل اطالعات20

1398/09/011398/11/30تجهیزات پزشکیفایل مستندات  ثبت شده در مدیریت داشبورد20تجزیه و تحلیل گزارشات داشبورد مدیریتی

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستورالعمل و نامه ابالغ20تهیه و تدوین و ابالغ دستورالعمل

تعیین فراورده های هدف و تعیین آزمایشگاههای همکار و تست 

های مورد نیاز در آزمایشگاه
1398/04/011398/08/30تجهیزات پزشکیفایل گزارشات انجام شده20

نمونه برداری و خرید ملزومات مطابق با  فرآورده های هدف تعیین 

شده
1398/05/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل امار تحلیل و گزارش های انجام شده20

1398/06/011398/10/30تجهیزات پزشکیگزارش انبار10نگهداری نمونه شاهد در انبار و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه همکار

دریافت پاسخ آزمونها از آزمایشگاههای همکار جهت جمع بندی و 

تحلیل داده ها و  اقدام الزم مطابق نتیجه گیری
1398/11/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل تحلیل30

تهیه و ابالغ دستورالعمل وآیین نامه حمایتی صادرات در راستای 

بازارهای جهانی و منطقه
1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستور العمل30

1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل گزارش تحلیلی20آسیب شناسی توسعه سامانه در کارگروه تخصصی

استقرار موارد آسیب شناسی شده در سامانه صادرات تجهیزات 

پزشکی
1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل تصویر سامانه20

1398/04/011398/09/30تجهیزات پزشکیفایل برنامه آموزشی و محتوی آموزش30تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز برای گروه های هدف

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستور العمل و نامه ابالغ20تهیه و ابالغ دستورالعمل وآیین نامه

نظارت و پایش برچسب گذاری اصالت کاال اقالم تعیین شده در 

وارداتی و توزیعی/شرکتهای تولیدی
1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل گزارش های ثبت شده در سامانه20

1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل  گزارش های ثبت شده در سامانه30نظارت توزیع در سطح مراکز درمانی

1398/04/011398/09/30تجهیزات پزشکیفایل تدوین سرفصل های آموزشی30تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستور العمل و نامه ابالغ30تهیه و ابالغ دستورالعمل

1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل گزارش های ثبت شده در سامانهimed20استخراج گزارش از سامانه 

مطابق با مصوبات کمیته HISبه روزرسانی قیمت ها در سامانه 

قیمت گذاری
1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل  گزارش های ثبت شده در سامانه20

بررسی گزارش استخراج شده در کمیته قیمت گذاری ملزومات 

مصرفی پزشکی
1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکیفایل گزارشات ثبت شده30

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 45

 درصد 40پزشکی تولید داخل به 

تا  % 38)کل بازار دارویی کشور

(98پایان سال 

تهیه بانک اطالعات جامع نگهداشت 10

تجهیزات پزشکی

  در راستای ارتقاء PMSانجام 

کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی

توسعه صادرات تجهیزات پزشکی

الصاق برچسب اصالت کاال

به روزرسانی قیمت ها در سامانه 

imed

10

10

10

10

10
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستور العمل و نامه ابالغ30تهیه و ابالغ دستورالعمل وآیین نامه

20تهیه امکانات فیزیکی و انسانی مورد نیاز
فایل مستندات اقدامات انجام شده در راستای محل ، جذب نیروی 

مورد نیاز و تجهیزات
1398/04/011398/10/30تجهیزات پزشکی

1398/04/011398/09/30تجهیزات پزشکیفایل مستندات آموزشی50تدوین برنامه آموزشی ارتقاء توانمندی کارکنان

تهیه، تدوین و ابالغ استاندارها، راهنماهای داخلی بر اساس 

راهنماهای بین المللی
1398/03/011398/04/31داروفایل تصویر ابالغ20

1398/04/011398/05/31داروفایل تصویر صورتجلسات30برگزاری جلسات هم اندیشی با تولید کنندگان داروهای بیولوژیک

1398/06/011398/07/30داروتصویر نامه برگزاری کارگاه و لیست شرکت کنندگان50برگزاری کارگاه های آموزشی برای تولید کنندگان داخلی

مرحله )افزایش تعرفه واردات محصوالت دارای مشابه تولید داخل 

(اول
1398/06/011398/07/30داروفایل تعرفه اعمال شده30

مرحله )افزایش تعرفه واردات محصوالت دارای مشابه تولید داخل 

(دوم
1398/11/151398/12/15داروفایل تعرفه اعمال شده35

1398/03/011398/06/31داروفایل سیاستگذاری35تهیه فایل سیاست گذاری واردات

1398/06/011398/07/30داروحکم اعضاء10(مرحله اول)جلب نظر ذینفعان و تشکیل کارگروه

1398/11/151398/12/15داروحکم اعضاء10(مرحله دوم)جلب نظر ذینفعان و تشکیل کارگروه 

1398/06/011398/07/30داروفایل نقشه راه5(مرحله اول) ICHتدوین نقشه راه پیوست به 

1398/11/151398/12/15داروفایل نقشه راه5(مرحله دوم) ICHتدوین نقشه راه پیوست به 

1398/06/011398/07/30داروگزارش تامین مالی5(مرحله اول)تأمین منابع مالی مربوطه 

1398/11/151398/12/15داروگزارش تامین مالی5(مرحله دوم)تأمین منابع مالی مربوطه 

1398/06/011398/07/30داروفایل مکاتبه10(مرحله اول) ICHمکاتبه رسمی با مرجع 

1398/11/151398/12/15داروفایل مکاتبه10(مرحله دوم) ICHمکاتبه رسمی با مرجع 

1398/06/011398/07/30داروگزارش مختصر از راهنماها5(مرحله اول) ICHمرور راهنماهای پیشنهادی در درگاه 

1398/11/151398/12/15داروگزارش مختصر از راهنماها5(مرحله دوم) ICHمرور راهنماهای پیشنهادی در درگاه 

1398/06/011398/07/30داروگزارش جلسات5(مرحله اول) ICHشرکت در جلسات و کمیته های مرجع 

1398/11/151398/12/15داروگزارش جلسات5(مرحله دوم) ICHشرکت در جلسات و کمیته های مرجع 

1398/06/011398/07/30داروگزارش اقدامات انجام شده5(مرحله اول) ICHپیگیری و اجرای توصیه های مرجع 

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 45

 درصد 40پزشکی تولید داخل به 

تا  % 38)کل بازار دارویی کشور

(98پایان سال 

10

افزایش انطباق با ضوابط بازرسی 

PIC/s صنایع %۱۵ برای حداقل 

صنایع تا پایان  % ۱۳)دارویی کشور

(98سال 

 Internationalبرنامه الحاق به 10

conference  of 

hormonization (IC H)

20

افزایش تولید داروهای معتبر بین 

کل بازار  % 1المللی تولید داخل به 

(98از کل بازار تا پایان سال  % 0/8)

استقرار مرکز تحقیقات پزشکی

بکارگیری و استقرار استانداردها و 

راهنماهای بین المللی مرتبط با 

کیفیت فراورده های بیولوژیک

سیاستگذاری واردات ملزومات 

دارویی

10

10

50

50
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/11/151398/12/15داروگزارش اقدامات انجام شده5(مرحله دوم) ICHپیگیری و اجرای توصیه های مرجع 

1398/06/011398/07/30داروفایل دعوتنامه5(مرحله اول) جهت بازدید از سازمان ICHدعوت از نمایندگان 

1398/11/151398/12/15داروفایل دعوتنامه5(مرحله دوم) جهت بازدید از سازمان ICHدعوت از نمایندگان 

در تهران با حضور بازرسان بین PIC/Sبرگزاری جلسه کمیته ریسک 

98 کشور در آبان ماه 52المللی 
1398/09/011398/10/30داروفایل صورتجلسه10

1398/06/011398/08/30داروفهرست نام شرکت کنندگان10اعزام بازرسان و سخنرانان به مجمع پیکس

1398/05/011398/06/31داروفایل عناوین آموزشی20آموزش بازرسان برای گزارش دهی یکسان با بازرسان مجمع

1398/05/011398/06/31داروفایل مطالب تدوین شده20معرفی صنایع داروسازی ایران به کشورهای عضو مجمع

1398/05/011398/06/31داروفایل مطالب تدوین شده20 کشور با سطح دانش و فعالیتهای داروسازی در ایران52آشنایی 

امکان استفاده مشترک کشورها از گزارشات بازرسی برای تسهیل 

صادرات دارو بدون بازدید
1398/06/011398/09/30داروفایل تصویر مکاتبات20

1398/06/011398/08/30داروفایل ضوابط و متون آموزشیGMP PIC/S35آموزش و بروز رسانی  ضوابط  

1398/06/011398/08/30داروفایل متون تدوین شده25آشنایی صنعت با انتظارات بازرسان بین المللی جهت صادرات دارو

1398/06/011398/08/30داروفایل متون آموزشیPIC/S40آموزش زبان مشترک و نحوه بازرسی اعضای 

تدوین چک لیست بازدید از کارخانه های تولید کننده  ضدعفونی 

کننده های مراکز درمانی و بیمارستانی ملزومات دارویی مطابق با 

GMPحداقل  الزامات 

1398/05/011398/08/30داروتصویر چک لیست10

 در حوزه ضدعفونی کننده GMPتدوین الزامات و استاندارد کشوری 

ها با استفاده از منابع بین المللی
1398/06/011398/09/30داروفهرست تدوین شده استانداردها و الزامات10

واگذاری نمونه برداری از اولین سری ساخت محصوالت ملزومات 

دارویی به دانشگاه ها
1398/03/011398/05/15داروابالغ دستورالعمل نمونه برداری10

1398/06/011398/12/10داروارائه گزارش نمونه برداری به ستاد20نمونه برداری از اولین سری ساخت محصوالت ملزومات دارویی

واگذاری بازدید از محل احداث کارخانه تولید کننده ملزومات دارویی 

توسط دانشگاهها
1398/03/011398/05/15داروابالغ تفویض بازدید از محل احداث10

1398/06/011398/12/10داروگزارش بازدید به ستاد10بازدید از محل احداث کارخانه تولید کننده ملزومات دارویی

 انجام شده توسط سازمان غذا و GMPتفویض پیگیری بازدیدهای 

دارو در خصوص نواقص اعالم شده از سایت تولید  به دانشگاه ها
1398/03/011398/05/15داروتصویر نامه تفویض10

 انجام شده توسط سازمان غذا و دارو در GMPپیگیری بازدید های 

خصوص نواقص اعالم شده از سایت تولید
1398/06/011398/12/10داروگزارش بازدید به ستاد10

  محصوالت ملزومات دارویی با همکاری اداره PMQCانجام طر ح 

فنی و نظارت اداره کل دارو
1398/07/011398/12/10داروPMQCگزارش 10

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

افزایش انطباق با ضوابط بازرسی 45

PIC/s صنایع %۱۵ برای حداقل 

صنایع تا پایان  % ۱۳)دارویی کشور

(98سال 

20

20

PIC/Sاستمرار عضویت ایران در 

 در صنعت GMPارتقا سطح 

داروسازی

نظارت بر  شرکتهای تولید کننده 

محصوالت ملزومات دارویی

 Internationalبرنامه الحاق به 

conference  of 

hormonization (IC H)

10

20

20
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آب،  آبساز و الزامات آزمایشات 

میکروبی و شیمیایی آب در تولید ضدعفونی کننده ها
1398/08/011398/10/30داروتصویر نامه برگزاری و برنامه دوره آموزشی20

بازنگری دستورالعمل طراحی لیبل و برگه راهنمای محصوالت 

ضدعفونی کننده
1398/03/011398/04/31داروتصویر ضابطه10

بازنگری دستورالعمل ثبت و تولید و تولید تحت لیسانس محصول 

ملزومات دارویی
1398/06/011398/08/30داروتصویر ضابطه10

1398/07/011398/08/30داروتصویر دستورالعمل20بازنگری دستورالعمل ثبت و واردات محصول ملزومات دارویی

 )تدوین و به روز رسانی قالب کلی پرونده های جامع 

TECHNICAL FILE ) محصوالت ضدعفونی کننده
1398/07/011398/08/30دارودستورالعمل و جدول اجزاء  و بخش های پرونده20

تدوین دستورالعمل آزمایشگاه های همکار و رنکینگ آن ها با 

همکاری آزمایشگاه مرجع
1398/05/011398/07/30داروتصویر دستورالعمل20

بازنگری و تدوین دستورالعمل 

PMQC

تعیین فرآورده های هدف و آزمایشگاههای مورد نیاز با همکاری 10

آزمایشگاه کنترل در کمیته ی تخصصی و ابالغ دستورالعمل نهایی 

PMQCبه معاونت ها 

1398/02/011398/05/30طبیعی و گیاهی و مکمللیست فرآورده های منتخب و آزمایشگاههای منتخب و فایل ابالغ100

 PMQCخرید اقالم  فرآورده ها و ارسال آمار / نمونه برداری 30ارزیابی در سطح عرضه فرآورده ها

فرآورده ها
100

تصویر نامه ارسالی / فاکتور خرید/ فایل گزارش نمونه های تهیه شده 

PMQCاز نتیجه نهایی 
1398/07/011398/09/30طبیعی و گیاهی و مکمل

 PMQCتجزیه ، تحلیل و بازخورد با توجه به جمع بندی ها 

فرآورده توسط سازمان غذا و دارو
1398/10/011398/11/30طبیعی و گیاهی و مکملگزارش جمع بندی50

1398/11/011398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش اقدامات انجام شده50اعالم فرآورده های نامنطبق و جمع آوری آنها از سطح عرضه

30ارزیابی در سطح عرضه فرآورده ها
1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون100انجام آزمون های کنترل کیفی فرآورده ها

 درصد از 40بازنگری و به روزرسانی 

 چک لیست های ارزیابی شرایط 

بهینه ساخت در کارخانه های 

تولیدی فرآورده های تحت پوشش 

اداره کل

35

1398/02/011398/06/31طبیعی و گیاهی و مکملفایل ابالغ/ فایل چک لیست بازنگری شده100بازنگری، اصالح و تدوین نهایی چک لیست ها و ابالغ چک لیست ها

آموزش کارشناسان در معاونت های 

غذا و دارو

30
1398/07/011398/07/30طبیعی و گیاهی و مکملفایل فراخوان/ تصویر دوره100برگزاری دوره های آموزشی

1398/08/011398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش بازرسی های انجام شده در قالب فایل اکسل50انجام بازرسی ها و ارسال گزارشات  از معاونت های غذا و دارو

تجزیه ، تحلیل و بازخورد با توجه به جمع بندی گزارشات  توسط 

سازمان غذا و دارو
1398/09/011398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش ارزشیابی50

1398/04/011398/06/31آزمایشگاهتصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی50اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

1398/10/011398/12/15آزمایشگاهگزارش انجام آزمون50انجام آزمونهای کنترل کیفی  فرآورده ها

ارتقاء فعالیت های نظارتی بر 

اثربخشی و ایمنی داروها قبل از 

ورود به بازار

تدوین، بازنگری و به روزرسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به 10

 GCPمطالعات بالینی و هم ارزی زیستی بر اساس استانداردهای 

(مرحله اول)

1398/06/011398/07/30دارودستورالعمل- تصویر ضابطه10

 برای PMQCانجام مطالعات 

- طبیعی- قلم فرآورده مکمل15

 قلم 13)سنتی در بازار کشور 

(98فرآورده تا پایان سال 

افزایش انطباق با ضوابط بازرسی 

PIC/s صنایع % 15 برای حداقل

سنتی و مکمل - دارویی  طبیعی

(98صنایع تا پایان سال  % 5)کشور

راهنماها و - به روز رسانی ضوابط

دستورالعمل های ثبت و صدور 

پروانه های ملزومات دارویی

بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

انجام بازرسی های مشترک بین 

اداره کل و معاونت های غذا و دارو  

از کارخانه های تولید کننده ی 

سراسر کشور

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

افزایش انطباق با ضوابط بازرسی 45

PIC/s صنایع %۱۵ برای حداقل 

صنایع تا پایان  % ۱۳)دارویی کشور

(98سال 

 برای PMQCانجام مطالعات 

قلم فرآورده دارویی در بازار 15

 قلم فرآورده تا پایان 20)کشور 

(98سال 

10

ارزیابی در سطح عرضه فرآورده ها 15

10

10

20

30

35

5
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

تدوین، بازنگری و به روزرسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به 

 GCPمطالعات بالینی و هم ارزی زیستی بر اساس استانداردهای 

(مرحله دوم)

1398/11/151398/12/15دارودستورالعمل- تصویر ضابطه 10

 بر مطالعات بالینی و هم ارزی GCPافزایش میزان بازرسی های 

(مرحله اول)زیستی تحت نظارت سازمان 
1398/06/011398/07/30داروفایل گزارش بازرسی15

 بر مطالعات بالینی و هم ارزی GCPافزایش میزان بازرسی های 

(مرحله دوم)زیستی تحت نظارت سازمان 
1398/11/151398/12/15داروفایل گزارش بازرسی15

-IR)اجرای کارگاههای آموزشی اصول بهینه انجام مطالعات بالینی 

GCP) (مرحله اول)برای گروههای هدف
1398/06/011398/07/30داروتصویر نامه برگزاری و لیست افراد شرکت کننده15

-IR)اجرای کارگاههای آموزشی اصول بهینه انجام مطالعات بالینی 

GCP) (مرحله دوم)برای گروههای هدف
1398/11/151398/12/15داروتصویر نامه برگزاری و لیست افراد شرکت کننده15

فرآورده های دارویی بر  (PSURs)بررسی گزارشات ایمنی ادواری 

(مرحله دوم)اساس ضوابط مربوطه 
1398/11/151398/12/15داروفایل گزارش20

تدوین و به روزرسانی ضوابط، دستورالعمل های مربوطه بر اساس 

(مرحله اول) ICHاستانداردهای 
1398/06/011398/07/30دارودستوالعمل- تصویر ضابطه10

تدوین و به روزرسانی ضوابط، دستورالعمل های مربوطه بر اساس 

(مرحله دوم) ICHاستانداردهای 
1398/11/151398/12/15دارودستورالعمل- تصویر ضابطه 10

فرآورده های دارویی بر  (PSURs)بررسی گزارشات ایمنی ادواری 

(مرحله اول)اساس ضوابط مربوطه  
1398/06/011398/07/30داروفایل گزارش20

فرآورده های دارویی بر  (PSURs)بررسی گزارشات ایمنی ادواری 

(مرحله دوم)اساس ضوابط مربوطه 
1398/11/151398/12/15داروفایل گزارش20

اجرای کارگاههای آموزش مبانی تدوین گزارشات دوره ای ایمنی 

(مرحله اول)برای گروههای هدف (PSURs)داروها 
1398/06/011398/07/30داروتصویر نامه برگزاری و لیست شرکت کنندگان20

اجرای کارگاههای آموزش مبانی تدوین گزارشات دوره ای ایمنی 

(مرحله دوم)برای گروههای هدف (PSURs)داروها 
1398/11/151398/12/15داروتصویر نامه برگزاری کارگاه و لیست شرکت کنندگان20

سیاست گذاری در زمینه امور 

فارماکوویژیالنس و 

فارماکواپیدمیولوژی

10

1398/03/011398/04/31داروتصویر حکم اعضاء100تشکیل کمیته فارماکوویژالنس و فارماکواپیدمیولوژی

1398/02/011398/02/31داروفایل نظرسنجی30نظرسنجی از ادارات مربوطه برای به روزرسانی لیست مورد نظر

گردآوری و تنظیم لیست نهایی داروهای مورد نظر برای مطالعات 

PMQC
1398/03/011398/04/31داروفایل لیست دارو های اعالم شده35

اعالم لیست به دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت جمع آوری از 

داروخانه های سطح شهر
1398/05/011398/06/31داروفایل تصویر مکاتبات35

محاسبه نسبت داروهای جمع آوری شده توسط دانشگاهها به 

داروهای اعالم شده
1398/07/011398/08/30داروفایل گزارش50

محاسبه درصد داروهای ارسال شده توسط دانشگاهها مطابق 

دستورالعمل
1398/07/011398/08/30داروفایل گزارش50

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

پایش ادواری کیفیت و ایمنی 

داروها پس از ورود به بازار دارویی 

کشور

تهیه لیست جدید و گسترده تر 

داروهای مورد نظر برای انجام 

PMQCمطالعات 

ارتقاء فعالیت های نظارتی بر 

اثربخشی و ایمنی داروها قبل از 

ورود به بازار

ارزشیابی میزان همکاری 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

PMQCانجام مطالعات 

 برای PMQCانجام مطالعات 45

قلم فرآورده دارویی در بازار 15

 قلم فرآورده تا پایان 20)کشور 

(98سال 

15

10

10

10

10
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

برگزاری دوره های آموزشی بر اساس سامانه مرتبط به معاونت های 

غذا و دارو جهت داروخانه های بیمارستانی
1398/03/011398/05/30داروفایل تصویر مکاتبات25

1398/03/011398/05/30داروفایل تصویر مکاتبات25برگزاری دوره آموزشی برای کاربران داروخانه های بیمارستانی

1398/03/011398/05/30داروفایل تصویر مکاتبات25 و چک لیست ها به معاونت های غذا و داروITارسال پروتکل های 

ارسال نتایج جمع بندی چک لیست های ارزیابی به سازمان غذا و 

دارو
1398/03/011398/05/30داروفایل تصویر مکاتبات25

 حین انجام مطالعات هم ارزی GCPافزایش میزان بازرسی های 

زیستی تحت نظارت سازمان
1398/04/011398/06/31داروفایل گزارش بازرسی35

بازنگری و بروز رسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به - تدوین

GCPمطالعات بالینی و هم ارزی زیستی براساس استاندارد های 
1398/02/011398/04/31دارودستورالعمل- تصویر ضابطه35

 در مطالعات هم ارزی GCPنهادینه کردن استانداردهای کشوری

زیستی تحت نظارت اداره کل دارو
1398/02/011398/04/31داروفایل گزارش اقدامات انجام شده30

1398/07/011398/09/30داروفایل گزارش چک لیست های تکمیل شده30اعزام کارشناس جهت ارزیابی نگهداشت و تکمیل چک لیستها

1398/10/011398/12/15داروفایل گزارش40اعالم گزارش نهایی به اداره کل

1398/04/011398/06/31داروفایل گزارش بازدید30برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان

1398/06/011398/07/30داروفایل تصویر ابالغ و دستورالعمل50تدوین و ابالغ دستورالعمل

1398/09/011398/12/15داروفایل گزارش50نظارت و پایش بر اجرای دستورالعمل

1398/06/011398/07/30داروفایل تصویر ابالغ و دستورالعمل50تدوین و ابالغ دستورالعمل

1398/09/011398/12/15داروفایل گزارش50نظارت و پایش بر اجرای دستورالعمل

اجرای تدوین و تهیه فرآیند دارو نامه فرآورده های طبیعی  به میزان 

 درصد از کل فرآیند با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاهی30
1398/01/151398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش اقدامات انجام شده25

اجرای تدوین و تهیه فرآیند دارو نامه فرآورده های طب سنتی ایرانی 

 درصد از کل فرآیند با همکاری مراکز تحقیقاتی 40 به میزان 

دانشگاهی

1398/01/151398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش اقدامات انجام شده25

بازنگری واصالح و ثبت و تهیه فهرست فرآورده ها طبق آیین نامه 

شورا بررسی و تدوین فهرست فرآورده های طبیعی طب ایرانی به 

 درصد40میزان 

1398/01/151398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملفایل گزارش بازنگری روندها و فهرست تهیه شده50

با )ارتقا سطح آگاهی جامعه پزشکی

(محوریت تجویز منطقی

20

1398/08/011398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش ارزشیابی/ فایل فراخوان 100برگزاری دوره های آموزشی و ارزشیابی دوره ها و تهیه گزارش

با )افزایش سطح آگاهی عموم مردم

(محوریت مصرف منطقی

20
تهیه متون آموزشی و تهیه بروشور،پمفلت، کلیپ و یا برگزاری دوره 

های آموزشی
1398/06/011398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش از دوره آموزشی/ فایل متون آموزشی100

تدوین و تهیه فرآیند دایره المعارف 

مکمل های تغذیه ای

اجرای تهیه فرآیند تدوین دایره المعارف با همکاری مراکز تحقیقاتی 20

 درصد کل فرآیند  با همکاری مراکز 30دانشگاهی به میزان 

تحقیقاتی دانشگاهی

1398/01/151398/12/15طبیعی و گیاهی و مکملگزارش اقدامات انجام شده100

افزایش یک درصدی سهم بازار 

دارویی کشور توسط محصوالت 

تایید شده مبتنی بر فرآورده های 

گیاهی و سنتی- طبیعی

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

- ارتقاء فعالیت مدیریت تأمین

ارزیابی و پایش - مصرف- توزیع

داروهای مخدر و تحت کنترل در 

داروخانه های بیمارستانی

افزایش نظارت بر انجام مطالعات هم 

ارزی زیستی داروها

افزایش بازدید های ادواری در 

راستای رعایت 

 GMP/GSP/GDPاستاندارد

شرکت های داروهای تحت کنترل و 

مخدر الکل و شرکت های توزیع

نظام مند کردن دستورالعمل توزیع 

داروهای مخدر و تحت کنترل در 

داروخانه های منتخب

نظام مند کردن ضابطه فروش 

اینترنتی اقالم غیر دارویی در 

داروخانه های کشور

بازنگری و اصالح فرآیندهای اجرایی 

و تهیه فهرست طبیعی و داروهای 

طب ایرانی

 برای PMQCانجام مطالعات 45

قلم فرآورده دارویی در بازار 15

 قلم فرآورده تا پایان 20)کشور 

(98سال 

15

1040

10

10

10

10

5
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بوشهر

حوزه غذا و دارو

1398/11/011398/11/30داروتصویر مکاتبات50آموزش کارشناسان معاونت های غذا و داروی سراسر کشور

اجرای طرح حواله و فاکتور الکترونیک و نسخه و ارسال نسخه 

الکترونیک در سازمان های بیمه گر
1398/12/011398/12/15داروفایل گزارش از داشبورد سامانه50

1398/02/011398/12/15داروفایل گزارش موارد اعالم شده در سایت سازمان20بررسی و اعالم فهرست داروهای مورد نیاز برای ورود به فهرست

1398/02/011398/12/15داروفایل صورتجلسات20تشکیل کمیته های اقتصاد دارو

1398/02/011398/12/15داروفایل  صورتجلسات30تشکیل کمیته های بالینی مربوطه

ارزیابی اقتصادی داروهای مورد تقاضا - ایمنی- کارشناسی اثربخشی

و داروهای موجود در فهرست
1398/02/011398/12/15داروتصویر مستندات30

برنامه ریزی تامین و توزیع مناسب داروهای موجود در فهرست 

داروهای ضروری کشور
1398/02/011398/12/15داروفایل گزارش50

1398/02/011398/12/15داروفایل فهرست داروهاNCD50تدوین فهرست داروهای ضروری کشور برای 

1398/03/011398/03/31تجهیزات پزشکیفایل دستورالعمل و ابالغ کارگروه5تهیه و ابالغ دستورالعمل و تشکیل کارگروه تخصصی

1398/04/011398/05/31تجهیزات پزشکیفایل گزارش جمع بندی5جمع بندی و تحلیل داده ها در کارگروه تخصصی

1398/06/011398/06/31تجهیزات پزشکیفایل لیست دانشگاههای منتخب10تعیین دانشگاههای مشمول طرح

1398/04/011398/06/31تجهیزات پزشکیفایل تصویر ابالغ5ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا

1398/02/011398/02/31تجهیزات پزشکیفایل گزارش نیازسنجی5تهیه نرم افزار جهت انجام فرایندهای تفویض شده

1398/05/011398/05/31تجهیزات پزشکیفایل گزارش نیازسنجی10تعیین فرایند های قابل واگذاری

1398/03/011398/05/31تجهیزات پزشکیفایل عناوین سرفصل های آموزشی5تهیه محتوای آموزشی

1398/05/011398/06/31تجهیزات پزشکیلیت شرکت کنندگان/فایل تصویر دوره 5آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه ها

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا5انجام فرایندهای تمدید پروانه ساخت تولید

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجراGMP5انجام فرایند های بازدید 

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا5(طرح تحول نظام سالمت)انجام فرایندهای نظارتی

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا5(رعایت قیمتهای مصوب در مراکز درمانی)انجام فرایندهای نظارتی

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا5(ارزیابی وارد کننده و تولیدکننده)انجام فرایندهای نظارتی

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا5(شرکتهای توزیع کننده)انجام فرایندهای نظارتی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش استقالل و تفویض اختیار به 10

سطوح پایین تر

برون سپاری فعالیت های اجرایی 100

اداره کل

100

افزایش فراهمی داروهای ضروری 

بیماری های غیرواگیر در فهرست 

داروهای ضروری کشور به میزان 

%80

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

اجرای سامانه حواله و فاکتور 45

الکترونیک در خصوص داروهای 

خاص

تامین داروهای بیماری های 

غیرواگیردار موجود در فهرست 

داروهای ضروری کشور

به روزرسانی فهرست های دارویی 

بدون - داروهای قابل تجویز)ایران 

- رادیوداروها- ضروری- نسخه

(...جالینوسی و- ارفان

1040

30

30
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حوزه غذا و دارو

1398/07/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اجرا5انجام فرایندهای بازدید از اصناف

1398/10/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش5دریافت گزارش فرایندهای تفویض شده از سامانه

1398/10/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل حکم اعضا5تشکیل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی و تحلیل داده ها

1398/12/011398/12/15تجهیزات پزشکیفایل گزارش اقدامات5اقدام الزم مطابق نتیجه گیری کارگروه تخصصی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش استقالل و تفویض اختیار به 10

سطوح پایین تر

برون سپاری فعالیت های اجرایی 100

اداره کل

100

 105 
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بوشهر

فایل گزارش ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی25(کالن منطقه)ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی
هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/11/011398/12/20

درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویت ها و مبتنی بر مزیت 

های منطقه آمایشی
تصویر درخواست25

هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/05/011398/06/31

25دانشکده/ ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز در دانشگاه
 (منطقه آمایشی)فایل گزارش ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز 

دانشکده/ در دانشگاه

هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/11/011398/12/20

بررسی درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویت ها و مبتنی بر 

مزیت های منطقه آمایشی
تایید یا عدم تایید درخواست25

هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/11/011398/12/20

تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی در منطقه آمایشی با توجه به 

(کالن منطقه)شاخص های سالمتی و مبتنی بر نیازهای جامعه
1398/05/011398/06/31بسته آموزش پاسخگو و عدالت محوربرنامه مدون نیازهای آموزشی منطقه آمایشی25

اجرای برنامه های آموزشی براساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه 

(کالن منطقه)آمایشی
1398/11/011398/12/20بسته آموزش پاسخگو و عدالت محورگزارش اقدامات انجام شده25

تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی با همکاری دنشگاه های منطقه در 

منطقه آمایشی با توجه به شاخص های سالمتی و مبتنی بر نیازهای 

(دانشگاهی)جامعه

1398/05/011398/06/31بسته آموزش پاسخگو و عدالت محوربرنامه مدون نیازهای آموزشی منطقه آمایشی25

اجرای برنامه های آموزشی براساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه 

(دانشگاهی)آمایشی
1398/11/011398/12/20بسته آموزش پاسخگو و عدالت محورگزارش اقدامات انجام شده25

برنامه های تشویقی و پیشنهادی برای افزایش تعداد اعضای هیات 

علمی که دوره آموزشی استفاده از مدل های جدید رشته آموزش 

(دانشکده/ دانشگاه)پزشکی

فایل گزارش برنامه50
هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/05/011398/06/31

گزارش تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره های 

آموزش پزشکی
50

فایل گزارش تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده به تفکیک 

دانشگاه

هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/11/011398/12/20

افزایش رشته و یا برنامه آموزشی 

جدید هدفمند و  (بین رشته ای)

مبتنی بر اسنادباالدستی که راه 

رسیدن به سقف )اندازی می شوند 

( رشته برنامه آموزشی جدید۴۵

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی 4

علوم پزشکی مبتنی بر اسناد 

باالدستی

100

پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های 

(کالن منطقه)دانشگاه های منطقه
گزارش برنامه پیشنهادی100

هدفمند و ماموریت گرای - توسعه راهبردی

برنامه های آموزش عالی سالمت
1398/11/011398/12/20

20تدوین برنامه ماموریت های مناطق آمایشی
فایل برنامه مدون به منظور اجرای  ماموریت های ویژه محوله به 

کالن مناطق آمایشی

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/05/011398/06/31

فایل گزارش اجرایی50اجرای برنامه ماموریت محور نمودن مناطق آمایشی
ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/20

فایل گزارش اجرایی به کالن منطقه30(دانشگاهی)اجرای برنامه ماموریت محور نمودن مناطق آمایشی
ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/20

گسترش محیطی آموزش عالی 

سالمت در کشور

برنامه افزایش تعداد مراکز آموزشی و مجتمع های آموزش عالی 50

سالمت تاسیس شده
گزارش برنامه افزایش تعداد مراکز آموزش عالی سالمت تاسیس شده100

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/20

طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم 

پزشکی به بخش غیردولتی
گزارش برنامه افزایش تعداد مراکز آموزش عالی سالمت تاسیس شده30

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/20

طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم 

(کالن منطقه آمایشی)پزشکی به بخش غیردولتی
70

گزارش نسبت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی 

سالمت به بخش دولتی

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/20

100

100

100

4

حوزه آموزش

افزایش تعداد دانشگاه هایی که 

برنامه توسعه رشته های خودرا 

مبتنی بر مزیت های منطقه ای و 

تثبیت )ماموریتشان ارائه نموده اند 

(هدف محقق شده

افزایش تعداد برنامه های بازنگری 

شده گروه پزشکی مبتنی بر 

تثبیت هدف )نیازهای نظام سالمت 

(محقق شده

افزایش تعداد اعضای هیات علمی 

که دوره آموزشی استفاده از مدل 

های جدید رشته آموزش پزشکی را 

افزایش ظرفیت )سپری می کنند 

نسبت به  % 60پذیرش به میزان 

میزان تحقق سیاست های اجرایی 

آمایش سرزمین و برنامه ارتقاء 

(استمرار)اختیارات دانشگاه ها

100

4

بازنگری و ارتقاء راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های آموزش 

علوم پزشکی

طراحی و استقرار نظام شناسائی و 

ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر 

بار بیماری ها و (نیازهای جامعه 

فناوری های - )ریسک فاکتورها

تشخیص و - مرتبط با پیشگیری

مداخالت (درمان در حوزه سالمت 

و مرزهای  دانش در حوزه  )سالمت

سالمت در کشور

بازنگری و ارتقاء راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های آموزش 

علوم پزشکی

ماموریت محور نمودن مناطق 

آمایش سرزمینی

طراحی و اجرایی سازی الگوهای 

واسپاری خدمات آموزش عالی علوم 

پزشکی به بخش غیردولتی

50

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه و - جامعه نگر- پاسخگو

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100

افزایش تعداد مراکز آموزشی و 

مجتمع های آموزش عالی سالمت 

تاسیس شده نسبت به تعداد کل 

(افزایش نسبت به سال قبل % 20)

3

3

3
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حوزه آموزش

نسبت سرمایه گذاری بخش 

غیردولتی در حوزه آموزش عالی 

 % 10)سالمت به بخش دولتی 

(افزایش به نسبت سال قبل

طراحی و اجرایی سازی الگوهای 4

واسپاری خدمات آموزش عالی علوم 

پزشکی به بخش غیردولتی

50

طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم 

پزشکی به بخش غیردولتی
100

گزارش نسبت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی 

سالمت به بخش دولتی

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/20

/ اعتباربخشی برنامه های آموزش مهارتی وحرفه ای اعتباربخشی

منطقه آمایشی
گزارش نتایج اعتباربخشی دوره ای50

موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/27

گزارش نتایج اعتباربخشی دوره ای50اعتباربخشی برنامه های آموزش مهارتی وحرفه ای اعتباربخشی
موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/27

گزارش اجرا50اجرای نظام اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی شده
موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/20

50اجرای اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم
گزارش تعداد برنامه های اموزش مداوم اعتباربخشی شده به تفکیک 

برنامه و منطقه آمایشی

موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/27

افزایش مراکز اعتبار بخشی شده و 

مجری آموزش های مهارتی و حرفه 

 مرکز تا ۶۰رسیدن به سقف )ای 

(98پایان سال 

4

اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم 

و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سالمت
گزارش اجرا100

موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/20

افزایش فراگیران فعال در مراکز 

مجری آموزش های مهارتی وحرفه 

ای و تربیت نیروهای حدواسط 

 فراگیر تا ۸۰۰۰رسیدن به سقف )

(98پایان سال 

طراحی و استقرار نظام تربیت 4

نیروهای حدواسط

100

تعداد مراکز تاسیس100تاسیس مراکز آموزشی تربیت نیروهای حدواسط در منطقه آمایشی
ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر 

آمایش سرزمینی
1398/11/011398/12/27

برگزاری دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه های برتر منطقه 

هدف
1398/11/011398/12/20بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیگزارش تعداد و نوع دوره های برگزار شده50

برنامه های آموزشی غیرمصوب با قابلیت بین / اجرای دوره های

المللی سازی در منطقه هدف
1398/11/011398/12/20بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیبرنامه های برگزار شده/ گزارش دوره های 50

افزایش نسبت تعدادکوریکولوم های 

ترجمه شده به کل کوریکولوم های 

(تثبیت هدف محقق شده)مصوب 

4

1398/01/201398/12/20بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیتعداد کوریوکولوم های ترجمه شده به کل کوریکولوم های مصوب100ترجمه کوریکولوم های مصوب آموزشی

افزایش تعداد برنامه های مشترک 

در حال اجرا با دانشگاه های 

(98برنامه تا پایان سال 20)خارجی 

 ) Road Map (طراحی مسیر راه 4

و اجرایی سازی شبکه تبادالت 

علمی و برنامه های آموزشی 

مشترک با دانشگاه های معتبر جهان

100

تدوین برنامه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و 

تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دپارتمانهای مجازی 

مشترک

1398/11/011398/12/20بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیفایل برنامه100

1398/05/011398/06/31بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیفایل برنامه30برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی در منطقه آمایشی

1398/11/011398/12/27بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیتعداد داانشجوی جذب شده به تفکیک رشته و مقطع40اجرای برنامه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه های هدف

1398/05/011398/06/31بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیفایل برنامه30برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه

تدوین و بسترسازی برای استقرار 

نقشه آمایش بین الملل آموزش 

علوم پزشکی کشور

100

100

تدوین و بسترسازی برای استقرار 

نقشه آمایش بین الملل آموزش 

علوم پزشکی کشور

4

افزایش نسبت پذیرش دانشجویان 

خارجی در دانشگاههای علوم 

پزشکی به کل دانشجویان پذیرفته 

افزایش % 4)شده در هر سال 

(98پذیرش تا پایان سال 

4

4

4

100

افزایش برنامه های آموزش مهارتی 

رسیدن به )وحرفه ای اعتباربخشی 

(98 برنامه تا پایان سال ۱۰۰سقف 

افزایش برنامه های آموزش مداوم 

رسیدن به سقف )اعتباربخشی شده 

 مرکز و برنامه تا پایان سال ۴۰۰

98)

افزایش نسبت تعداد دانشگاه هایی 

که  برنامه های بین المللی سازی 

آموزش را انجام داده اند به کل 

تثبیت هدف )دانشگاه های هدف 

اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی 

مراکز و برنامه های آموزش مداوم و 

آموزشهای مهارتی و حرفه ای در 

نظام سالمت

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه و - جامعه نگر- پاسخگو

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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حوزه آموزش

افزایش تعداد دانشگاه های علوم 

پزشکی ثبت شده در پورتال 

Educatin Iran به کل تعداد 

تثبیت )دانشگاههای هدف برنامه 

(هدف محقق شده

طراحی و ساماندهی پورتال آموزش 4

 (علوم پزشکی کشور

EducationIran (  به منظور

معرفی ظرفیت آموزش عالی 

سالمت کشور در سطح دنیا

100

1398/01/201398/09/30بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیگزارش بروز رسانیEducationIran100بروز رسانی پورتال 

افزایش تعداد دانشگاه هایی که 

اعتباربخشی بین المللی آنها مورد 

 دانشگاه تا 6)تایید قرار می گیرد 

(98پایان سال 

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها 4

و موسسات آموزش علوم پزشکی

100

1398/11/011398/12/26بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیگزارش نتیجه اعتباربخشی100اجرای برنامه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه

افزایش تعداد دانشکده های آموزش 

مجازی یا مراکز آموزش مجازی راه 

اندازی شده با مصوبه شورای 

 عدد ۵۰رسیدن به سقف)گسترش 

(98تا پایان سال 

طراحی استانداردهای فرایندی 4

آموزش مجازی علوم پزشکی و 

اعتباربخشی برنامه های مربوطه

100

تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و همکاری 

MOOCsبرای ارائه آنها از طریق 
1398/11/011398/12/26توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکیتعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان100

افزایش رشته های آموزشی 

تخصصی و فوق تخصصی متصل 

شده به شبکه الکترونیک کارپوشه و 

(تثبیت هدف محقق شده)کارنما 

ظرفیت سازی در برنامه ها و 4

کوریکولوم های متداول آموزشی به 

منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از 

برنامه ها و کوریکولوم ها به صورت 

مجازی با تاکید بر رشته مقاطع 

تحصیالت تکمیلی

100

  جهت توانمندسازی اعضای LMSبرگزاری کارگاه های آموزشی 

هیات علمی در دانشگاه
1398/11/011398/12/26توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکیگزارش کارگاه های برگزار شده100

افزایش درصد اعضای هیات علمی 

آموزش دیده در زمینه ارزیابی 

تا  % 90)صالحیت حرفه ای به کل 

(98پایان سال 

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی 3

نهایی و تایید صالحیت حرفه ای 

دانش آموختگان علوم پزشکی در 

راستای ارتقاء کیفیت آموزش 

پزشکی

100

برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای در سطح دانشگاه براساس 

هماهنگی های کالن منطقه
1398/11/011398/12/26ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکیگزارش آموزنهای برگزار شده100

1398/11/011398/12/20ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکیگزارش آزمونهای برگزار شده50برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای پزشکان عمومی

تدوین دستورالعمل علمی و آیین نامه اجرایی آزمون صالحیت پایان 

دوره
1398/11/011398/12/26ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکیفایل دستوالعمل50

افزایش دانشگاه ها و موسسات 

آموزش علوم پزشکی اعتباربخشی 

تثبیت هدف محقق )شده در کشور 

(شده

طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی 4

موسسهای دانشگا هها و 

دانشکدههای علوم پزشکی

100

گزارش اعتباربخشی موسسه ای100اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای
موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/20

افزایش مراکز آموزشی درمانی 

اعتباربخشی شده در هر استان و 

(تثبیت هدف محقق شده)کشور 

طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی 4

موسسهای مراکز آموزشی درمانی 

مراکز ارائه خدمات آموزشی(

100

گزارش اعتباربخشی مراکز ارایه خدمت100اجرای برنامه اعتباربخشی
موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/20

افزایش برنامه های آموزشی 

اعتباربخشی شده در کشور به کل 

(تثبیت هدف محقق شده)برنامه ها 

اعتباربخشی برنامه های آموزشی در 4

دانشگا ههای علوم پزشکی کشور

100

گزارش اعتباربخشی به تفکیک برنامه و دانشگاه و کالن منطقه100اجرای اعتباربخشی برنامه ای
موسسات و - اعتباربخشی برنامه ها

بیمارستان های آموزشی
1398/11/011398/12/20

100 افزایش نسبت دانش آموختگان 

پزشکی عمومی در هر سال گواهی 

قبولی آزمون صالحیت حرفه ای 

 100)های دریافت کرده اند به کل 

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی 

نهایی

4

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه و - جامعه نگر- پاسخگو

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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حوزه آموزش

افزایش آزمایشگاه های مرجع 

آموزشی راه اندازی شده در کالن 

رسیدن به سقف )منطقه های کشور 

(98 آزمایشگاه تا پایان سال ۸

 (بستر سازی برای کمال و تعالی 1

Excellence (  رشته های علوم

پزشکی به ویژه علوم نوین و بین 

رشته ای در شرایط پسا تحریم

100

برنامه مدون100برنامه ریزی برای افزایش آزمایشگاه مرجع در کالن منطقه
توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم 

پزشکی
1398/11/011398/12/20

افزایش پورتال های راه اندازی شده 

و یا ارتقای یافته معاونت آموزشی و 

دانشکده های علوم پزشکی /دانشگاه

(98تا پایان سال  % 100)

طراحی و اجرای سیستم اطالعات 4

یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور

100

گزارش پورتال های ارتقا یافته100راه اندازی پورتال آموزش و یا ارتقای پورتال های موجود
توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم 

پزشکی
1398/11/011398/12/20

برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخالق حرفه ای برای اعضای 

هیئت علمی دانشگاه
25

بازآموزی برگزار شده برای اعضای هیئت / تعداد کارگاه های آموزشی

علمی
1398/11/011398/12/20اعتالی اخالق حرفه ای

برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخالق حرفه ای 

برای حرفه مندان
25

/ بازآموزی برگزار شده برای دانشجویان/ تعداد کارگاه های آموزشی

/دستیاران
1398/11/011398/12/20اعتالی اخالق حرفه ای

برگزاری دوره های مرتبط اخالق حرفه ای برای کارکنان نظام 

سالمت در قالب دوره های ضمن خدمت
25

بازآموزی برگزار شده برای پرسنل / تعداد کارگاه های آموزشی

دانشگاه در زمینه اخالق حرفه ای
1398/11/011398/12/20اعتالی اخالق حرفه ای

برگزاری برنامه مدون آموزش اخالق حرفه ای به صورت تم طولی 

برای رشته هایی که دوره کارآموزی بالینی دارند
25

تعداد گروههای آموزشی دارای برنامه مدون ارزیابی اخالق حرفه ای 

مصوب شورای آموزش
1398/11/011398/12/20اعتالی اخالق حرفه ای

توسعه آموزش اخالق حرفه ای 3

 –مبتنی بر ارزش های ایرانی 

اسالمی

100 توسعه آموزش اخالق حرفه ای

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه و - جامعه نگر- پاسخگو

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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1398/04/011398/06/31مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سالمت

1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50تدوین نقشه راه فناوری سالمت

بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم پزشکی بر 

( منطقه10)اساس آمایش فناوری دانشگاه ها 
1398/02/011398/09/30مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب مجوز دانش بنیان 

برای شرکتهای مستقر
1398/02/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب استاندارد 

ISO13485برای شرکتهای تجهیزات پزشکی مستقر 
1398/02/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/02/011398/06/31مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10طراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاه ها

راه اندازی سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد دانشگاه های علوم 

پزشکی
1398/04/011398/06/31مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

ورود اطالعات توسط مراکز رشد دانشگاه ها و گزارشگیری اولیه از 

پایلوت سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد فناوری دانشگاه های 

علوم پزشکی

1398/07/011398/09/30مرکز توسعه فناوری سالمتطبق ستورالعمل برنامه عملیاتی10

از شرکت های مستقر در مرکز  (Seed Money)حمایت بدو ورود 

رشد که منطبق با آیین نامه جدید استقرار، در مراکز رشد حوزه 

سالمت پذیرش شده اند

1398/10/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

حمایت از مالکیت فکری و ثبت 

اختراعات

راه اندازی واحدهای مالکیت فکری در معاونت تحقیقات و فناوری 10

دانشگاههای علوم پزشکی کشور
1398/02/011398/06/31مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

تشکیل شورای برنامه ریزی پارک های علم و فناوری و پردیس های 

سالمت
1398/02/011398/06/31مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50راه اندازی پردیس سالمت در دانشگاههای منتخب

گزارش گیری اعتبارات فناوری تخصیصی به دانشگاه ها طی سال 

( دانشگاه30) ۱۳۹6
1398/10/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40

 ۹7پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصیصی به دانشگاه ها طی سال 

( دانشگاه10)
1398/10/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

1398/10/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30 در اتاق های تمیز دانشگاه ها۱۳۹6پایش اعتبارات تخصیصی در سال  

توسعه زیرساخت  و تجهیز اتاق های 

تمیز

ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاق های تمیز در دانشگاه ها 20

( دانشگاه10)
1398/10/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

برگزاری سومین گردهمایی مدیران عامل شرکت های دانش بنیان 

حوزه سالمت در قالب مجمع انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه 

سالمت

1398/04/011398/06/31مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

1398/10/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت های دانش بنیان حوزه سالمت

1398/04/011398/09/30مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50بارگذاری جلسات در سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه 

آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری
1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

35

10

80

50

30

35 ساماندهی و حمایت از شرکت های 

دانش بنیان حوزه سالمت

برگزاری دوره توانمندسازی در 

حوزه فناوری های سالمت و توسعه 

و بروزرسانی سامانه آموزش مجازی

حوزه تحقيقات و فناوری

توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری 

بر اساس )دانشگاه های علوم پزشکی 

تعداد واحدهای فناور مستقر در 

مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد 

حوزه سالمت

تقویت زیرساختهای توسعه فناوری 

بر اساس تعداد پردیسهای فناوری )

و تعداد اتاقهای تمیز بهره برداری 

(شده

تدوین تقشه ملی توسعه فناوری 

های سالمت

توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری 

دانشگاه های علوم پزشکی

راه اندازی پردیس سالمت در 

پارک های علم و  فناوری استانی

پایش عملکرد اعتبارات فناوری 

تخصیصی به دانشگاه ها

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

50

توسعه شرکت های دانش بنیان 

بر اساس تعداد )حوزه سالمت 

(شرکتهای دانشبنیان

20

20

20
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حوزه تحقيقات و فناوری

توسعه شرکت های دانش بنیان 

بر اساس تعداد )حوزه سالمت 

(شرکتهای دانشبنیان

راه اندازی نظام جمع آوری اطالعات 20

و مدیریت فعالیت های فناوری 

سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی

30

بروزرسانی و تکمیل سامانه مدیریت اطالعات فناوری دانشگاه ها 

براساس نیاز ستاد و دانشگاه ها
1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

1398/02/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50برگزاری جلسات کمیته تجاری سازی

برگزاری جلسات موضوعی بازارسازی محصوالت دانش بنیان با 

حضور مدیران عامل شرکت ها و نهادهای مرتبط مانند هیئت امنای 

..ارزی، سازمان انتقال خون و

1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

حمایت از توسعه فعالیت های 

اشتغالزا مبتنی بر فناوری های نوین 

و مزیت دار

30
حمایت مالی از صندوق های پژوهش و فناوری حوزه سالمت در 

جهت طرح های فناورانه و اشتغالزا
1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

 نمایشگاه بین المللی مرتبط با حوزه فناوری های سالمت 5تعیین 

جهت اعزام شرکت های دانش بنیان صادراتی
1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های معتبر بین 

المللی با همکاری مرکز همکاری های بین المللی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری

1398/07/011398/12/15مرکز توسعه فناوری سالمتطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

1398/02/011398/03/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی14تنظیم ضوابط جدید جشنواره

1398/02/011398/04/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی14راه اندازی سایت ثبت نام متقاضیان

1398/02/011398/07/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی14اطالع رسانی و اعالم فراخوان جشنواره

کارشناسی مقاالت کارنامه پژوهشی، سایتیشن مقاالت، کتب و 

پتنت ها
1398/08/011398/08/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی14

1398/09/151398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی14داوری آثار ارسالی

1398/10/151398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15برگزاری مراسم جشنواره

1398/07/151398/08/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15هماهنگی امور برگزاری مراسم

در رتبه )ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه های پیشرو و برتر  

 بر اساس نتایج 3و2 و دانشگاههای تیپ ESIبندی بین المللی

(ارزشیابی

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40

ارایه گزارش عملکرد اعتبارات ابالغی معاونت تحقیقات و فناوری 

۱۳۹۶ستاد به دانشگاه ها در سال 
1398/05/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

ارایه گزارش عملکرد اعتبارات ابالغی معاونت تحقیقات و فناوری 

۱۳۹۷ستاد به دانشگاه ها در سال 
1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ۵۶ارایه گزارش اجرای ماده 

(۲)بخشی از مقررات مالی دولت 
1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

70

100

40

60

9

حمایت های مالی و حاکمیتی از 

توسعه بازار و فروش محصوالت 

دانش بنیان حوزه سالمت

توسعه صادرات محصوالت حوزه 

سالمت

برگزاری بیست و چهارمین 

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 

رازی

توسعه هدفمند ظرفیت های مالی 

پژوهش و فناوری

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

افزایش سهم اشتغال دانش بنیان 

حوزه سالمت از کل اشتغال 

دانش بنیان کشور

توسعه سهم صادرات محصوالت 

دانش بنیان حوزه سالمت از کل 

صادرات دانش بنیان کشور

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی 

ایرانی در رتبه بندی یک درصد 

برترین دانشمندان جهان توسط 

(ESI)(40 98 محقق تا پایان سال)

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

50

20

20
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15برگزاری فراخوان ششمین دوره پذیرش برنامه پزشک پژوهشگر
دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/04/011398/11/30

اصالح فرآیندهای جاری و بازنگری مستندات دبیرخانه شورای 

راهبری برنامه پزشک پژوهشگر
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با معاونان پژوهشی، رؤسا و 

رابطین مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

برگزاری جلسات هم اندیشی با دستیاران پزشک پژوهشگر در سطح 

ستادی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

برگزاری جلسات شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر و پیگیری 

اجرای مصوبات مربوطه
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

برگزاری جلسات کمیته اجرایی برنامه پزشک پژوهشگر توسط 

دبیرخانه شورای راهبری
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

بررسی توسعه کیفی و کمی مراکز میزبان برنامه پزشک پژوهشگر در 

سطح ستادی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی دستیاران شاغل به تحصیل 

در برنامه پزشک پژوهشگر در سطح ستادی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی25

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5ظرفیت سازی برای جذب و پذیرش پزشک پژوهشگر در دانشگاه
دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/011398/12/15

شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد برای ورود به برنامه پزشک 

پژوهشگر در دانشگاه
طبق دستورالعمل برنامه  عملیاتی2

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/161398/12/16

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5همکاری دانشگاه در برگزاری فراخوان ششم
دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/09/30

برگزاری جلسات و کارگاه های معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر، 

به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

نظارت و ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی افراد شاغل به 

تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

فعالیت های انجام شده در دانشگاه برای توسعه کمی و کیفی مراکز 

میزبان برنامه براساس شرایط مندرج در آئین نامه برنامه پزشک 

پژوهشگر و قوانین و مقررات جاری

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5
دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک 

پژوهشگر
1398/01/151398/12/15

1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50تخصیص باقیمانده گرنت به افراد واجد شرایط و ارسال پیش پرداخت

ارسال تصویر قرارداد طرح مصوب متقاضیان واجد شرایط در شورای 

پژوهشی دانشگاه ها
1398/06/011398/06/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

تربیت مدرسین کارگاه )برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش 

TOT-(های اخالق در پژوهش
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/04/011398/06/30

تربیت مدرسین کارگاه )برگزاری مدرسه زمستانی اخالق در پژوهش 

TOT-(های اخالق در پژوهش
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

برگزاری حداقل یک کارگاه توسط کمیته های اخالق دانشگاهی 

با یکی از موضوعات مطروحه برای هر دانشگاه با - ( نفره30حداقل )

توجه به تیپ بندی دانشگاه

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

1398/06/011398/07/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی

ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی 

(ا ستاد350)
1398/06/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

30

30

50

40 9

9

برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientis t)

تخصیص گرنت به استادیاران جوان 

(۱۳۹۷ادامه برنامه سال )

برگزاری دوره های مدون اخالق در 

پژوهش به منظور توانمندسازی ذی 

نفعان

ارتقای کیفی دوره های دکترای 

PhD by Research)پژوهشی 

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی 

 و 15معادل hایرانی با شاخص 

 scopus( 280باالتر براساس   

(98محقق تا پایان سال 

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش تعداد مقاالت پر استناد در 

 ESI (188حوزه سالمت بر اساس 

(98مقاله تا پایان سال 

50
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه اندازی دوره دکترای پژوهشی 

( مرکز30)
1398/08/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

دکتری پژوهشی جهت  (چهارنفره)برگزاری جلسات کمیته منتخب

اعتباربخشی مراکز مجری دوره و تعیین رشته های دکتری پژوهشی 

برای اساتید راهنما

1398/10/011398/10/10هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

ثبت نام داوطلبان دوره های دکتری پژوهشی از طریق مرکز سنجش 

آموزش پزشکی
1398/11/151398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

1398/02/151398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6برگزاری آزمون سراسری متمرکز دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی

 مقاله شرطی قبول شدگان آزمون کتبی توسط واحد 2ارزیابی 

دکتری پژوهشی
1398/05/011398/05/10هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

به مرکز سنجش  (آزمون شفاهی)معرفی واجدین شرایط مصاحبه 

آموزش پزشکی جهت هدایت به دانشگاههای مجری
1398/05/101398/05/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

اعالم اسامی قبولشدگان نهایی دوره های دکتری پژوهشی توسط 

مرکز سنجش آموزش پزشکی
1398/06/251398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

1398/07/101398/07/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6شروع به تحصیل دانشجویان دوره های دکتری پژوهشی

1398/02/151398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6اعالم فراخوان حمایت مالی از پایان نامه های برتر دکترای پژوهشی

1398/03/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6(پروپوزال پایان نامه ها)دریافت طرح های تحقیقاتی

1398/11/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6حمایت مالی از پایان نامه های برتر توسط معاونت تحقیقات و فناوری

حمایت مالی از پایان نامه های برتر توسط صندق حمایت از 

پژوهشگران ریاست جمهوری
1398/12/011398/12/29هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، )ابالغ مصوبات کمیته منتخب

به  (ظرفیت پذیرش دانشجو، رشته های تخصصی دکتری پژوهشی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، )ابالغ مصوبات کمیته منتخب

به  (ظرفیت پذیرش دانشجو، رشته های تخصصی دکتری پژوهشی

مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی/سازمانها

1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

توسط مرکز  (آزمون کتبی)اعالم نتایج قبول شدگان مرحله اول

سنجش آموزش پزشکی
1398/04/011398/04/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3

از  (مصاحبه)دریافت نتایج ارزیابی و نمرات آزمون شفاهی

مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره های /سازمانها

دکتری پژوهشی

1398/06/011398/06/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی1

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید

 60)ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

( تغییر نام20 پژوهشکده و 10موافقت اصولی، 
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

ارایه گزارش پیگیری نهایی شدن و ابالغ اساسنامه پژوهشکده های 

تحقیقاتی
1398/06/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش تعداد مقاالت پر استناد در 50

 ESI (188حوزه سالمت بر اساس 

(98مقاله تا پایان سال 

ارتقای کیفی دوره های دکترای 9

PhD by Research)پژوهشی 

50

تأسیس هدفمند واحدهای 

تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

40
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی 

( مرکز80)
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی12( مرکز30)بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت 

تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل 

(  جلسه5)وضعیت 
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

ارایه بازخوردهای مناسب به مراکزی که شرایط قطعی شدن را ندارند 

( مرکز20)
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی21

ارایه گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم 

( مرکز8)پزشکی در بخش غیردولتی 
1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی6

1398/03/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی8بازنگری و ابالغ آیین نامه تاسیس واحدهای تحقیقاتی

نهایی سازی و ابالغ شاخص ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز 

تحقیقاتی
1398/04/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی11

1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3فراخوان برنامه در شش ماهه اول

1398/01/151398/01/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(فروردین)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام )بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(تیر۱
1398/02/011398/02/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(اردیبهشت)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(خرداد)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام )بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(شهریور۱
1398/04/011398/04/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/04/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2(تیر)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/05/011398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(مرداد)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/05/011398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه اول

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی9اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه

اعزام )بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(آبان۱
1398/06/011398/06/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2(شهریور)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/06/011398/06/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3فراخوان برنامه در شش ماهه دوم

1398/07/011398/07/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2(مهر)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام )بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(دی۱
1398/08/011398/08/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

1398/08/011398/08/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2(آبان)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(آذر)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام )بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(اسفند۱
1398/10/011398/10/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(دی)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه دوم

1398/11/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه

1398/11/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(بهمن)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

1398/12/011398/12/25هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4(اسفند)بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام )بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(اردیبهشت۱
1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتیhttp://rap.hbi.ir4به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس 

برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت بالغین و 

شروع پیگیری
1398/02/011398/11/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت نوجوانان و 

شروع پیگیری
1398/02/011398/11/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

ارزیابی گزارشات و کنترل کیفیت داده های فاز پیگیری در مراکز 4ارزیابی نحوه اجرای فاز پیگیری

کهورت بالغین
1398/02/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

1398/02/011398/11/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50تدوین و انتشار مقاالت کهورت پروفایل

1398/02/011398/11/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50تدوین و انتشار مقاالت اعتبارسنجی

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی25جمعیت نوزادان: ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر

و )جمعیت بالغین : ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر

(نوجوانان/چشم
1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی25

ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر ایران شامل کوهورت 

بزرگساالن، نوجوانان و نوزادان
1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی25ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر جمعیت سالمندان

ارایه گزارش مطالعه ارزیابی عوامل خطر بیماری های مزمن در 

 ساله در 10 ساله در یک مطالعه کوهورت 70 تا 40جمعیت 

شهرستان کوار

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

ارایه گزارش مطالعه هم گروهی آینده نگر جمعیتی بیماری های گوش 

در بالغین ساکن شهر هویزه
1398/08/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

6

2

4
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ارزیابی طرح های مصوب دانشگاه ها 

بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی 

مصوب

10
بررسی  صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه و انطباق طرح های 

مصوب با لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب دانشگاه
1398/01/011398/12/28هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

فراخوان ساالنه دریافت انتقادات و پیشنهادات ذینفعان در حوزه 

ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور
1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5بازنگری راهنمای ارزشیابی و سایر فرم ها و دستورالعمل های مرتبط

اطالع رسانی کامل و به موقع در خصوص برنامه ساالنه ارزشیابی 

دانشگاه ها و دانشکدههای علوم پزشکی  به ذینفعان و گروه های 

هدف

1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

به روزرسانی اطالعات کارشناسان مسئول  رابط دانشگاه های علوم 

پزشکی در بانک اطالعاتی مربوطه
1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

به روز رسانی برنامه و طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فعالیت های 

پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
1398/03/011398/09/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع 

چالشهای گذشته
1398/03/011398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر 

اساس شاخص های بین المللی و بومی سازی آن ها بر اساس ضرورت
1398/04/011398/08/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/05/011398/05/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5جمع آوری اطالعات دانشگاه ها با مشارکت گروه های هدف

جمع آوری بانک اطالعاتی  ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکدهها از 

پایگاه های استنادی معتبر مورد نظر
1398/04/011398/07/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/09/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10داوری مستندات ارایه شده دانشگاه ها و استخراج شده از پایگاه ها

اعالم نتایج اولیه استخراج شده داوری شاخص های ارزشیابی 

پژوهشی دانشگاه ها
1398/10/011398/10/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

رسیدگی به ابهامات و اشکاالت احتمالی در خصوص نتایج اولیه 

داوری شاخص ها
1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

1398/11/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستوراعمل برنامه عملیاتی5نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطالعات مورد تایید

اعالم نتایج رتبه بندی دانشگاه ها برحس تیپ و به تفکیک هر یک از 

محورها و شاخص های مورد انتظار
1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

پاسخدهی در خصوص گزارش ها و نتایج کاربردی به سایر کاربران 

...نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و 
1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

اطالع رسانی جامع در خصوص برنامه ساالنه ارزشیابی مراکز 

تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف
1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع 

چالشهای گذشته
1398/02/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

به روز رسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه ها 

جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی
1398/04/011398/07/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/05/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعل برنامه عملیاتی15داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش نسبت مقاالت منتشر شده 50

توسط دانشگاه های علوم پزشکی 

 که در Scopusدر پایگاه استنادی 

 مجالت برتر هر رشته براساس 25%

 یافت می شود به کل SJRشاخص 

 )مقاالت دانشگاه های علوم پزشکی 

( 2018در  % 18

9

ارزشیابی سالیانه فعالیت های 

پژوهشی مراکز تحقیقات علوم 

پزشکی کشور

10

ارزشیابی فعالیت های پژوهشی 

دانشکده های علوم / دانشگاه ها

پزشکی کشور

10
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

اعالم نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه بندی مراکز تحقیقات بر 

گانه ارزشیابی6اساس گروه های 
1398/08/011398/08/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه

1398/08/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5تدوین گزارش های نتایج ارزشیابی برای سیاستگذاران و ذی نفعان

1398/08/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات

بخش )بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطالعات پژوهشی کشور 

(ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
1398/08/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده

1398/03/011398/03/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10انتخاب مراکز تحقیقاتی با توجه به نتایج ارزشیابی کمی

1398/04/011398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10برگزاری کارگاههای آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی

انتخاب داوران جهت داوری بر حسب حیطه فعالیتی مرکز و تخصص 

داوران
1398/04/011398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

برگزاری کارگاه های آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی جهت 

داوران
1398/04/011398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/06/201398/07/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40بازنگری دستورالعمل ارزشیابی کیفی و ابالغ آن به مراکز و داوران

انجام ارزشیابی و  ارائه بازخورد نظرات و پیشنهادات داوران محترم به 

مراکز مریوطه
1398/08/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30( شبکه20)نظارت بر فعالیت  شبکه های تحقیقاتی 

کمک مالی به شبکه های تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد 

( شبکه4)
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

 4)کمک مالی به طرح های ارسالی چندمرکزی شبکه های فعال 

(شبکه
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

کمک مالی به فعالیت های زیرساختی در شبکه های تحقیقاتی 

(شبکه20)
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

رصد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام های رتبه بندی 

داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجرای 

مداخالت الزم برای ارتقای آن
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

شناسایی و معرفی مقاالت و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم 

پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

تهیه نقشه توانمندی های تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم 

پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم و فناوری علوم 

پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

5

5

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش نسبت مقاالت منتشر شده 50

توسط دانشگاه های علوم پزشکی 

 که در Scopusدر پایگاه استنادی 

 مجالت برتر هر رشته براساس 25%

 یافت می شود به کل SJRشاخص 

 )مقاالت دانشگاه های علوم پزشکی 

( 2018در  % 18

ارزشیابی سالیانه فعالیت های 9

پژوهشی مراکز تحقیقات علوم 

پزشکی کشور

10

اجرای ارزشیابی کیفی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور به 

peer reviewشیوه 

حمایت از شبکه های فعال تحقیقات 

علوم پزشکی

رصد علم و فناوری علوم پزشکی 

کشور
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 119 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

حمایت و تقویت پژوهش های 

کاربردی مرتبط با اخالق - بنیادی

در پژوهش

2

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100«اخالق در پژوهش»کمک مالی به پژوهش های مرتبط با 
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20اعتباربخشی کمیته های اخالق در پژوهش واجد شرایط متقاضی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

ارزشیابی و رتبه بندی کمیته های اخالق در پژوهش های زیست 

پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی80

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/06/011398/08/30

 کارآزمایی بالینی در حال اجرای کشور توسط گروه 10بازدید از 

نظارتی کمیته ملی اخالق در پژوهش
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

نظارت بر طرح های دارای حامی مالی ارجاع شده از سازمان غذا و 

دارو
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

ظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی های بالینی در دست اجرا 

توسط کمیته های اخالق
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

ابالغ راهنمای اخالقی نحوه استفاده پژوهشی از داده های عمومی 

نظام سالمت
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20ابالغ راهنمای پژوهش بر سلول های بنیادی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20ابالغ راهنمای کار با حیوانات آزمایشگاهی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20ابالغ راهنماهای استانداردسازی آزمایشگاه های تحقیقاتی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20انتشار مجموعه دستورالعمل های اخالق در پژوهش
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی60 سامانه ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی2راه اندازی فاز 
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40طراحی برنامه آموزشی آنالین اخالق در پژوهش های زیست پزشکی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده به کمیته ملی اخالق در 

پژوهش
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی25ابالغ شیوه نامه نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/03/011398/03/30

پایش عملکرد کمیته های اخالق در پژوهش دانشگاهی درخصوص 

نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده به کمیته های اخالق در 

پژوهش دانشگاهی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

استانداردسازی مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات 

*(بر اساس چک لیستهای مربوطه)آزمایشگاهی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

ثبت شناسنامه مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات 

آزمایشگاهی در سامانه ملی اخالق در پژوهش
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30تشکیل زیرکمیته های اخالق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی
دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های 

زیست پزشکی
1398/11/011398/12/15

راه اندازی فاز ثبت نام 

(Enrollment)  در کهورت

کارمندان

6
و شروع  (مقدماتی و پیشرفته)برگزاری کارگاه آموزشی فاز ثبت نام 

ثبت نام
1398/02/011398/11/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

5

5

5

5

3

3

پایش عملکرد کمیته های اخالق در 

پژوهش

نظارت اخالقی بر پژوهش های 

زیست پزشکی

استانداردسازی دستورالعمل های 

اخالق در پژوهش کشور

توسعه زیرساخت های موجود جهت 

مدیریت کمیته های اخالق در 

پژوهش

رسیدگی به تخلفات پژوهشی

استانداردسازی پژوهش بر حیوانات 

ازمایشگاهی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش نسبت مقاالت منتشر شده 50

توسط دانشگاه های علوم پزشکی 

 که در Scopusدر پایگاه استنادی 

 مجالت برتر هر رشته براساس 25%

 یافت می شود به کل SJRشاخص 

 )مقاالت دانشگاه های علوم پزشکی 

( 2018در  % 18
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پیش نویس گزارش فعالیت  های دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه 

۹۶بین المللی سازی پژوهش  و فناوری در سال 
1398/02/011398/02/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستوراللعمل برنامه عملیاتی10

گزارش نهایی فعالیت  های دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه 

۹۶بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال 
1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

ارایه برنامه های دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه بین المللی سازی 

۹۷پژوهش  و فناوری در سال 
1398/04/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی25

گزارش دستاوردهای دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه 

۹۷بین المللی سازی پژوهش و فناور در سال 
1398/10/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعنل برنامه عملیاتی35

1398/11/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20( خالصه مقاله۱۰۰۰)اجرای پروژه ترجمه مقاالت مروری کاکرین 

 ۵حداقل )ترجمه و انتشار پادکست های کاکرین به زبان فارسی 

(مورد
1398/11/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/11/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتیHow to read a systematic review10کارگاه منطقه ای 

کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های 

(نوپا)پزشکی ایران 
1398/11/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتیiran.cochrane..org10به روزرسانی سایت 

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتیcochrane.ir10به روزرسانی سایت 

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10 با محتوای فارسیtesting treatmentراه اندازی وب سایت 

درج لینک به کتابخانه مرکز کاکرین ایران در وب سایت دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
1398/11/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه  عملیاتی10

 و Google Scholarتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه اول)

1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

 و Google Scholarتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه دوم)

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

 و Google Scholarتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه سوم)

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

 و Google Scholarتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه چهارم)

1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10(سه ماهه اول)  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5(سه ماهه دوم)  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2(سه ماهه سوم)  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5(سه ماهه چهارم)  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 
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(Cochrane Iran)کاکرین ایران 

افزایش مشاهده پذیری 

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

G oogle  S cholar
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

 در تمامی مقاالت مجالت ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه اول)دانشگاه 
1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

 در تمامی مقاالت مجالت ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه دوم)دانشگاه 
1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

 در تمامی مقاالت مجالت ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه سوم)دانشگاه 
1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

 در تمامی مقاالت مجالت ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه چهارم)دانشگاه 
1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

 Open Accessتکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository(سه ماهه اول)های دانشگاه ها
1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

 Open Accessتکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه دوم)های دانشگاه ها
1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

 Open Accessتکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه سوم)های دانشگاه ها
1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

 Open Accessتکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه چهارم)های دانشگاه ها
1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

برگزاری کارگاه های توانمندسازی سردبیران مجالت پزشکی برای 

ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
1398/03/011398/07/29هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

برگزاری کارگاه های توانمندسازی داوران مجالت پزشکی برای 

ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
1398/03/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40

برگزاری کارگاه های توانمندسازی مدیران مجالت پزشکی برای 

ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
1398/03/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40

1398/04/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10کمک مالی به  شبکه آزمایشگاه های جامع در دانشگاه های تیپ یک

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه  عملیاتی10ارایه گزارش بهره برداری از آزمایشگاه های تحقیقات جامع موجود

1398/04/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی۳10 و ۲ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ 

1398/07/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10ارایه گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاه ها

ارایه گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه های جامع تحقیقات 

جدید
1398/03/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

1398/07/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10ارایه گزارش کمک مالی به آزمایشگاه های جدید التأسیس

1398/07/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10ارایه گزارش راه اندازی آزمایشگاه های جدید

1398/07/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10ارایه گزارش کمک مالی ویژه جهت راه اندازی دستگاه های جدید

ارایه گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه های تحقیقات 

جامع
1398/03/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دتورالعمل برنامه عملیاتی5

ارایه گزارش ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاه های جامع تحقیقات 

(طرح های مصوب از محل اعتبار یک درصد)دانشگاه ها 
1398/02/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

10

9

توانمندسازی اعضای هیأت تحریریه 

و داوران مجالت پزشکی

توسعه و تکمیل آزمایشگاه های 

جامع تحقیقات علوم پزشکی

 آزمایشگاه  10توسعه و تکمیل 

تحقیقات جامع موجود و راه اندازی 

 آزمایشگاه تحقیقات 10و تکمیل 

جامع جدید
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افزایش تعداد مجالت علوم پزشکی 50

 -PubMedنمایه شده در

Scopus و ISI web of 

science

افزایش مشاهده پذیری 9

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

G oogle  S cholar

90

100

 122 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

1398/01/151398/01/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10طرح های کامل (peer- review)داوری علمی 

بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق ستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/02/161398/02/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

1398/02/211398/03/05هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب

1398/03/061398/03/10هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2کارشناسی هزینه طرح های مصوب

ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به متقاضیان اصلی 

طرح های مصوب
1398/03/111398/03/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3

1398/03/211398/04/10هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3طرح های برتر (PI)انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی 

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه فرادانشگاهی 

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )
1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3

1398/04/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5(Pre – proposal)رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه 

بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
1398/05/011398/05/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

1398/05/211398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

1398/01/151398/01/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5طرح های کامل (peer- review)داوری علمی 

بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
1398/02/011398/02/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/02/161398/02/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

1398/02/211398/03/05هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب

1398/03/061398/03/10هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2کارشناسی هزینه طرح های مصوب

ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به متقاضیان اصلی 

طرح های مصوب
1398/03/111398/03/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3

1398/03/211398/04/10هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3طرح های برتر (PI)انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی 

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه فرادانشگاهی 

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )
1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3

1398/04/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5(Pre – proposal)رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه 

بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
1398/05/011398/05/20هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

60 توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش طرح های پژوهشی ملی و 50

فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی

ارایه گرانت های تحقیقاتی در 9

راستای حمایت از طرح های 

پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با 

تأکید بر پزشکی فردمحور
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

1398/05/211398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

 از محل ۱۳۹۵ارایه گزارش طرح های مصوب دانشگاه ها در سال 

اعتبار یک درصد
1398/08/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

راه اندازی یا گزارش از برنامه های ثبت بیماری یا پیامدهای سالمت 

در دانشگاه
1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

حمایت از راه اندازی برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سالمت  یا 

تحقیقات مرتبط با ثبت بیماری و پیامدهای سالمت  در دانشگاه 

(گزارش شش ماهه دوم)

1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی30

تشکیل کارگروه سیاستگذاری برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای 

سالمت در دانشگاه
1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

برگزاری کارگاه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت در دانشگاه 

یا با همکاری سایر دانشگاه ها
1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15برگزاری همایش ملی ثبت بیماری ها

1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های ثبت

طرح های مصوب از محل اعتبار یک )ارایه گزارش برنامه های ثبت 

(درصد
1398/08/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

ارزیابی نحوه  برگزاری بیستمین کنگره ملی و بین المللی تحقیقات 

دانشجویی
1398/08/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

مین کنگره ملی و بین المللی تحقیقات 21بازدید از دانشگاه میزبان 

دانشجویی
1398/10/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

امتیازدهی دانشجوی پژوهشگر بند ک "بازنگری دستورالعمل  

"استعداد درخشان
1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم "بازنگری 

"پزشکی
1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم

1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم

1398/03/011398/03/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول

1398/06/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم

1398/09/011398/09/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه سوم

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه 

چهارم
1398/12/011398/12/25هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

بروزرسانی اطالعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته های 

تحقیقات دانشجویی
1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

40

60

100 توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی

برنامه ملی ثبت بیماری ها و 

پیامدهای سالمت

ارایه گرانت های تحقیقاتی در 

راستای حمایت از طرح های 

پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با 

تأکید بر پزشکی فردمحور

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش طرح های پژوهشی ملی و 50

فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی

9

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

9
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

1398/10/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاه ها

برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاستگذاری و تصمیم گیری در 

مورد سیاست های دفتر کشوری
1398/10/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/10/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4تهیه گزارش عملکرد ساالنه دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی

1398/04/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه اول

1398/07/011398/08/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه دوم

1398/10/011398/10/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه سوم

1398/12/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه چهارم

ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه های همکار منطقه ای دفاتر 

تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/10/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4راه اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها

1398/10/011398/11/30هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها

ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی ساالنه معاونت 

تحقیقات
1398/07/011398/08/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4

1398/11/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی4ارزیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی

دریافت درخواست راه اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی 

از معاونت پژوهشی دانشگاهها
1398/01/151398/12/29هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

اعالم شرایط راه اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و 

بیمارستان
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد 

به دانشگاه در جهت اصالح یا تکمیل
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20عدم موافقت با را راه اندازی واحد/ بازخورد نهایی در خصوص موافقت

دریافت درخواست راه اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی 

از معاونت پژوهشی دانشگاهها
1398/01/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

اعالم شرایط راه اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و 

بیمارستان
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15

بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد 

به دانشگاه در جهت اصالح یا تکمیل
1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

1398/02/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20عدم موافقت با را راه اندازی واحد/ بازخورد نهایی در خصوص موافقت

1398/02/011398/04/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی15بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

1398/05/151398/05/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5ابالغ دستورالعمل ارزیابی واحدها  به معاونتهای پژوهشی دانشگاه

20

10 راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات 

بالینی در بیمارستان های خصوصی 

(یک مورد)

راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات 

-بالینی در بیمارستان های آموزشی

( مورد۵)درمانی دانشگاهی 

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش تحقیقات دانشجویی 50

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 9

دانشجویی

100

افزایش تعداد واحدهای توسعه 

تحقیقات بالینی

9

ارزیابی و حمایت از واحدهای 

توسعه تحقیقات بالینی

55
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

1398/06/011398/07/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل بنامه عملیاتی30تکمیل فرم ارزیابی واحدها و ارسال مستندات به ستاد

1398/07/151398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی40( واحد72)گزارش نظارت و ارزشیابی ساالنه واحدها 

پیشنهاد کمک مالی به  واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دارای 

مجوز در بیمارستان ها
1398/03/011398/03/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

1398/02/161398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5انتخاب و تقدیر از واحدهای برتر بر اساس نتایج ارزشیابی ساالنه

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی  

شش ماهه اول
1398/02/011398/06/31هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی  

شش ماهه دوم
1398/07/011398/12/15هماهنگی و ارزیابی تحقیقات- مرکز توسعهطبق دستورالعمل برنامه عملیاتی50

ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطالعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی 

( مجموعه12حداقل )
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای دانشگاه ها و 

مؤسسات تابعه
طبق دستورالعملبرنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه ها از منابع اطالعاتی
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

اطالع رسانی به دانشگاه ها در مورد منابع الکترونیک در دسترس به 

کاربران
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20ارزیابی خرید منابع اطالعاتی الکترونیک جدید
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

تکمیل و به روز رسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح 

(سه ماهه اول)های تحقیقاتی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

تکمیل و به روز رسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح 

(سه ماهه دوم)های تحقیقاتی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

تکمیل و به روز رسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح 

(سه ماهه سوم)های تحقیقاتی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

تکمیل و به روز رسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح 

(سه ماهه چهارم)های تحقیقاتی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه اول)پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه دوم)پزشکی کشور 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه سوم)پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه چهارم)پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه علم سنجی
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

استفاده از سامانه  (کارشناسان )تدوین و بارگزاری راهنمای تخصصی

علم سنجی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه منبع یاب
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

15

5

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت 

واحد توسعه تحقیقات بالینی

تأمین منابع الکترونیک اطالعات 

علمی و ایجاد دسترسی برای 

انجمنها و مؤسسات تابعه- دانشگاه ها

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش تعداد واحدهای توسعه 50

تحقیقات بالینی

ارزیابی و حمایت از واحدهای 9

توسعه تحقیقات بالینی

55

افزایش دسترسی به منابع و 

پایگاههای اطالعات علمی و 

پژوهشی

10

استقرار و به روزرسانی - طراحی

محتوایی بانک های اطالعاتی  

پژوهشی علوم پزشکی کشور
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی 

(سه ماهه اول)کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه دوم)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه سوم)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه چهارم)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های 

(سه ماهه اول)آموزشی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های 

(سه ماهه دوم)آموزشی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های 

(سه ماهه سوم)آموزشی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/10/15

به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های بیمارستان های 

(سه ماهه چهارم)آموزشی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

سه ماهه )به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای 

(اول
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

سه ماهه )به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای 

(دوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

سه ماهه )به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای 

(سوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

سه ماهه )به روز رسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه های دانشکده ای 

(چهارم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

شش )به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

(ماهه اول
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

شش  )به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

(ماهه دوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

شش  )به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه

(ماهه اول
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/06/31

شش  )به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه

(ماهه دوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

تدوین و ابالغ شیوه نامه کشوری ورود اطالعات پایان نامه های 

دانشگاه ها
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/03/31

به روز رسانی اطالعات وبسایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 

بهداشت
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/12/15

به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

(سه ماهه اول)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

(سه ماهه سوم)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

(سه ماهه چهارم)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/12/15

طراحی،  به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب 

(سه ماهه اول)دانشگاه 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

25

13

15 ارزشیابی و ارتقاء کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ارزشیابی کیفی و به روز رسانی 

اطالعات وب سایت های معاونت 

تحقیقات و فناوری کشور

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش دسترسی به منابع و 50

پایگاههای اطالعات علمی و 

پژوهشی

استقرار و به روزرسانی - طراحی10

محتوایی بانک های اطالعاتی  

پژوهشی علوم پزشکی کشور
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

طراحی،  به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب 

(سه ماهه دوم)دانشگاه 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

طراحی،  به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب 

(سه ماهه چهارم)دانشگاه 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/211398/12/15

به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

(سه ماهه دوم)
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

طراحی،  به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب 

(سه ماهه سوم)دانشگاه 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

حمایت از انجام طرح های 

تحقیقاتی در حوزه اطالع رسانی 

پزشکی

2
ماموریت مداری از طریق انجام ماموریت منطقه آمایشی تعیین شده 

از طرف مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی100

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/12/15

بررسی و نظارت بر اطالعات سامانه ادارات انتشارات دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

بازنگری، بروزرسانی و بارگزاری راهنمای کاربردی عمومی و 

(سامانه مداد)اختصاصی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/12/15

سه ) نویسندگان در سامانه مداد ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

(ماهه اول
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

سه ) نویسندگان در سامانه مداد ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

(ماهه دوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

سه ) نویسندگان در سامانه مداد ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

(ماهه سوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/10/15

سه ) نویسندگان در سامانه مداد ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

(ماهه چهارم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/12/15

شش )استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه اول
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/06/31

شش )استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه دوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10بررسی و پاسخگویی به اطالعات کتب استعالم شده در بانک اطالعاتی
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

شش )درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه اول
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

شش )درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه دوم
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

راه اندازی، تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت اداره انتشارات 

(سه ماهه اول)دانشگاه علوم پزشکی کشور 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

راه اندازی، تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت اداره انتشارات 

(سه ماهه دوم)دانشگاه علوم پزشکی کشور
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/10/15

راه اندازی، تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت اداره انتشارات 

(سه ماهه سوم)دانشگاه علوم پزشکی کشور 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

راه اندازی، تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت اداره انتشارات 

(سه ماهه چهارم)دانشگاه علوم پزشکی کشور 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی 

علوم پزشکی کشور

 در بانک PubMedویرایش و بارگزاری اطالعات مربوط به مقاالت 25

اطالعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی 

(شش ماهه اول)کشور 

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

13

10

ارزشیابی کیفی و به روز رسانی 

اطالعات وب سایت های معاونت 

تحقیقات و فناوری کشور

ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات 

علوم پزشکی کشور

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش دسترسی به منابع و 50

پایگاههای اطالعات علمی و 

پژوهشی

10
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بوشهر

حوزه تحقيقات و فناوری

 در بانک PubMedویرایش و بارگزاری اطالعات مربوط به مقاالت 

اطالعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی 

(شش ماهه دوم)کشور 

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی3
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

تدوین، روزآمدسازی و بارگزاری راهنمای شناسه های آکادمیک 

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/10/15

به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات 

(سه ماهه اول)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات 

(سه ماهه دوم)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات 

(سه ماهه سوم)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات 

(سه ماهه چهارم)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطالعات عمومی و تخصصی 

اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 

(سه ماهه اول)

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطالعات عمومی و تخصصی 

اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 

(سه ماهه دوم)

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطالعات عمومی و تخصصی 

اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 

(سه ماهه سوم)

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطالعات عمومی و تخصصی 

اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 

(سه ماهه چهارم)

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات 

(سه ماهه اول)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات 

(سه ماهه دوم)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات 

(سه ماهه سوم)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات 

(سه ماهه چهارم)علمی در سامانه علم سنجی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه اول)علم سنجی اعضای هیات علمی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/03/31

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه دوم)علم سنجی اعضای هیات علمی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه سوم)علم سنجی اعضای هیات علمی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه چهارم)علم سنجی اعضای هیات علمی 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی5

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی 10

علوم پزشکی کشور

25 افزایش دسترسی به منابع و 

پایگاههای اطالعات علمی و 

پژوهشی
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حوزه تحقيقات و فناوری

تکمیل و روزآمدسازی اطالعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز 

شش ماهه )تحقیقاتی،گروه و بیمارستان ها در سامانه علم سنجی 

(اول

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

تکمیل و روزآمدسازی اطالعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز 

شش ماهه )تحقیقاتی،گروه و بیمارستان ها در سامانه علم سنجی 

(دوم

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

راه اندازی، تکمیل اطالعات و توسعه وب سایت واحد علم سنجی 

(شش ماهه اول)دانشگاه علوم پزشکی کشور 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/06/011398/06/31

راه اندازی، تکمیل اطالعات و توسعه وب سایت واحد علم سنجی 

(شش ماهه دوم)دانشگاه علوم پزشکی کشور 
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

تکمیل و به روز رسانی اطالعات و رسیدگی و پاسخگویی به کاربران 

و ارائه بازخورد الزم در سامانه مجالت نامعتبر و جعلی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

بررسی، ویرایش و روزآمدسازی محتوای وب سایت گروه علم سنجی 

و انتشارات مرکز توسعه
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی2

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

برگزاری کارگاه آموزشی منظقه ای محوله مطابق راهنمای برنامه 

عملیاتی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی20

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/01/151398/12/15

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10برگزاری همایش ملی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10برگزاری مراسم گرامیداشت هفته کتاب وروز کتابدار در دانشگاه ها
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/09/30

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطالعاتی
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/06/31

طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطالعات بالینی
مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/09/011398/12/15

برگزاری همایش ملی علم سنجی برای کارشناسان علم سنجی 

دانشگاه های علوم پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

برگزاری همایش ملی روسای ادارات و کارشناسان ترجمان دانش 

دانشگاه ها
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

برگزاری کارگاه های توانمندسازی کتابداران برای ارتقای کیفیت 

عملکرد کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/03/011398/06/31

برگزاری همایش ملی برای کارشناسان انتشارات دانشگاه های علوم 

پزشکی
طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی10

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

علمی
1398/12/011398/12/15

5

25

برگزاری همایش ها و کارگاه های 

توانمندسازی مدیران و کارشناسان

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش دسترسی به منابع و 50

پایگاههای اطالعات علمی و 

پژوهشی

ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی 10

علوم پزشکی کشور
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تدوین گزارش میزان پیشرفت شش ماهه اول پروژه های خوابگاه 

استاندارد در دست احداث
50

د /603/888تکمیل فرم ها بر اساس فرمت ارسالی به شماره نامه 

97/4/6مورخ 
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

تدوین گزارش میزان پیشرفت شش ماهه دوم پروژه های خوابگاه 

استاندارد در دست احداث
50

د مورخ /603/888تکمیل فرم بر اساس فرمت ارسالی به شماره نامه 

97/4/6
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجویی

تشکیل جلسه شش ماهه اول کمیته ایمن سازی اماکن دانشجویی بر 

اساس آیین نامه
50

صورتجلسه همراه با امضاء حاضرین یا صورتجلسات ستاد مدیریت 

بحران در حوادث مرتبط با خوابگاههای دانشجویی و چک لیست 

ایمنی خوابگاهها همرا با امضا بار گزاری گردد

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

تشکیل جلسه شش ماهه دوم کمیته ایمن سازی اماکن دانشجویی بر 

اساس آیین نامه
50

صورتجلسه همراه با امضاء حاضرین یا صورتجلسات ستاد مدیریت 

بحران در حوادث مرتبط با خوابگاههای دانشجویی و چک لیست 

ایمنی خوابگاهها همراه با امضا بار گزاری گردد

1398/11/011398/11/30اداره کل دانشجویی

50حمایت از ایجاد و بهسازی مساجد و نمازخانه ها

+  قطعه عکس از مساجد و نمازخانه های حمایت شده 2حداکثر 

ارائه ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (8)تکمیل فرم شماره 

(گزارش در پایان سال

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت قطعه عکس از مساجد و نمازخانه های حمایت شده 502حمایت از تجهیز مساجد و نمازخانه ها

1398/01/151398/01/31اداره کل دانشجویینامه ابالغ اجرای طرح به دانشگاه ها5ابالغ پرسشنامه سیمای زندگی به دانشگاه های علوم پزشکی

1398/02/151398/02/31اداره کل دانشجوییگزارش وضعیت اجرای طرح در دانشگاه10اجرای طرح سیمای زندگی در دانشگاه ها

1398/05/151398/05/31اداره کل دانشجوییگزارش اولیه وضعیت سالمت روان10تجزیه و تحلیل داده های اجرای طرح سیمای زندگی

ابالغ پرسشنامه شیوع شناسی مصرف مواد به دانشگاه های علوم 

پزشکی
1398/02/011398/02/31اداره کل دانشجویینامه ابالغ اجرای طرح به دانشگاه ها5

1398/03/011398/03/31اداره کل دانشجوییگزارش وضعیت اجرای طرح در دانشگاه10اجرای طرح شیوع شناسی مصرف مواد در دانشگاه ها

تجزیه و تحلیل داده های اجرای طرح  شیوع شناسی مصرف مواد در 

دانشگاه ها
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییگزارش اولیه وضعیت سالمت روان10

1398/03/011398/03/31اداره کل دانشجویینامه ابالغ اجرای طرح به دانشگاه ها5تهیه ابزار جهت پایش سالمت روان و ابالغ به دانشگاه های پایلوت

10اجرای طرح پایش سالمت روان در دانشگاه های پایلوت
تعداد دانشجویان باالی نقطه / گزارش تعداد دانشجویان پایش شده 

و کمترین نقطه برش
1398/04/011398/04/31اداره کل دانشجویی

1398/05/011398/05/31اداره کل دانشجوییگزارش اولیه وضعیت سالمت روان5تجزیه و تحلیل داده های اجرای پایلوت پایش سالمت روان

-دانشکده علوم پزشکی/گزارش پاش سالمت روان دانشجویان دانشگاه

1 فاز 
1398/09/011398/09/30اداره کل دانشجوییارسالی-1براساس فرم گزارش فاز 10

گزارش وضعیت دانشجویان شناسایی شده براساس  پاش سالمت 

2فاز - روان د
1398/10/011398/10/30اداره کل دانشجوییارسالی- 2براساس فرم گزارش فاز 10

1398/11/011398/11/30اداره کل دانشجوییارسالی-براساس فرم گزارش پیشرفت تحصیلی10دانشکده/گزارش پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

70

افزایش پوشش غربالگری و برنامه 

های پیشگیرانه در سالمت روان

6

حوزه فرهنگی و دانشجويی

توسعه و - ساخت- افزایش پوشش

تعمیر و بازسازی خوابگاه های 

دانشجویی

احداث خوابگاه های ملکی جدید

برگزاری جلسات ایمنی خوابگاه 

های دانشجویی

فعالیت های حمایتی در حوزه نماز

پایش سالمت روان و پیشرفت 

تحصیلی و اجرای طرح سیمای 

زندگی و شیوع شناسی مصرف مواد 

در دانشجویان

660

10

30

60
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حوزه فرهنگی و دانشجويی

10شش ماهه اول-تشکیل شورای تامین بهداشت روانی در دانشگاه
تصویر ابالغ اعضای شورای تامین بهداشت روان در دانشگاه و  

صورتجلسات شش ماهه اول
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییصورتجلسات شش ماهه دوم10شش ماهه دوم-تشکیل شورای تامین بهداشت روانی در دانشگاه

شش - برگزاری شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه

ماهه اول
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییصورتجلسات  شش ماهه اول10

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویینامه معرفی رئیس  جهت شرکت در شورای منطقه10شرکت در شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه

شش - برگزاری شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه

ماهه دوم
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییتوسط رئیس منطقه- گزارش صورتجلسات شش ماهه دوم10

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویینامه معرفی رئیس  جهت شرکت در شورای منطقه10شرکت در شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه

10شش ماهه اول- تشکیل کمیته روانشناختی و پیشرفت افت تحصیلی
تصویر احکام اعضای کمیته روانشناختی و پیشرفت تحصیلی بصورت 

مجزا و صورتجلسات برگزار شده
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییصورتجلسات  برگزار شده10شش ماهه دوم- تشکیل کمیته روانشناختی و پیشرفت افت تحصیلی

10شش ماهه اول- تشکیل کمیته پیشگیری از مصرف مواد در معاونت
تصویر ابالغ اعضای کمیته پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه و  

صورتجلسات شش ماهه اول
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییگزارش صورتجلسات شش ماهه دوم10شش ماهه دوم- تشکیل کمیته پیشگیری از مصرف مواد در معاونت

برگزاری نشست سراسری دبیران انجمن های علمی دانشجویی و 

برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی کشوری
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگیگزارش برگزاری20

1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگیگزارش برگزاری20برگزاری نشست سراسری دبیران  انجمن های علمی دانشجویی

گزارش اعزام دانشجویان به کلیه نشست های مرتبط با اداره انجمن 

(شش ماهه اول سال)های علمی دانشجویی 
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگی(برنامه های شش ماهه اول)لیست اسامی اعزام شدگان 30

گزارش اعزام دانشجویان به کلیه نشست های مرتبط با اداره انجمن 

(شش ماهه دوم سال)های علمی دانشجویی 
1398/12/011398/12/15اداره کل فرهنگی(برنامه های شش ماهه دوم)لیست اسامی اعزام شدگان 30

1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگینامه اعزام25(شش ماهه اول سال)اعزام دانشجویان به نشست 

1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگینامه اعزام25(شش ماهه دوم سال)اعزام دانشجویان به نشست 

1398/07/011398/07/30اداره کل فرهنگیلیست حضور غیاب شرکت کنندگان- خبر مفدا25برگزاری نشست  دبیران کانون های فرهنگی

1398/12/011398/12/15اداره کل فرهنگیلیست حضور غیاب شرکت کنندگان- خبر مفدا25برگزاری نشست  نمایندگان دبیران کانون های فرهنگی

برگزاری کالس های آموزش 

تخصصی در حوزه انضباطی ویژه 

دانشجویان جدیدالورود

10

گزارش برگزاری کالس توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود ورودی 

مهرماه
50

اهداف کلی و جزئی، سرفصل ها ):دانشگاه باید محتوای تدریس شامل

و صورتجلسات کالس های آموزشی به تفکیک هر  (و موضوع درس

تاریخ برگزاری، نام و امضای افراد شرکت کننده و با : دانشکده حاوی

.تایید مسئول آموزش دانشکده راارسال نماید

1398/08/011398/08/30شورای مرکزی انضباطی

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش پوشش غربالگری و برنامه 70

های پیشگیرانه در سالمت روان

6

افزایش سرانه آموزشهای فرهنگی 

(اساتید و دانشجویان)دانشگاهیان

15

تشکیل کمیته و شوراهای سالمت 

روان

نشست دبیران و کارشناسان 

انجمن های علمی دانشجویی و 

برگزاری انتخابات انجمن های علمی 

کشوری

نشست دبیران و نمایندگان دبیران 

و کارشناسان کانونهای فرهنگی 

درسال

40

10

10
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

برگزاری کالس های آموزش 

تخصصی در حوزه انضباطی ویژه 

دانشجویان جدیدالورود

10

گزارش برگزاری کالس توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود ورودی 

شهریور ماه
50

اهداف کلی و جزئی، سرفصل ها ):دانشگاه باید محتوای تدریس شامل

و صورتجلسات کالس های آموزشی به تفکیک هر  (و موضوع درس

تاریخ برگزاری، نام و امضای افراد شرکت کننده و با : دانشکده حاوی

.تایید مسئول آموزش دانشکده را ارسال نماید

1398/12/011398/12/25شورای مرکزی انضباطی

به مرکز  (طبق شیوه نامه)معرفی فعاالن کانونهای قرآن و عترت 

(ع)قرآن و عترت
50

 100نامه معرفی)نامه اعالم اسامی اعضای کانون های قرآن و عترت 

(امتیاز
1398/12/011398/12/20(ع)حوزه قرآن و عترت 

به  (طبق شیوه نامه)معرفی فعاالن کانونهای مذهبی و هیات ها 

(ع)مرکز قرآن و عترت
50

نامه )نامه اعالم اسامی اعضای کانون های مذهبی و هیات ها 

( امتیاز100معرفی
1398/08/011398/08/30(ع)حوزه قرآن و عترت 

حضوری، مجازی یا نیمه )گزارش اجرای دوره ها در فصل بهار

(حضوری
1398/04/011398/04/31(ع)حوزه قرآن و عترت گزارش مکتوب و مصور50

حضوری، مجازی یا نیمه )گزارش اجرای دوره ها در فصل پاییز

(حضوری
1398/10/011398/10/30(ع)حوزه قرآن و عترت گزارش مکتوب و مصور50

1398/02/011398/02/31(ع)حوزه قرآن و عترت نامه معرفی نفرات حائز شرایط به مرکز15(ع)معرفی دانشجویان حائز شرایط به مرکز قرآن و عترت

1398/07/011398/07/30(ع)حوزه قرآن و عترت مستندات مربوطه50برگزاری دوره، ارائه تکالیف به شرکت کنندگان و برگزاری آزمون ها

1398/07/011398/07/30(ع)حوزه قرآن و عترت نامه و مستندات20ارسال فایل تالوت شرکت کنندگان و برگه های آزمون به مرکز قرآن

1398/09/011398/09/30(ع)حوزه قرآن و عترت نمونه کارنامه صادره15صدور کارنامه برای شرکت کنندگان در آزمون

: دوره های آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در چهار سطح شامل

مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان
80

یک قطعه عکس از کالس  به گونه ای که عنوان دوره، استاد و 

و ارائه آن در قالب  (4)تکمیل فرم شماره + متعلمین مشخص باشد 

(ارائه گزارش در پایان سال) WORDفایل 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت (ارائه گزارش در پایان سال) PDFفایل مقاله پژوهشی در قالب 20تهیه و تدوین مقاله پژوهشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر

مدیران، کارکنان، : دوره های آموزشی نماز در چهار سطح شامل

اساتید و دانشجویان
80

یک قطعه عکس از کالس  به گونه ای که عنوان دوره، استاد و 

و ارائه آن در قالب  (4)تکمیل فرم شماره + متعلمین مشخص باشد 

(ارائه گزارش در پایان سال) WORDفایل 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت (ارائه گزارش در پایان سال) PDFفایل مقاله پژوهشی در قالب 20تهیه و تدوین مقاله پژوهشی با موضوع نماز

1398/04/011398/04/31اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر9750-96گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات ترم دوم سال 

1398/11/011398/11/30اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر9750-98گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات ترم اول سال 

برگزاری دوره آموزش تخصصی 

هر سال تحصیلی یک )نشریات

(جلسه

5

100گزارش برگزاری دوره

خبر  )-در صورت منطقه ای بودن دانشگاه میزبان تکمیل فرم فرابر 

عکس  در قسمت مستندات فرابر بارگذاری - فراخوان و اجرا مفدا

سایر دانشگاه ها اسامی شرکت کنندگان و فراخوان و اطالع  (.شود

در صورت دانشگاهی بودن فرم تکمیل فرابر برای کلیه - رسانی برنامه

دانشگاه ها

1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش سرانه آموزشهای فرهنگی 70

(اساتید و دانشجویان)دانشگاهیان

15

دوره آموزشی فعاالن کانون های 

قرآن و عترت دانشگاه های علوم 

پزشکی و کانون های مذهبی و 

هیات ها

برگزاری دوره های آموزش قرآن 

کریم   ویژه دانشجویان

دوره ارتقاء دانشجویان دانشگاه های 

حوزه حفظ و )علوم پزشکی کشور

(قرائت قرآن

فعالیت های آموزشی و پژوهشی در 

حوزه  امر به معروف و نهی از منکر

فعالیت های آموزشی و پژوهشی در 

حوزه نماز

کارگاه های آموزش عمومی فعالین 

 کارگاه در 2 )نشریات دانشجویی 

(طول سال

10

10

10

10

10

5
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حوزه فرهنگی و دانشجويی

1398/08/011398/08/30اداره کل دانشجوییگزارش برگزاری50برگزاری نشست

1398/08/011398/08/30اداره کل دانشجویینامه معرفی همتایاران50شرکت در گردهمایی همتایاران

برگزاری جلسه رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان در 

فصل بهار
1398/03/011398/03/31اداره کل دانشجوییارسال صورتجلسه به همراه امضاء حاضرین6

جلسه رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان در فصل 

پاییز
7

 30 امضا 70صورتجلسه)ارسال صورتجلسه به همراه امضاء حاضرین

(امتیاز
1398/09/011398/09/30اداره کل دانشجویی

جلسه رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان در فصل 

زمستان
7

 30امضا70صورتجلسه)ارسال صورتجلسه به همراه امضا حاضرین

(امتیاز
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجویی

برگزاری جلسات ماهانه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای 

صنفی دانشجویان
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجوییگزارش جلسات20

برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان، در دانشکده ها و 

(به تعداد دانشکده ها و خوابگاه ها)خوابگاه های دانشجویی
20

تکمیل و ارسال فرم اسامی دبیران و اعضای شورای صنفی طبق 

فرمت ابالغی وزارت
1398/03/011398/03/31اداره کل دانشجویی

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییگزارش برگزاری نشست10برگزاری اولین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی دانشجویان

1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجوییارسال گزارش برگزاری نشست10برگزاری دومین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی دانشجویان

اعزام دانشجویان به اولین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی 

دانشجویان
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییمعرفی نامه دانشگاه5

اعزام دانشجویان به دومین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی 

دانشجویان
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجوییمعرفی نامه دانشگاه5

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییگزارش برگزاری کنگره10دانشکده/برگزاری کنگره علمی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

1398/01/201398/01/31اداره کل دانشجویینامه ارسال بخشنامه40ابالغ بخشنامه برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها

برگزاری مانور مقابله با آسیب های ناشی از زلزله احتمالی ویژه 

شناخت نقاط امن، )دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی

(....برگزاری مانور و 

1398/02/011398/02/31اداره کل دانشجوییارسال گزارش بر اساس فرمت ارسالی وزارت به همراه عکس30

1398/03/011398/03/31اداره کل دانشجوییارسال گزارش مطابق با فرمت ارسالی30تدوین گزارش برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی

 گانه با مدیران دانشجویی 10نشست شش ماهه اول دبیران مناطق 

دانشکده های تحت پوشش آن منطقه/ دانشگاه
1398/06/011398/06/30اداره کل دانشجوییگزارش نشست20

 گانه با مدیران دانشجویی 10نشست شش ماهه دوم دبیران مناطق 

دانشکده های تحت پوشش آن منطقه/ دانشگاه
1398/11/011398/11/30اداره کل دانشجوییگزارش نشست20

 گانه با مدیر کل دانشجویی 10نشست شش ماهه اول دبیران مناطق 

وزارت بهداشت
1398/07/011398/07/30اداره کل دانشجوییگزارش نشست20

 گانه با مدیر کل دانشجویی 10نشست شش ماهه دوم دبیران مناطق 

وزارت بهداشت
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجوییگزارش نشست20

دانشکده های علوم / گردهمایی ساالنه مدیران دانشجویی دانشگاه

پزشکی کشور با معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجوییگزارش نشست20

برگزاری همایش فصل نو فصل 

نشاط علمی

1
100گزارش برگزاری همایش فصل نو فصل نشاط علمی

ارسال گزارش مطابق با فرمت ارسالی و اشتراک گذاری شده در 

دانش فعایت
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش سرانه آموزشهای فرهنگی 70

(اساتید و دانشجویان)دانشگاهیان

15

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

50

برگزاری گردهمایی همتایاران 

سالمت روان

تشکیل واحدهای شورای صنفی

برگزاری هفته خوابگاه های 

دانشجویی

گردهمایی مدیران دانشجویی

10

11

3

5
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حوزه فرهنگی و دانشجويی

شش - گزارش برگزاری ماهیانه جلسات شواری فرهنگی در دانشگاه

 جلسه5حداقل - ماهه اول 
50

صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و - صورت جلسه فرابر

دارای امضا حاضرین جلسه باشد
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگی

گزارش برگزاری ماهیانه جلسات شواری فرهنگی در دانشگاه شش 

 جلسه5ماهه دوم حداقل 
50

صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و - صورت جلسه فرابر

دارای امضا حاضرین جلسه باشد
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی

ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی شش ماهه اول طبق تقویم 

( برنامه  طبق مناسبتهای تقویمی5حداقل )مصوب دانشگاه 
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر35

ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی شش ماهه دوم طبق تقویم 

( برنامه طبق مناسبتهای تقویمی10حداقل )مصوب دانشگاه
1398/12/011398/12/29اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر65

20تکمیل اطالعات کانون ها و اعضا کانون

تکمیل فرم مشخصات اعضا - تکمیل فرم فرابر مشخصات کانون ها

مجوز تاسیس - آخرین صورتجلسه انتخابات شورای مرکزی- کانون

کانون های تاسیس در سال های قبل که )کانون از شورای فرهنگی 

مجوز موجود نیست از شورای فرهنگی مصوبه گرفته شود و به هیات 

اساسنامه کامل- (موسس ابالغ شود

1398/09/011398/09/30اداره کل فرهنگی

گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه اول به ازای هر کانون یک 

فعالیت
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر35

گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه دوم به ازای هر کانون حداقل 

یک فعالیت
1398/12/011398/12/29اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر45

گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت دانشگاه در سه ماهه 

(حداقل یک جلسه)اول
30

صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و )تصویر صورتجلسه

(حضور و امضای عضو دانشجویی مورد تاکید است. دارای امضا باشند
1398/03/011398/03/31اداره کل فرهنگی

گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت دانشگاه در سه ماهه 

(حداقل یک جلسه)سوم
35

صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و )تصویر صورتجلسه

(حضور و امضای عضو دانشجویی مورد تاکید است. دارای امضا باشند
1398/09/011398/09/30اداره کل فرهنگی

گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت دانشگاه در سه ماهه 

(حداقل یک جلسه)چهارم
35

صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و )تصویر صورتجلسه

(حضور و امضای عضو دانشجویی مورد تاکید است. دارای امضا باشند
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی

ایجاد بانک اطالعاتی انجمن های 

علمی دانشجویی

2
مشخصات )ثبت و بروزرسانی اطالعات اداره انجمن های علمی 

شش ماهه دوم (انجمن های علمی دانشجویی و اعضای فعال
100

بارگذاری شده در اشتراک گذاری دانش )تکمیل و ارسال فرم اکسل 

(فعالیت
1398/10/011398/10/30اداره کل فرهنگی

 - (فرابر)بروز رسانی اطالعات و فرم های سامانه سیناسای مشاوره 

شش ماهه اول
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییشش ماهه اول- تکمیل فرم بروزرسانی ارسالی25

- (فرابر)بروز رسانی اطالعات و فرم های سامانه سیناسای مشاوره 

شش ماهه دوم
1398/12/011398/12/14اداره کل دانشجوییشش ماهه دوم- تکمیل فرم بروزرسانی ارسالی25

گرداوری نقطه نظرات ادارات مشاوره دانشگاه ها در خصوص آیین 

نامه و شیوه نامه ها
1398/05/151398/05/31اداره کل دانشجوییایین نامه و شیوه نامه اصالح شده توسط اداره مشاوره دانشگاه25

1398/07/151398/07/30اداره کل دانشجوییشش ماهه دوم- تکمیل فرم بروزرسانی ارسالی25جمع بندی نظرات و اصالح آیین نامه و شیوه نامه ها

2برگزاری محافل انس با قرآن کریم

ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه اول سال 

1398
50

فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه )تهیه گزارش 

امتیاز عکس مشخص 60(تواشیح،حق الزحمه پرداختی، شماره تماس

 امتیاز40برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر

1398/06/011398/06/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 70

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

تشکیل جلسات شورای فرهنگی 50

دانشگاه طبق آئین نامه

اجرایی نمودن تقویم فرهنگی 

دانشگاه ها

برنامه های حمایتی از کانون های 

- ادبی- اندیشه)فرهنگی دانشجویی

(...تجسمی و - هنرهای نمایشی

نظارت بر انجمن های علمی 

دانشجویی طبق آئین نامه

اصالح آیین نامه ها و شیوه نامه 

های ادارات مشاوره  و ایجاد بانک 

اطالعاتی ادارات مشاوره دانشگاه ها

2

2

3

3

4
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حوزه فرهنگی و دانشجويی

2برگزاری محافل انس با قرآن کریم

ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه دوم سال 

1398
50

فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه )تهیه گزارش 

 امتیاز عکس 60 (تواشیح،حق الزحمه پرداختی، شماره تماس

 امتیاز40مشخص برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

80تدوین و ابالغ کارنامه عملکرد هر دانشگاه و شاخص های ارزیابی
شورای مرکزی در پایان ارزیابی، موظف به ارائه کارنامه عملکرد 

.شوراها و رسیدگی به اعتراضها است
1398/05/011398/05/31شورای مرکزی انضباطی

1398/06/011398/06/31شورای مرکزی انضباطی.ارایه گزارش نهایی به مقام معاونت فرهنگی دانشجویی است20تهیه گزارش نهایی عملکرد شوراهای اضباطی توسط ستاد

1398/06/011398/06/31شورای مرکزی انضباطیانعکاس اخبار مربوطه50برگزاری همایش و تقدیر از دانشگا ههای برتر

1398/06/011398/06/31شورای مرکزی انضباطیلیست حضور و غیاب بارگذاری شده توسط شورای مرکزی انضباطی50شرکت دانشگا هها در همایش

ارسال گزارش شش ماهه اول گروه ناظر بر فعالیتهای کانون های 

فرهنگی
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگیگزارش تشکیل جلسات- تکمیل فرم فرابر 50

ارسال گزارش شش ماهه دوم گروه ناظر بر فعالیتهای کانون های 

فرهنگی
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگیگزارش تشکیل جلسات- تکمیل فرم فرابر 50

ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه اول سال 

1398
25

فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه )تهیه گزارش 

امتیاز عکس مشخص 60(تواشیح،حق الزحمه پرداختی، شماره تماس

 امتیاز40برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر

1398/06/011398/06/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه دوم سال 

1398
25

* درج نام قاریان به*ارائه گزارش جلسات جزء خوانی قرآن کریم   

عکس جلسات با* امتیاز50فرم حق الزحمه پرداختی* ترتیب روز  

50درج تاریخ و مشخص بودن بنرجزء خوانی و شرکت کنندگان  

امتیاز

1398/12/011398/12/20(ع)حوزه قرآن و عترت 

25ارائه گزارش برگزاری برنامه های قرآن در رمضان

فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه )تهیه گزارش 

 امتیاز عکس 60 (تواشیح،حق الزحمه پرداختی، شماره تماس

 امتیاز40مشخص برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر

1398/04/011398/04/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

25«قرآن و عترت»ارائه گزارش برگزاری برنامه های بزرگداشت هفته
 امتیاز عکس مشخص 60 (براساس تقویم روز شمار)تهیه گزارش 

( امتیاز20 امتیاز ، درج خبر20برای هر برنامه 
1398/09/011398/09/30(ع)حوزه قرآن و عترت 

50ارائه گزارش برگزاری انتخابات  کانون های قرآن و عترت

ارائه گزارش مکتوب و +  امتیاز20فراخوان انتخابات کانون ها 

 30صورتجلسه انتخابات اعضای شورای مرکزی+  امتیاز20تصویری

 امتیاز30تکمیل فرم ارسالی از طرف ستاد+امتیاز

1398/10/011398/10/15(ع)حوزه قرآن و عترت 

50ارائه گزارش برگزاری انتخابات کانون های مذهبی و هیات ها

ارائه گزارش مکتوب و +  امتیاز20فراخوان انتخابات کانون ها 

 30صورتجلسه انتخابات اعضای شورای مرکزی+  امتیاز20تصویری

 امتیاز30تکمیل فرم ارسالی از طرف ستاد+امتیاز

1398/10/011398/10/15(ع)حوزه قرآن و عترت 

1398/03/011398/03/31(ع)حوزه قرآن و عترت نامه معرفی نفرات حائز شرایط به مرکز15(ع)معرفی دانشجویان حائز شرایط به مرکز قرآن و عترت

1398/07/011398/07/30(ع)حوزه قرآن و عترت مستندات مربوطه50برگزاری دوره به همراه برگزاری آزمون های پایانی و صدور کارنامه

1398/11/011398/11/30(ع)حوزه قرآن و عترت نامه و مستندات20قبولشدگان (تدریس)ارائه گزارش کارورزی

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت نمونه گواهی صادره15صدور گواهینامه پایانی ویژه قبولشدگان و ارسال به دانشگاه ها

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 70

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

50

رتبه بندی و پایش عملکرد 

شوراهای انضباطی دانشگاه ها

برگزاری همایش ساالنه دبیران و 

کارشناسان شوراهای انضباطی

تشکیل گروه ناظر بر فعالیتهای 

کانون های فرهنگی

برنامه های تبلیغی قرآن و عترت

انتخابات کانون های مذهبی و 

هیات و کانون های قرآن و عترت 

دانشگاه های علوم پزشکی

معلم قرآن کریم-دوره دانشجو

2

2

2

2

1

2
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حوزه فرهنگی و دانشجويی

هر سه ماه یک )گزارش تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی انطباق 

(جلسه
1398/11/011398/11/30اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر30

محور رعایت حریم )برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی اخالق حرفه ای

برای دست اندرکاران خدمات بیمارستانی (خصوصی بیماران
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگیگزارش کارگاه15

گزارش عملکرد سالیانه از فعالیتهای خاص انطباق دردانشگاه ها 

(محور تحول در عملکرد انطباق در بیمارستان ها)
1398/11/011398/11/30اداره کل فرهنگیگزارش عملکرد25

1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگی(فصل حقوق گیرنده خدمت)ارسال فرم های تکمیل شده15شش ماهه اول- ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای بیمارستانها 

شش ماهه - ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای بیمارستانها  

دوم
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی(فصل حقوق گیرنده خدمت)ارسال فرم های تکمیل شده15

1398/04/011398/04/31نظارت و برنامه ریزیارسال گزارش بر اساس شیوه نامه30گزارش مکاتبات چهار ماه اول

1398/08/011398/08/30نظارت و برنامه ریزیارسال گزارش بر اساس شیوه نامه30گزارش مکاتبات چهار ماه دوم

1398/12/011398/12/25نظارت و برنامه ریزیارسال گزارش بر اساس شیوه نامه40گزارش مکاتبات چهار ماه سوم

هر دو )جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه اصلی

(ماه یک جلسه
20

یک قطعه عکس از جلسات برگزار شده به گونه ای که عنوان جلسه 

تصویر شش صورتجلسه به صورت + و اعضای جلسه مشخص باشد 

(ارائه گزارش در پایان سال) RARتجمیع شده در قالب یک فایل 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

همایش دبیران و رابطین شوراهای امر به معروف و نهی از منکر 

واحدهای تابعه دانشگاه
15

یک قطعه عکس به گونه ای که عنوان همایش و هیئت رئیسه 

تکمیل فرم شماره + همایش و شرکت کنندگان در آن مشخص باشد 

ارائه گزارش در پایان فصل ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (1)

(بهار

1398/03/011398/03/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

1398/03/011398/03/31(ع)حوزه قرآن و عترت WORDو ارائه آن در قالب فایل  (2)تکمیل فرم شماره 15تهیه بانک جامع اطالعاتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر

حمایت از : اجرای طرح های سه گانه ابالغی ستاد کشوری شامل 

کاالی ایرانی، اصالح الگوی مصرف و ارائه خدمات معنوی
15

و ارائه آن در قالب فایل  (3)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس 

WORD (ارائه گزارش در پایان سال)
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

نظارت و ارزیابی عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر 

واحدهای تابعه و انتخاب سه واحد برتر
15

تکمیل +  قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده 2حداکثر 

ارائه گزارش در ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (7)فرم شماره 

(پایان سال

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

10(یاوران معروف)توسعه گروه های طالیه داران 
ارائه ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (9)تکمیل فرم شماره 

(گزارش در پایان سال
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

10اجرای برنامه ابتکاری بومی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
و ارائه آن در قالب فایل  (3)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس 

WORD (ارائه گزارش در پایان سال)
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

تهیه گزارش از برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره  قرآن و عترت در 

تمامی رشته ها
30

و ارائه آن در قالب فایل  (3)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس 

WORD (ارائه گزارش در پایان فصل تابستان)
1398/06/011398/06/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

تجلیل از فعاالن حوزه امر به معروف و نهی از منکر و مدیران قانون 

گرا و حافظان بیت المال
40

و  (5)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس از مراسم برگزار شده 

(ارائه گزارش در پایان سال) WORDارائه آن در قالب فایل 
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 70

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

50

فعالیت های تبلیغی در حوزه  امر به 

معروف و نهی از منکر

2

فعالیت های ستادهای در حوزه امر 

به معروف و نهی از منکر

5

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای عالی انطباق

ارزیابی میزان پاسخگویی به 

مکاتبات صورت گرفته از طرف 

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت 

متبوع

5

3
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

فعالیت های تبلیغی در حوزه  امر به 

معروف و نهی از منکر

2

30تبلیغات و فضاسازی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر

تصویر یک نمونه از + تصویر یک نمونه از بنرهای تبلیغاتی 

تصویر یک نمونه از اخبار درج شده در + پوسترهای تبلیغاتی 

و ارائه آن در  (6)تکمیل فرم شماره +ساخت کلیپ + خبرگزاری ها 

(ارائه گزارش در پایان سال) WORDقالب فایل 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

20(هر دو ماه یک جلسه)جلسات ستاد اقامه نماز در دانشگاه اصلی

یک قطعه عکس از جلسات برگزار شده به گونه ای که عنوان جلسه 

تصویر شش صورتجلسه به صورت + و اعضای جلسه مشخص باشد 

(ارائه گزارش در پایان سال) RARتجمیع شده در قالب یک فایل 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

20همایش دبیران ستادهای اقامه نماز واحدهای تابعه دانشگاه

یک قطعه عکس به گونه ای که عنوان همایش و هیئت رئیسه 

تکمیل فرم شماره + همایش و شرکت کنندگان در آن مشخص باشد 

ارائه گزارش در پایان فصل ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (1)

(بهار

1398/03/011398/03/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

حمایت از ایجاد، بهسازی و تجهیز مساجد و نمازخانه ها در دانشگاه و 

واحدهای تابعه دانشگاه
15

+  قطعه عکس از مساجد و نمازخانه های حمایت شده 2حداکثر 

ارائه ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (8)تکمیل فرم شماره 

(گزارش در پایان سال

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

15تهیه بانک جامع اطالعاتی در حوزه نماز
ارائه ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (2)تکمیل فرم شماره 

(گزارش در پایان فصل بهار
1398/03/011398/03/31(ع)حوزه قرآن و عترت 

15اجرای برنامه ابتکاری بومی در حوزه نماز
و ارائه آن در قالب فایل  (3)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس 

WORD (ارائه گزارش در پایان سال)
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه و انتخاب 

سه واحد برتر
15

تکمیل +  قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده 2حداکثر 

ارائه گزارش در ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (7)فرم شماره 

(پایان سال

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

تهیه گزارش از برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره  قرآن و عترت در 

رشته های مرتبط با موضوع نماز
30

و ارائه آن در قالب فایل  (3)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس 

WORD (ارائه گزارش در پایان فصل تابستان)
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

40تجلیل از فعاالن حوزه نماز
و  (5)تکمیل فرم شماره + یک قطعه عکس از مراسم برگزار شده 

(ارائه گزارش در پایان سال) WORDارائه آن در قالب فایل 
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

30تبلیغات و فضاسازی در حوزه نماز

تصویر یک نمونه از + تصویر یک نمونه از بنرهای تبلیغاتی 

تصویر یک نمونه از اخبار درج شده در + پوسترهای تبلیغاتی 

و ارائه آن در  (6)تکمیل فرم شماره + ساخت کلیپ + خبرگزاری ها 

(ارائه گزارش در پایان سال) WORDقالب فایل 

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

25گزارش تشکیل تعداد انجمن های ورزش قهرمانی
- بارگذاری درخواست هیات موسس- فراخوان عمومی به دانشجویان

احکام صادره از مدیر تربیت بدنی برای هر انجمن
1398/07/011398/07/30اداره کل دانشجویی

25گزارش تشکیل تعداد انجمن های ورزش همگانی
- بارگذاری درخواست هیات موسس- فراخوان عمومی به دانشجویان

احکام صادره از مدیر تربیت بدنی برای هر انجمن
1398/07/011398/07/30اداره کل دانشجویی

25گزارش عملکرد انجمن های ورزشی قهرمانی

صورتجلسه تشکیل شورای - صورتجلسه تشکیل مجامع انجمن

صورتجلسه تشکیل - مرکزی صورتجلسه تشکیل مجامع انجمن

صورتجلسه تشکیل شورای نظارت انجمن- شورای مرکزی انجمن

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

25گزارش عملکرد انجمن های ورزشی همگانی
صورتجلسه تشکیل شورای - صورتجلسه تشکیل مجامع انجمن

صورتجلسه تشکیل شورای نظارت انجمن- مرکزی انجمن
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 70

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

50

فعالیت های ستاد دانشگاهی در 

حوزه نماز

فعالیت های تبلیغی در حوزه نماز

فعال سازی انجمن های ورزشی 

دانشجویی

3

3

2
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده20برگزاری مسابقات ورزشی ورودی المپیاد

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییخبر مفدا10شرکت در مسابقات ورودی المپیاد

1398/07/011398/07/30اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده30برگزاری چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر

1398/07/011398/07/30اداره کل دانشجوییخبر مفدا20شرکت دانشجویان در المپیادورزشی دانشجویان دختر

گزارش برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه 

ها
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده10

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییخبر مفدا10شرکت در مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها

گزارش برگزاری ساعت نشاط و سالمت در دانشگاه ها و  خوابگاهها و 

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول
5

فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/07/011398/07/30اداره کل دانشجویی

گزارش برگزاری ساعت نشاط و سالمت در دانشگاه ها و خوابگاهها و 

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه دوم
5

فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده20برگزاری المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر

1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجوییخبر مفدا10شرکت در المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر

1398/11/011398/11/30اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده15برگزاری جشنواره ورزشهای همگانی درون منطقه ای

دوچرخه , کوهنوردی)برگزاری فعالیت های ورزشی همگانی گروهی 

ارائه گزارش شش ماهه دوم (...سواری، قایقرانی و 
5

فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

5جشنواره بازیهای بومی محلی درون منطقه ای
فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/11/011398/11/30اداره کل دانشجویی

برگزاری المپیاد بازیهای فکری و رایانه ای دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور
1398/02/011398/02/15اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده10

برگزاری کاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها و ارائه گزارش شش 

ماهه اول
5

فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

برگزاری کاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها و ارائه گزارش شش 

ماهه دوم
5

فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

شرکت دانشگاهها درالمپیاد بازیهای فکری و رایانه ای دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور
1398/02/011398/02/15اداره کل دانشجوییمکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده10

5برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و خوابگاهی
فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر 

مفدا
1398/10/011398/10/30اداره کل دانشجویی

1398/06/011398/06/31ستاد مرکزی اردوهای جهادیتکمیل فرم فرابر جلسات جهادی50برگزاری جلسات و ارسال گزارش  شش ماهه اول

1398/12/011398/12/25ستاد مرکزی اردوهای جهادیتکمیل فرم فرابر جلسات جهادی50برگزاری جلسات و ارسال گزارش  شش ماهه دوم

نظارت بر تشکل های اسالمی 

دانشجویی طبق آئین نامه

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل های اسالمی 3

پاسخگویی کتبی به درخواست های تشکل )- دانشگاه سه ماهه اول 

( جلسه2حداقل )(ها

1398/03/011398/03/31اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر30

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 70

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

برنامه ترویجی ورزش های قهرمانی50

برنامه ترویجی ورزش های همگانی

برگزاری جلسات ستاد فعالیت های 

جهادی دانشگاه ها

3

6

2
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل های اسالمی 

پاسخگویی کتبی به درخواست های تشکل )دانشگاه سه ماهه سوم 

( جلسه3حداقل )(ها

1398/09/011398/09/30اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر40

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل های اسالمی 

پاسخگویی کتبی به درخواست های تشکل )دانشگاه سه ماهه چهارم 

( جلسه2حداقل )(ها

1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر30

1398/03/011398/03/31اداره کل فرهنگی جلسه2سه ماهه اول حداقل - تکمیل فرم فرابر 30گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه ماهه اول

گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه ماهه 

سوم
1398/09/011398/09/30اداره کل فرهنگی جلسه3سه ماهه سوم حداقل - تکمیل فرم فرابر 30

گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه ماهه 

چهارم
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی جلسه2سه ماهه چهارم حداقل - تکمیل فرم فرابر 30

1398/02/011398/02/31اداره کل فرهنگی ابالغ بارگذاری شود7نامه ابالغ حداق 10گزارش ابالغ اعضای کمیته ناظر دانشگاه

بارگذاری کلیه مستندات مربوط به کرسی های برگزار شده در سه 

(حداقل یک کرسی)ماهه اول
1398/03/011398/03/31اداره کل فرهنگیعکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 30

بارگذاری کلیه مستندات مربوط به کرسی های برگزار شده در سه 

(حداقل یک کرسی)ماهه سوم
1398/09/011398/09/30اداره کل فرهنگیعکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 35

بارگذاری کلیه مستندات مربوط به کرسی های برگزار شده در سه 

(حداقل یک کرسی)ماهه چهارم
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگیعکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 35

ایجاد بانک اطالعاتی نشریات 

دانشگاهی

2
100ثبت و به روز رسانی اطالعات نشریات  و اعضاء فعال در سامانه فرابر

تکمیل فرم مشخصات نشریات و اعضاسردبیر مدیر مسئول صاحب 

امتیاز در فرابر
1398/08/011398/08/30اداره کل فرهنگی

50نظارت بر عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تابعه

تکمیل +  قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده 2حداکثر 

ارائه گزارش در ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (7)فرم شماره 

(پایان سال

1398/09/011398/09/30(ع)حوزه قرآن و عترت 

ارزیابی عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تابعه و 

انتخاب سه واحد برتر
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 7تکمیل و ارسال فرم شماره 50

برگزاری انتخابات نمایندگان 

مدیران مسئول در کمیته ناظر بر 

نشریات دانشگاه

2
گزارش برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر 

بر نشریات دانشگاه
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگیگزارش انتخابات و اعالم اسامی منتخبین100

بروز رسانی بانک اطالعاتی تشکل 

های اسالمی

1
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگیتکمیل فرم مشخصات تشکل ها و اعضا شورای مرکزی در فرابر100ثبت و به روز رسانی اطالعات تشکل ها  و اعضاء فعال در سامانه فرابر

50نظارت بر عملکرد ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه

تکمیل +  قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده 2حداکثر 

ارائه گزارش در ) WORDو ارائه آن در قالب فایل  (7)فرم شماره 

(پایان سال

1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 

ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه و انتخاب سه واحد 

برتر
1398/12/011398/12/25(ع)حوزه قرآن و عترت 7تکمیل فرم شماره 50

1398/06/011398/06/31روابط عمومیشیوه نامه20تدوین و ابالغ شیوه نامه رتبه بندی

1398/07/011398/07/30روابط عمومیارسال فرم40(فاز اول)تکمیل فرم های خودارزیابی

1398/11/011398/11/15روابط عمومیصورتجلسه20تشکیل جلسات کمیته ارزیاب

1398/12/011398/12/25روابط عمومیصورتجلسه20اعالم نتایج رتبه بندی شعب دانشگاهی مفدا

10افزایش تولیدات رسانه ای دانشگاهها

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش مشارکت دانشگاهیان در 70

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

نظارت بر تشکل های اسالمی 50

دانشجویی طبق آئین نامه

3

نظارت بر نشریات دانشجویی طبق 

آئین نامه

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

فعالیت های نظارتی در حوزه  امر به 

معروف و نهی از منکر

فعالیت های نظارتی در حوزه نماز

اجرای طرح رتبه بندی شعب 

دانشگاهی مفدا

2

3

2

2

8
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

برگزاری نشست هماهنگی منطقه ای فعاالن رسانه ای مفدا در 

شش ماه اول سال
1398/06/011398/06/31روابط عمومیصورتجلسه50

برگزاری نشست هماهنگی منطقه ای فعاالن رسانه ای مفدا در 

شش ماه دوم سال
1398/12/011398/12/25روابط عمومیصورتجلسه50

1398/06/011398/06/31روابط عمومیگزارش برگزاری نشست30برگزاری نشست آموزشی و توجیهی در شش ماه اول

1398/12/011398/12/25روابط عمومیگزارش برگزاری نشست30برگزاری نشست آموزشی و توجیهی در شش ماه دوم

1398/06/011398/06/31روابط عمومیتاییده حضور در نشست15شرکت مدیر مسؤول مفدا دانشگاه در نشست شش ماهه اول

1398/12/011398/12/25روابط عمومیتاییده حضور در نشست15شرکت مدیر مسؤول مفدا دانشگاه در نشست شش ماهه دوم

1398/12/011398/12/25روابط عمومیصورتجلسه10برگزاری انتخابات نمایندگان مناطق ده گانه شعب دانشگاهی مفدا

1398/03/011398/03/31روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی مفدا در سه  ماه اول سال

1398/06/011398/06/30روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی مفدا در سه ماه دوم سال

1398/09/011398/09/30روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی مفدا در سه ماه سوم سال

1398/12/011398/12/25روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی مفدا در سه ماه چهارم سال

1398/03/011398/03/31روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات هیأت تحریریه در سه ماهه اول سال

1398/06/011398/06/31روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات هیأت تحریریه در سه ماهه دوم سال

1398/09/011398/09/30روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات هیأت تحریریه در سه ماهه سوم سال

1398/12/011398/12/25روابط عمومیصورتجلسه25برگزاری جلسات هیأت تحریریه در سه ماهه چهارم سال

1398/07/011398/07/30روابط عمومیارسال طرح گرافیکی کارت ها40طراحی و ابالغ کارت های شناسایی متحدالشکل

1398/09/011398/09/30روابط عمومیارسال فایل کارت های صادر شده60صدور کارت های عضویت

1398/06/011398/06/31روابط عمومینظام نامه20تدوین و ابالغ نظام نامه آموزشی فعاالن رسانه ای مفدا

برگزاری دوره آموزشی منطقه ای فعاالن رسانه ای مفدا در شش ماهه 

اول
1398/03/011398/03/31روابط عمومیگواهی حضور در دوره آموزشی20

حضور فعاالن رسانه ای دانشگاه در دوره آموزشی منطقه ای شش ماهه 

دوم
1398/06/011398/06/31روابط عمومیگواهی حضور در دوره آموزشی20

برگزاری دوره آموزشی منطقه ای فعاالن رسانه ای مفدا در شش ماهه 

دوم
1398/12/011398/12/25روابط عمومیگواهی حضور در دوره آموزشی20

حضور فعاالن رسانه ای دانشگاه در دوره آموزشی منطقه ای شش ماهه 

دوم
1398/12/011398/12/25روابط عمومیگواهی حضور در دوره آموزشی20

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

برگزاری نشست هماهنگی 10افزایش تولیدات رسانه ای دانشگاهها70

منطقه ای فعاالن رسانه ای مفدا

برگزاری نشست  سراسری مدیران 

مسؤول مفدا

برگزاری جلسات شورای اطالع 

رسانی مفدا

برگزاری جلسات هیأت تحریریه 

شعب دانشگاهی مفدا

صدور کارت های شناسایی فعاالن 

رسانه ای مفدا

برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای 

مهارت های رسانه ای  ویژه فعاالن 

رسانه ای مفدا

10

25

12

16

4

25
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

35گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه اول
مجوز برگزاری اردو می بایست ارسال گردد و - تکمیل فرم فرابر

 امتیاز میباشد30دارای 
1398/06/011398/06/31اداره کل فرهنگی

35گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه دوم
مجوز برگزاری اردو می بایست ارسال گردد و - تکمیل فرم فرابر

 امتیاز میباشد30دارای 
1398/12/011398/12/25اداره کل فرهنگی

1398/08/011398/08/30اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر10گزارش مشارکت در مراسم پیاده روی اربعین

1398/12/011398/12/15اداره کل فرهنگیتکمیل فرم فرابر20ارسال گزارش برگزاری اردوهای راهیان نور

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه  ماهه 

اول
1398/03/011398/03/31ستاد مرکزی اردوهای جهادیتکمیل فرم های فعالیتهاو اردوهای جهادی در فرابر20

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه  ماهه 

دوم
1398/06/011398/06/25ستاد مرکزی اردوهای جهادیتکمیل فرم های فعالیتهاو اردوهای جهادی در فرابر20

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه  ماهه 

سوم
1398/09/011398/09/30ستاد مرکزی اردوهای جهادیتکمیل فرم های فعالیتهاو اردوهای جهادی در فرابر20

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه  ماهه 

چهارم
1398/12/011398/12/25ستاد مرکزی اردوهای جهادیتکمیل فرم های فعالیتها و اردو های جهادی در فرابر20

20بروز رسانی اطالعات کانون ها و گروه های جهادی
تکمیل فرم  کانون های جهادی و سایر گروه ها و تشکل های 

جهادی در فرابر
1398/06/011398/06/31ستاد مرکزی اردوهای جهادی

ارائه گزارش و مستندات اجرای الگوی تغذیه شش ماهه اول از 

دانشگاه به ستاد
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجوییبر اساس فرمت ارسالی به50

ارائه گزارش و مستندات اجرای الگوی تغذیه شش ماهه دوم از 

دانشگاه به ستاد
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجوییارسال مستندات بر اساس فرمت ارسالی به50

گزارش اجرای طرح صنعتی سازی شش ماه اول سال از دانشگاه به 

ستاد
50

تهیه و گزارش خرید  و فاکتور خرید  و تجهیز اقالم مورد نیاز در 

در - 95ستون کمبودها  پیوست نامه ارسالی از سوی ستاد در سال 

قراراداد بارگذاری  شود, صورت واگذاری به بخش خصوصی

1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

50گزارش اجرای طرح صنعتی سازی شش ماه دوم سال به ستاد

تهیه و گزارش خرید  و فاکتور خرید  و تجهیز اقالم مورد نیاز در 

در - 95ستون کمبودها  پیوست نامه ارسالی از سوی ستاد در سال 

قراراداد بارگذاری  شود, صورت واگذاری به بخش خصوصی

1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجویی

برگزاری نشست ویژه مسئولین ورزشهای همگانی و شرکت دانشگاه 

ها
20

- عکس برگزاری- نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست 

صورتجلسه
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

برگزاری کارگاه هاو دوره های آموزشی ویژه کارشناسان و مدیران 

تربیت بدنی وشرکت دانشگاهها
20

- عکس برگزاری- نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست 

صورتجلسه
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

برگزاری کالس های ویژه مسئولین ورزش های همگانی و شرکت در 

کالس
30

- عکس برگزاری- نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست 

صورتجلسه
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی در 

ورزش های قهرمانی و شرکت دانشگاه ها
30

- عکس برگزاری- نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست 

صورتجلسه
1398/12/011398/12/15اداره کل دانشجویی

حفظ، قرائت، مفاهیم، قرآن و زندگی )پیش بینی دوره های آموزشی

و درخواست به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه (...و
1398/03/011398/03/31(ع)حوزه قرآن و عترت (که عناوین دوره ها در آن مشخص باشد)نامه مربوطه30

1398/09/011398/09/30(ع)حوزه قرآن و عترت گزارش مکتوب و مصور70(حضوری، مجازی یا نیمه حضوری)گزارش برگزاری دوره ها

تامین نیاز های رفاهی و توسعه 

ظرفیت های فرهنگی در 

دانشگاه های علوم پزشکی

70

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 30

فرهنگی و  )مدیران و کارکنان 

(دانشجویی

100

افزایش سرانه اردوهای فرهنگی 

دانشگاهیان

افزایش امکانات رفاهی دانشگاهیان

برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی

برگزاری اردوهای جهادی

اجرای الگوی تغذیه سالم در 

دانشگاه ها

تکمیل طرح صنعتی سازی 

آشپزخانه های دانشگاه ها

برگزاری کالس ها و دوره های 

نشست ها و سمینارها -  آموزشی

دبیران -ویژه مدیران تربیت بدنی

مسئولین ورزش های  - مناطق

همگانی و قهرمانی

برگزاری دوره های آموزش قرآن 

(ضمن خدمت)کریم  ویژه کارکنان  

7

650

50

25

25

50

50
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بوشهر

حوزه فرهنگی و دانشجويی

1398/12/011398/12/25شورای مرکزی انضباطیگزارش برگزاری کارگاه80برگزاری کارگاه منطقه ای ویژه دبیران شوراهای انضباطی

1398/12/011398/12/25شورای مرکزی انضباطیلیست حضور و غیاب بارگذاری شده توسط شورای مرکزی انضباطی20شرکت دانشگا هها در کارگاه منطقه ای

گزارش شش ماهه اول کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده 

توسط ستاد و ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی
50

گزارش عناوین دوره ها و تعداد افراد و مخاطب تحت پوشش و نام 

*مجازی- مدرس براساس شاخص های ذکر شده
1398/06/011398/06/31اداره کل دانشجویی

آموزشی ویژه ادارات مشاوره - دوره های روان- برگزاری نشست ها

دانشگاه های علوم پزشکی
50

گزارش شش ماهه دوم کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده 

توسط ستاد و ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی
1398/12/011398/12/25اداره کل دانشجویی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 30

فرهنگی و  )مدیران و کارکنان 

(دانشجویی

برگزاری کارگاه های آموزشی 100

منطقه ای ویژه مدیران و 

کارشناسان شوراهای انضباطی 

دانشگاه ها

دوره های - برگزاری نشست ها

آموزشی ویژه ادارات مشاوره - روان

دانشگاه های علوم پزشکی

25

25

 144 



هفتمفصل 

حوزه طب ایرانى



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

1398/03/011398/03/31طب سنتیگزارش شامل اسامی اعضاء کمیته5تشکیل کمیته علمی مشترک

1398/02/011398/03/31طب سنتیارائه مجموعه آموزشی بازنگری شده10بازنگری مجموعه آموزشی سطح الف

1398/04/011398/04/15طب سنتیارائه گزارش5تکثیر و توزیع مجموعه آموزشی

1398/04/011398/04/31طب سنتیگزارش از این هماهنگی به همراه دعوت نامه یا دستورالعمل ارسالی10هماهنگی با مسئولین واحدهای اجرای برنامه

1398/05/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش از سوی دفتر طب ایرانی20های منتخب¬ارزیابی برنامه پایلوت در دانشگاه

30برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی

گزارش از اجرای برنامه شامل اسامی مناطق وافراد آموزش دیده به 

هزینه ی - میزان ساعت آموزشی- نام اساتید- همراه سمت افراد

نحوه ی ارزیابی پایان دوره- برگزاری دوره

1398/07/011398/09/30طب سنتی

1398/10/011398/10/30طب سنتیارائه گزارش10بازنگری در برنامه

1398/11/011398/11/30طب سنتی1399ارائه برنامه سال 10تدوین برنامه عملیاتی سال آینده

1398/06/011398/06/31طب سنتیمتن نهایی نسخه تدوین شده50ابالغ دستورالعمل های مورد نیاز

های ¬ارائه گزارش از تعداد داروخانه های طبیعی و سنتی و داروخانه

های سنتی، طبیعی و مکمل¬دارای بخش ارائه فرآورده
1398/11/011398/11/30طب سنتیدانشکده مربوطه/ ارائه گزارش رسمی از معاونت غذا و دارو دانشگاه20

30(داروساز)ارائه گزارش از آموزش نیروی انسانی 
مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

ایرانی شامل اسامی داروسازان عمومی آموزش دیده
1398/11/011398/11/30طب سنتی

50بهبود فضای فیزیکی داروخانه های موجود
مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

ایرانی از اقدامات
1398/06/011398/06/31طب سنتی

20ارزیابی سطح کیفی داروهای داروخانه های موجود
گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

ایرانی دانشگاه  از نتایج ارزیابی و تحلیل آن
1398/06/011398/06/31طب سنتی

های طبیعی و سنتی موجود در ¬ارزیابی داروخانه های فرآورده

دانشگاه
30

مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

ایرانی از ارزیابی و تحلیل آن
1398/11/011398/11/30طب سنتی

1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش30ارائه گزارش از اصالح زیرساخت های قانونی

70ارائه گزارش از آموزش پزشکان، ماماها، پرستاران و پیراپزشکان

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

معاون درمان از اسامی افراد آموزش دیده و عناوین دوره ها

اسامی اساتید

1398/11/011398/11/30طب سنتی

35ارائه گزارش از برگزاری کارگاه های دانش افزایی

/ گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب ایرانی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد 

آموزش دیده

1398/11/011398/11/30طب سنتی

1398/11/011398/11/30طب سنتیگزارش دفتر طب ایرانی20ارائه گزارش از برگزاری نشست یا کارگاه آموزشی ملی

ارائه گزارش از برگزاری جلسات یا کارگاه های بین گروهی 

( نشست5دانشگاه های دارای گروه طب ایرانی هر کدام )
35

/ گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب ایرانی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد 

آموزش دیده

1398/11/011398/11/30طب سنتی

10ارائه گزارش از تبادل تجربه با سایر کشورها
مدیر محترم گروه / گزارش رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده

طب سنتی ایرانی
1398/11/011398/12/15طب سنتی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

30

افزایش تعداد کلینیک های دولتی 

ارائه دهنده خدمات طب 

 کلینیک تا 100افزایش )سنتی

(98پایان سال 

40

30

20

حوزه طب ايرانی

افزایش درصد خانه های بهداشت 

ارائه دهنده خدمات تایید شده طب 

خانه های بهداشت تا  % 50)سنتی 

(98پایان سال 

افزایش تعداد مراکز ارائه فرآورده 

سنتی و گیاهی - های طبیعی

 مرکز تا پایان سال 400)دارویی 

98)

افزایش موسسات پزشکی بخش 

خصوصی ارائه دهنده خدمات طب 

افزایش در تعداد  % 20)سنتی 

(98موسسات تا پایان سال 

10

فراهمی خدمات در واحدهای 

بهداشتی

راه اندازی داروخانه های ارائه دهنده 

طبیعی و مکمل- فرآورده های سنتی

فراهمی خدمات در داروخانه های 

گیاهی مراکز دولتی

فراهمی خدمات در مراکز درمانی 

غیر دولتی

توانمندسازی نیروی انسانی

100

40

60

100

20
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بوشهر

حوزه طب ايرانی

1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش10بازنگری و ابالغ آیین نامه و مقررات مربوط

20بهره برداری از سالمتکده های تیپ

/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

نشانی و - معاون توسعه شامل درصد پیشرفت کار،  نام/ معاون درمان

مشخصات فیزیکی و پرسنلی سالمتکده

1398/11/011398/11/30طب سنتی

15(غیر تیپ)ارائه گزارش از تجهیز و راه اندازی سالمتکده طب ایرانی 

/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

نشانی و - معاون محترم درمان و یا معاون محترم توسعه شامل نام

مشخصات فیزیکی و پرسنلی

1398/11/011398/11/30طب سنتی

15ارائه گزارش از راه اندازی واحدهای طب ایرانی در درمانگاه ها

/ مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

نشانی و مشخصات فیزیکی و - معاون محترم درمان شامل نام

پرسنلی سالمتکده

1398/11/011398/11/30طب سنتی

5تخصیص تخت بستری در بیمارستان ها

/ مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

معاون محترم درمان شامل نام و نشانی بیمارستان و تعداد تخت 

تخصیصی

1398/11/011398/11/30طب سنتی

1398/11/011398/11/30طب سنتیارائه گزارش15 خدمت طب ایرانی5تعرفه گذاری و بیمه ی ویزیت و 

 قلم از فرآورده های طب سنتی رایج و پر مصرف طب 10بیمه ی 

ایرانی
1398/11/011398/11/30طب سنتیارائه گزارش توسط دفتر طب ایرانی20

1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش5تدوین یا اصالح آیین نامه و مقررات مربوط

1398/06/011398/06/31طب سنتیمتن نهایی نسخه تدوین شده30تدوین استاندارد خدمات

10ارائه گزارش از برگزاری کارگاه آموزشی و توانمندسازی طب مکمل
مدیر گروه محترم طب / نامه رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده

معاون شامل اسامی پزشکان عمومی آموزش دیده/ ایرانی
1398/11/011398/11/30طب سنتی

30ارائه گزارش از تجهیز و بهره برداری از مراکز ارائه خدمات طب مکمل
مدیر گروه محترم / گزارش رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده

معاون محترم درمان از نام و نشانی مراکز/ طب ایرانی
1398/11/011398/11/30طب سنتی

20تأمین نیروی انسانی متخصص برای مرکز ارائه خدمات طب مکمل
گزارش رسمی از تعداد نیروی تأمین شده با امضاء رییس محترم 

معاون محترم درمان/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ دانشکده
1398/11/011398/11/30طب سنتی

5تأمین نیروی کارشناسی برای مرکز ارائه خدمات طب مکمل
گزارش رسمی از تعداد نیروی کارشناسی تأمین شده با امضاء رییس 

معاون محترم درمان/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ محترم دانشکده
1398/11/011398/11/30طب سنتی

انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ترویج کشت 

گیاهان دارویی و تولید غذای سالم و طبیعی
1398/04/011398/04/31طب سنتیارائه سند تفاهم نامه10

1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش توسط دفتر طب ایرانی10ارائه گزارش از برگزاری جشنواره ملی طب ایرانی

ارائه گزارش از برگزاری کالس های آموزش عمومی برای گروه های 

(...در مساجد، فرهنگسراها، مدارس و ادارات )مختلف 
30

ارائه گزارش از برگزاری کالس های آموزشی به امضاء رییس محترم 

معاون محترم درمان/ مدیر محترم گروه طب سنتی / دانشکده
1398/11/011398/11/30طب سنتی

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 30

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

اجتماعی شدن طب سنتی ایرانی100

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

افزایش تعداد کلینیک های دولتی 30

ارائه دهنده خدمات طب 

 کلینیک تا 100افزایش )سنتی

(98پایان سال 

فراهمی خدمات در مراکز درمانی 40

دولتی

فراهمی خدمات طب مکمل

100

30

50
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بوشهر

حوزه طب ايرانی

30ارائه گزارش از آموزش مربیان بهداشت مدارس

مدیر / گزارش رسمی از این فعالیت به امضاء رییس محترم دانشکده

معاون محترم درمان شامل تعداد و عنوان / محترم گروه طب سنتی 

کالس، میزان ساعت آموزشی، اسامی اساتید و تعداد افراد آموزش 

دیده

1398/11/011398/11/30طب سنتی

غذاها و  ¬و یا نمایشگاه ¬ارائه گزارش از  برگزاری جشنواره

های طب سنتی ایرانی¬نوشیدنی
20

مدیر محترم گروه طب / ارائه گزارش با امضاء رییس محترم دانشکده

معاون محترم درمان شامل تاریخ برگزاری، نوع جشنواره یا / سنتی

نمایشگاه و مشروح برنامه و فعالیت های صورت گرفته

1398/11/011398/11/30طب سنتی

1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش دفتر طب ایرانی20ارائه گزارش از اصالح زیرساخت های قانونی

ایجاد دوره های مهارتی و حرفه ای طب سنتی ایرانی در مرکز ملی 

آموزش های مهارتی
1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش دفتر طب ایرانی60

ارائه گزارش از ثبت مرکز آموزش مهارتی دانشگاه در مرکز ملی 

آموزش های مهارتی
20

مدیر گروه محترم / گزارش رسمی به امضاء رییس محترم دانشکده

معاون آموزشی در خصوص تشکیل مرکز / طب ایرانی دانشگاه 

آموزش مهارتی در سامانه مرکز ملی آموزش های مهارتی

1398/11/011398/11/30طب سنتی

1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش دفتر طب ایرانی30ارائه گزارش از اصالح زیرساخت های قانونی

ثبت مجوز دفتر طب ایرانی در سامانه ی یکپارچه آموزش مداوم 

جامعه پزشکی کشور
1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش از سوی دفتر طب ایرانی10

پذیرش دوره های طب سنتی در سامانه ی یکپارچه آموزش مداوم 

جامعه پزشکی کشور
1398/06/011398/06/31طب سنتیارائه گزارش دفتر طب ایرانی60

1398/01/151398/02/31طب سنتیارائه نسخه جدید10بازنگری در تدوین شیوه نامه ی تولید مجموعه های آموزشی

1398/11/011398/11/30طب سنتیارائه مجموعه آموزشی بازنگری شده25بازنگری در مجموعه آموزشی های تولید شده

25فراخوان گزارش دهی از تولید شواهد علمی
ارائه گزارش رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده و یا مدیر گروه 

محترم طب سنتی دانشگاه
1398/10/011398/11/30طب سنتی

1398/12/011398/12/20طب سنتیارائه گزارش دفتر طب ایرانی15ارزیابی و انتشار مجموعه های آموزشی بازنگری شده

1398/11/011398/11/30طب سنتیارائه مجموعه آموزش بازنگری شده10به روز رسانی مجموعه آموزشی اعمال یداوی

1398/11/011398/11/30طب سنتیسامانه به روز شده5به روز رسانی وب سایت دفتر طب ایرانی

بازنگری در تدوین نسخه بومی نظام طبقه بندی بیماری ها در طب 

(IrCD/TM)ایرانی 
1398/11/011398/11/30طب سنتیارائه نسخه بازنگری شده10

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 30

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

اجتماعی شدن طب سنتی ایرانی100

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه و - جامعه نگر- پاسخگو

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

نوآوری در تولید علم - و منطقه ای

نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش برنامه های آموزش مهارتی 

رسیدن به )وحرفه ای اعتباربخشی 

(98 برنامه تا پایان سال ۱۰۰سقف 

افزایش برنامه های آموزش مداوم 

رسیدن به سقف )اعتباربخشی شده 

 مرکز و برنامه تا پایان سال ۴۰۰

98)

افزایش تعداد منابع علمی قابل 

استناد طب سنتی ایرانی بر پایه 

کارآزمایی بالینی و مستندات علم 

نوین

100

آموزش مهارتی و حرفه ای طب 

سنتی ایرانی

ورود برنامه های آموزشی طب سنتی 

در سامانه ی یکپارچه آموزش مداوم 

جامعه پزشکی کشور

تولید منابع دانش افزایی

20

20

50

50

100

100

100

100
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بوشهر

گزارش تحلیل20تحلیل وضعیت موجود شاخص های ملی پرستاری دانشگاه ها
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/211398/03/28

نمونه ابالغ/ صورتجلسه10تشکیل کار گروه به منظور بازنگری شاخص های ملی  پرستاری
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/02/031398/02/17

جمع بندی نظرات دانشگاه ها- مکاتبه20نظرخواهی از دانشگاه ها و صاحبنظران و ذینفعان
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/02/151398/02/25

تعدادی از مکاتبات10برگزاری جلسه با صاحبنظران در سطح ستاد
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/03/061398/05/29

مکاتبه ابالغ20ابالغ شاخص های بازنگری شده به دانشگاه ها
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/06/101398/06/27

فایل اکسل گزارش شاخص ها9810جمع آوری شاخص های دانشگاه در پایان شهریور 
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/07/011398/07/27

فایل اکسل اطالعات شاخص ها9810جمع آوری اطالعات شاخص ها در پایان اسفند 
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/12/141398/12/28

اسکن فرم عقد قرارداد20عقد قرارداد با شرکت منتخب
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/02/231398/03/15

مکاتبه ابالغ20اجرای پایلوت سامانه در دانشگاه های منتخب
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/04/041398/06/27

نظرسنجی از دانشگاه ها در خصوص مشکالت احتمالی سامانه 

شاخص ها
مکاتبه اعالم نظر10

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/05/151398/06/27

مکاتبه ابالغ کشوری20اجرای کشوری سامانه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/08/201398/11/29

آموزش کار با سامانه شاخص ها به مسئولین برنامه شاخص های 

پرستاری در سطح بیمارستان ها
صورتجلسه برگزاری کالس آموزشی10

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/08/251398/11/28

فایل تحلیل گزارشات20تحلیل گزارشات دریافتی از سامانه شاخص های ملی پرستاری
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/12/191398/12/27

  و تعیین درصد پایه 97بررسی نتایج شاخص های ثبت شده سال 

در هر دانشگاه
1398/01/201398/02/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتفایل اطالعات5

1398/01/201398/01/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتابالغ اعضاء5تعیین اعضاء و تشکیل کار گروه تخصصی بازنگری و ارتقاء شاخص ها

1398/02/011398/03/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتصورتجلسه5برگزاری جلسات کارگروه

1398/03/161398/05/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبات5نهایی سازی و ابالغ شاخص های نهایی به دانشگاه ها

1398/06/011398/08/30خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبات10%10اجرا و ارتقاء اثربخشی شاخص های آموزش به بیمار به میزان 

% 10اجرا و ارتقاء اثربخشی شاخص های آموزش به بیمار به میزان 

نسبت به سه ماهه قبلی
1398/09/011398/11/30خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبات10

1398/04/011398/04/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش5گزارش سه ماهه اول ثبت شاخص ها

1398/07/011398/07/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش5گزارش سه ماهه دوم ثبت شاخص ها

1398/10/011398/10/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش5گزارش سه ماهه سوم ثبت شاخص ها

بازنگری و ارتقاء شاخص های 

آموزش به بیمار

100

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

50

ارتقای شاخص های آموزش به 

( درصد20به میزان  )بیمار 

بازنگری و برنامه ریزی جهت ارتقاء 

شاخص های ملی پرستاری

پیاده سازی سامانه شاخص های 

ملی پرستاری

30

حوزه پرستاری

ارتقا و بازنگری شاخص های ملی 

پرستاری

50

50

40
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بوشهر

حوزه پرستاری

1398/12/011398/12/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش5گزارش سه ماهه چهارم ثبت شاخص ها

1398/04/011398/04/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش10گزارش پایش میدانی سه ماهه اول شاخص ها

1398/07/011398/07/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش10گزارش پایش میدانی سه ماهه دوم شاخص ها

1398/10/011398/10/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش10گزارش پایش میدانی سه ماهه سوم شاخص ها

1398/12/011398/12/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمستندات گزارش10گزارش پایش میدانی سه ماهه چهارم شاخص ها

1398/03/011398/03/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتابالغ اعضای کارگروه10تشکیل کارگروه تخصصی

1398/04/011398/05/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتپیش نویس شرایط احراز و شرح وظایف تدوین شده30تدوین پیش نویس

1398/06/011398/06/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبه با دانشگاهها10ارسال پیش نویس

1398/07/011398/08/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتنظرات دانشگاهها10دریافت نظرات ارسال شده

1398/08/161398/09/30خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتنسخه نهایی شرح وظایف و شرایط احراز20جمع بندی نظرات و تدوین نسخه نهایی

1398/10/011398/12/29خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبه با دانشگاههای منتخب20اجرای آزمایشی در مراکز منتخب دانشگاهها

عقد قرارداد35انعقاد قرارداد و خرید نرم افزار
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/03/15

صورت جلسات20برگزاری جلسات با وب سرویس های مرتبط با سامانه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/02/15

(تعداد ثبت نامی)ثبت نام و ورود کد رهگیری جهت بارگذاری مدارک25اجرای آزمایشی داخلی سامانه اصالح و رفع نواقص
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/03/201398/05/20

تدوین راهنمای استفاده از سامانه10طراحی راهنمای استفاده از سامانه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/04/011398/04/31

تهیه پوستر و اخبار و اطالع از طریق سایت و گروه های مجازی10اطالع رسانی و آموزش سامانه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/05/011398/05/31

مکاتبه با دانشگاه های منتخب20اجرای پایلوت سامانه در دانشگاه های منتخب
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/06/101398/08/10

5اطالع رسانی به دانشگاه ها جهت اجرا و فراخوان دانشگاهی
جهت اطالع تهیه پوستر و اخبار و اطالع از طریق سایت و گروه های 

مجازی رسانی

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/06/101398/07/10

گزارش5آموزش به کاربران دانشگاه در مورد نحوه اجرای برنامه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/07/101398/09/10

گزارش10اصالح و رفع نواقص سامانه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/08/101398/10/10

اجرای کشوری و استقرار سامانه صالحیت حرفه ای در دانشگاههای 

کشور
مکاتبه35

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/10/101398/12/10

مکاتبه و ویدئو کنفرانس10آموزش کاربران
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/10/101398/11/10

گزارش15گزارش گیری از سامانه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/10/101398/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

ارتقای شاخص های آموزش به 50

( درصد20به میزان  )بیمار 

بازنگری و ارتقاء شاخص های 30

آموزش به بیمار

100

افزایش ارایه خدمات پرستاری در 

پایگاه جامع سالمت

ایجاد جایگاه پرستاری سالمت 

جامعه در پایگاه جامع سالمت 

منتخب

طراحی و راه اندازی سامانه صدور 

پروانه صالحیت حرفه ای

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

30

100 افزایش صدور پروانه صالحیت حرفه 

به میزان )ای به صورت الکترونیکی 

( هزار نفر40

اجرای پایلوت صدور پروانه 

صالحیت حرفه ای بصورت 

الکترونیکی در دانشگاه ها

50

100

50 20
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حوزه پرستاری

1398/02/011398/02/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتابالغ اعضای کارگروه10تشکیل کارگروه تخصصی

1398/03/011398/04/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتپیش نویس شرح وظایف30تدوین پیش نویس

1398/05/011398/05/31خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی10ارسال پیش نویس تهیه شده به دانشگاههای علوم پزشکی

1398/06/011398/07/30خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتنظرات دانشگاهها10دریافت نظرات دانشگاه ها و اعمال تغییرات احتمالی

1398/08/011398/09/30خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتنسخه نهایی شرح وظایف و شرایط احراز10جمع بندی نظرات و تدوین نسخه نهایی آیین نامه

1398/10/011398/10/15خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتشرح وظایف و شرایط احراز مصوب10تصویب و ابالغ آیین نامه

1398/10/161398/12/29خدمات بالینی وپرستاری- ارتقا سالمتمکاتبه با دانشگاههای منتخب20راه اندازی حداقل یک کلینیک در هر منطقه آمایشی

تفاهم نامه امضاء شده10عقد تفاهم نامه با سازمان اورژانس
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/02/15

تکمیل برگزاری دوره های آموزشی پرستاری بحران در دومین 

پودمان سه روزه جهت افراد واجد شرایط
لیست شرکت کنندگان در پودمان15

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/02/15

لیست شرکت کنندگان در پودمان45برگزاری سومین دوره پودمان آموزشی پرستاری در حوادث و بالیا
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/03/201398/06/20

برگزاری دوره آموزشی پرستاری در حوادث و بالیا توسط افراد 

آموزش دیده و یک نفر از مدرسین دوره
گزارش برگزاری دوره30

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/07/201398/11/30

شرح وظایف تعیین شده30تعیین شرح وظایف تیم پرستاری حوادث و بالیا
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/02/15

 EOCایجاد ساز و کار الزم جهت استفاده از تیم پرستاری بحران در 

دانشگاهها
دستورالعمل30

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/02/15

ابالغ اعضاء40صدور ابالغ اعضای تیم پرستاری حوادث و بالیا در دانشگاهها
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/03/201398/06/20

احکام20تشکیل کارگروه های تخصصی
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/01/151398/01/31

پیشنویس20تهیه پیشنویس دوره های تخصصی
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/02/011398/03/31

تصویب نامه دوره30تصویب و ابالغ دوره های آموزشی
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/04/011398/07/30

ارائه گزارش اجرای برنامه30اجرای برنامه آموزشی تصویب شده تخصصی در دانشگاهها
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/08/011398/11/30

تشکیل کارگروه جهت تدوین برنامه های آموزشی تخصصی و 

مهارتی مدیران پرستاری
مکاتبه25

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/02/041398/04/05

برگزاری چهار دوره آموزشی جهت مدیران و کارشناسان ستادی 

دانشگاه ها
ریز برنامه25

توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/03/051398/12/20

ریز برنامه کالس آموزشیTOT25آموزش گروه آموزش دهنده 
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/05/071398/06/25

گزارش برگزاری جلسات آموزشی با امضای مدیر پرستاری دانشگاه25آموزش مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه
توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی 

پرستاری
1398/06/051398/12/20

ارتقای ارایه خدمات پرستاری 

تخصصی در کلینیک جامع سالمت

راه اندازی دفاتر مشاوره خود 

مراقبتی دردرمانگاه ها و کلینیک 

های تخصصی

تشکیل تیم های پرستاری حوادث و 

بالیا در دانشگاهها

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(پرستاری)مدیران و کارکنان  

100

100

100

25

توانمند سازی پرستاران در پنج 

حیطه تخصصی در دانشگاهها

توانمند سازی مدیران پرستاری 

ستادی و دانشگاهی

توانمند سازی پرستاران در مواجهه 

با حوادث و بالیا

20

10

25

25

25
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برگزاری کارگاه کشوری پایش و نحوه گزارش دهی شاخص های 

1396عدالت در سالمت برای سال 
20

لیست حضور و غیاب -1

دعوت نامه -2
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارائه گزارش فصلی از تشکیل کارگروه های مرتبط استانی  با همکاری 

(سه ماهه اول)دانشگاه های مستقر در مرکز استان 
10

لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•

گزارش مصوبات	•

1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارائه گزارش فصلی از تشکیل کارگروه های مرتبط استانی  با همکاری 

(سه ماهه دوم)دانشگاه های مستقر در مرکز استان 
10

لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•

گزارش مصوبات	•

1398/09/011398/09/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارائه گزارش فصلی از تشکیل کارگروه های مرتبط استانی  با همکاری 

(سه ماهه سوم)دانشگاه های مستقر در مرکز استان 
10

لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•

گزارش مصوبات	•

1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

 شاخص از شاخص های عدالت در سالمت مصوبه 17تهیه گزارش 

1396
1398/02/011398/04/20دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایینسخه مجلد	•25

1398/10/011398/12/20دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایینسخه مجلد	•139725  و 1396تهیه گزارش شاخص های سال

...فایل محتوی اماده شده در قالب فیلم ، بروشور کتابچه و 50تولید بسته آموزشی برای گروه های داوطلب حوزه سالمت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

50برگزاری کارگاه های  آموزشی برای گروه های داوطلب
ارایه گزارش کارگاه در قالب تصویر و گزارش  متنی  در قالب فرم 

011

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/29

دریافت تاییدیه )ارسال موضوعات پیشنهادی جهت کارگاه ها 

(الزامیست
1398/03/011398/03/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتنامه اداری20

40(شش ماهه اول )برگزاری کارگاه 

لیست - محتوای آموزشی تدریس شده - یک قطعه عکس از کارگاه 

- تکمیل فرم گزارش کارگاه - حضور و غیاب شرکت کنندگان 

دعوتنامه سمن های شرکت  - (در صورت صدور)دعوتنامه مدرس 

(در صورت صدور)کننده 

1398/06/011398/06/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمت

40(شش ماهه دوم )برگزاری کارگاه 

لیست - محتوای آموزشی تدریس شده - یک قطعه عکس از کارگاه 

- تکمیل فرم گزارش کارگاه -  حضور و غیاب شرکت کنندگان 

دعوتنامه سمن های شرکت  - (در صورت صدور)دعوتنامه مدرس 

(در صورت صدور)کننده 

1398/11/011398/11/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمت

1398/06/011398/06/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتتکمیل فرم گزارش50گزارش اقدامات شش ماه اول

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتتکمیل فرم گزارش50گزارش اقدامات شش ماه دوم

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتفایل اکسل بانک اطالعاتی30بروزرسانی بانک اطالعاتی سال گذشته جهت تعیین تعداد سمن فعال

1398/11/011398/11/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتپروانه فعالیت سمن جدید- فایل اکسل بانک اطالعاتی 70ثبت سمن جدید در بانک اطالعاتی

1398/11/011398/11/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتدعوتنامه70برگزاری جلسه شورای گسترش

1398/11/011398/11/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمت(جوابیه جهت وزارت کشور)شماره نامه 30اعالم نتیجه جلسه شورا به وزارت کشور

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

50

افزایش تعداد سمن جدید حوزه 

شهرستانی / سالمت ملی و استانی

 درصد۵به میزان 

10

حوزه اجتماعی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

 ۱۵کاهش میزان نابرابری ها در 

درصد از شاخص های عدالت در 

1398سالمت تا پایان 

افزایش سواد سالمت مردم به میزان 

 درصد سال پایه25

تعیین شاخص های عدالت در 

سالمت استان

آموزش و توانمند سازی گروه های 

داوطلب حوزه سالمت

آموزش و توانمندسازی سمن های 

/ حوزه تحت پوشش دانشگاه 

دانشکده علوم پزشکی

دانشکده علوم / پشتیبانی دانشگاه

پزشکی از سمن ها در راستای 

اهداف کلی سالمت ابالغ شده 

توسط وزیر محترم بهداشت

ایجاد سمن جدید در حوزه سالمت

برگزاری جلسات شورای گسترش 

سازمان های مردم نهاد

15100

10

100

35

35

30

30

30
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بوشهر

حوزه اجتماعی

1398/04/011398/04/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش در فرمت ارسالی ستاد10تهیه گزارش وضعیت موجود

1398/04/011398/04/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتصورتجلسه امضا شده طرفین4تشکیل اتاق فکر

1398/04/011398/04/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش/صورتجلسه 4تعیین سمن های مورد نیاز

1398/04/011398/04/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش تصویری- گزارش کتبی 5برگزاری نشست

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش تصویری- گزارش کتبی 5مذاکره با سمن های ملی و معرفی داوطلبان به ایشان

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش تصویری- گزارش کتبی 10مذاکره با سازمان های ذی مدخل

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش تصویری- گزارش کتبی 30تامین مکان

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش تصویری- گزارش کتبی 15تجهیز ساختمان

10 سمن تازه تاسیس در سرای سمن ها5استقرار  حداقل 
تصویر پروانه فعالیت سمن های - گزارش تصویری - گزارش کتبی 

(نمایندگی/ شعبه )استقرار یافته 
1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمت

1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش تصویری- گزارش کتبی 7تشکیل کمیته های پشتیبان

۰۰۱اسامی و مشخصات خیرین براساس فرم 5بازنگری بانک اطالعات خیرین
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/31

شش )ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه

(1398ماهه اول سال 
15

ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه براساس 

۱۳۹۸ در شش ماهه اول سال ۰۰۴فرم 

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/31

۰۰۶تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی براساس فرم 5تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/31

۰۰۱بازنگری بانک اطالعات خیرین براساس فرم 5بازنگری بانک اطالعات خیرین
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

10ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین
ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین 

۰۰۵براساس فرم 

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

شش )ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه 

 و کل ارزش ریالی مشارکت خیرین در سال ۱۳۹۸ماهه دوم سال 

۱۳۹۸

15

ارائه گزارش کل ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه 

۱۳۹۸ در سال ۰۰۴براساس فرم 

ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه براساس 

1398 در شش ماهه دوم سال ۰۰۴فرم 

شش ماهه دوم سال و کل  ارزش ریالی )الزه به ذکر است هردو فرم 

.بارگذاری گردد (۱۳۹۸مشارکت در سال 

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

5ارائه گزارش از پالک کوبی اموال اهدایی
 و  عکس ۰۰۷ارائه گزارش از پالک کوبی اموال اهدایی براساس فرم 

های مرتبط با اموال اهدایی پالک کوبی شده

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

۰۰۶تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی براساس فرم 5تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

5حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سالمت
ارسال گزارش حمایت ها و میزان مشارکت معاونت اجتماعی   از 

012پروژه های جهادی  در قالب فرم ورد 

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/31

5حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سالمت
ارسال گزارش حمایت ها و میزان مشارکت  از پروژه ها در قالب فرم 

012ورد 

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

افزایش تعداد سمن جدید حوزه 50

شهرستانی / سالمت ملی و استانی

 درصد۵به میزان 

10

- افزایش میزان مشارکت خیرین

مؤسسات خیریه و گروه های 

داوطلب در پروژه های حوزه 

 درصد نسبت ۲۰سالمت به میزان 

به سال گذشته

10

ایجاد سرای سمن های سالمت 

درحوزه تحت پوشش 

دانشکده های علوم پزشکی /دانشگاه

جهت ارتقای سالمت مناطق محروم

- ساماندهی مشارکت خیرین

گروه های داوطلب-واقفین

40

70
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بوشهر

حوزه اجتماعی

25تعداد خدمات ارایه شده توسط کلینیک های سیار دندانپزشکی
   و براساس سامانه مانیتورینگ 008گزارش  خدمات  در قالب فرم 

ثبت خدمات کلینیک سیار دندانپزشکی

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/31

25تعداد خدمات ارایه شده توسط کلینیک های سیار دندانپزشکی
   و براساس سامانه مانیتورینگ 008گزارش  خدمات  در قالب فرم 

ثبت خدمات کلینیک سیار دندانپزشکی

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/29

(فایل ورد)  010ارسال گزارش ارزش ریالی براساس فرم 15ارزش ریالی مشارکت مردمی و خیرین در تامین مواد دندانپزشکی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/31

010ارسال گزارش در قالب فایل ورد با شماره 15ارزش ریالی مشارکت مردمی و خیرین در تامین مواد دندانپزشکی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

تهیه بانک اطالعاتی موسسات خیریه ومجامع خیرین  دارای شرایط ، 

جهت استقرار در بیمارستان بعنوان مؤسسه خیریه بیمارستانی
موسسات خیریه سالمت فعال استان/لیست مجامع خیرین40

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

برگزاری نشست های توجیهی  با خیرین و موسسات خیریه سالمت 

فعال درسطح استان
30

 بارگزاری تصویر نشست یا همایش برگزار شده مرتبط با جلب.1

 مشارکت خیرین و مؤسسات خیریه فعال حوزه سالمت در خصوص

راه اندازی مؤسسه خیریه بیمارستانی

2. (یک بند)گزارش مختصر از نشست یا همایش برگزار شده 

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

موسسات خیریه سالمت فعال /انعقاد تفاهم نامه با مجمع خیرین 

استان
30

بارگزاری تصویر تفاهم نامه منعقده بر اساس پیش نویس مورد تأیید 

ستاد وزارتی جهت ایجاد مؤسسه خیریه بیمارستانی

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

ثبت مدارک اعضای هیئت مدیره در ساما نه ثبت سمن های وزارت 

کشور
دریافت کد رهگیری از سامانه وزارت کشور30

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

فرمانداری جهت ثبت در سامانه ثبت /معرفی نامه از استانداری 

شرکتها و یا  دریافت مجوز ثبت شرکتها
40

تصویر معرفی نامه ی مذکور و یا پروانه فعالیت دریافتی از وزارت 

کشور

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

تشکیل جلسات هیئت مدیره مؤسسه خیریه بیمتارستانی هر سه ماه 

یکبار
تصویر صورتجلسه به تاریخ و امضاء حاضرین30

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

10ابالغ راهنمای پایش برنامه

 نامه ابالغ راهنما	•

فایل راهنما	•

فرمت های گزارش دهی	•

1398/02/011398/02/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

دریافت برنامه عملیاتی ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی از اداره 

جهاد کشاورزی استان
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذاییفایل برنامه عملیاتی ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی	•10

معاونت )دریافت برنامه نمونه برداری و آزمایش محصوالت کشاورزی 

(بهداشت و غذا و دارو
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذاییفایل برنامه پایش محصوالت کشاورزی	•10

10تنظیم برنامه پایش طرح ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی
فایل شاخص های پایش و برنامه پایش	•

نامه اطالع رسانی برنامه پایش به دستگاه های ذی ربط	•
1398/04/011398/04/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

تدوین و ارسال گزارش پایش برنامه ارتقا سالمت محصوالت 

(گزارش اول)کشاورزی  به دبیرخانه شورا 
10

 نامه گزارش 	•

فایل  گزارش پایش برنامه	•
1398/07/011398/08/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

جمع بندی گزارش های واصله از استان و تدوین گزارش اول پایش 

برنامه ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی در استان ها
1398/08/011398/09/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذاییفایل  گزارش  جمع بندی  پایش برنامه	•20

تدوین و ارسال گزارش پایش برنامه ارتقا سالمت محصالت 

(گزارش دوم)کشاورزی به دبیرخانه شورا 
10

 نامه گزارش پایش برنامه	•

فایل گزارش پایش برنامه	•
1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

جمع بندی گزارش های واصله از استان و تدوین گزارش دوم پایش 

برنامه ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی در استان ها
1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذاییفایل گزارش جمع بندی دوم  پایش برنامه	•20

- افزایش میزان مشارکت خیرین

مؤسسات خیریه و گروه های 

داوطلب در پروژه های حوزه 

 درصد نسبت ۲۰سالمت به میزان 

به سال گذشته

10 اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

50

افزایش تعداد مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستان دولتی به 

 درصد نسبت به سال قبل۳۰میزان 

 درصد اهداف عملیاتی ۵0تحقق 

ساالنه طرح راهبردی ارتقا سالمت 

هشت محصول کشاورزی در هر 

استان

افزایش خدمات ارایه شده توسط 

کلینیک های سیار در مناطق 

محروم و دورافتاده

جلب مشارکت خیرین و موسسات 

خیریه سالمت فعال حوزه ی سالمت

ایجاد موسسات خیریه 

انجمن حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستانهای دولتی تابعه 

دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

خدمات بهداشتی درمانی

اجرای طرح راهبردی ارتقا سالمت 

هشت محصول کشاورزی در استان 

ها

10

10

30

40

60

100
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بوشهر

حوزه اجتماعی

1398/04/011398/04/31اداره کل امور اجتماعینامه ارسال دستورالعمل20تدوین سیاست ها ودستورالعمل های اجرایی مرتبط

برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان دانشگاه های علوم 

پزشکی
1398/11/011398/11/30اداره کل امور اجتماعیلیست حضور غیاب- سین برنامه -دعوت نامه 20

برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان در سطح 

شهرستانهای تابعه
1398/04/011398/04/15اداره کل امور اجتماعیدعوت نامه، سین برنامه، لیست ححضور و غیاب، تصاویر کارگاه10

برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان در سطح 

شهرستانهای تابعه
1398/08/011398/08/15اداره کل امور اجتماعیدعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب، تصاویر کارگاه10

برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان در سطح 

شهرستانهای تابعه
1398/12/011398/12/15اداره کل امور اجتماعیدعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب، تصاویر کارگاه10

15استقرار کانون سالمت محله
فرم تکمیل شده ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی، تصاویر کانون 

سالمت محالت
1398/07/011398/07/15اداره کل امور اجتماعی

15استقرار  کانون سالمت محله
فرم تکمیل شده ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی، تصاویر کانون 

سالمت محالت
1398/12/011398/12/15اداره کل امور اجتماعی

1398/04/011398/04/31اداره کل امور اجتماعینامه ابالغی به دانشگاهها، دستورالعمل10بازنگری و ابالغ دستورالمعل های مرتبط

1398/12/011398/12/15اداره کل امور اجتماعیفرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی20برگزاری مجامع سالمت استان

1398/07/011398/07/15اداره کل امور اجتماعی(۶فرم شماره  )فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی 20(شش ماهه اول سال)برگزاری مجامع سالمت محله 

1398/12/011398/12/15اداره کل امور اجتماعی(۶فرم شماره  )فرم ضمیمه رراهنمای برنامه عملیاتی 20(شش ماهه دوم سال)برگزاری مجامع سالمت محله 

1398/10/011398/10/30اداره کل امور اجتماعیدعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب20برگزاری مراسم گرامیداشت خذمات داوطلبان سالمت در سطح ملی

برگزاری مراسم گرامیداشت خدمات داوطلبان سالمت در سطح 

دانشگاه
1398/11/011398/11/30اداره کل امور اجتماعیدعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب35

صورتجلسه25تشکیل دبیرخانه همایش
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/03/011398/03/15

شیوه نامه نهایی طرح25پ.ع.تدوین و ابالغ شیوه نامه انتخاب مددکار اجتماعی نمونه به د
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/03/011398/03/15

معرفی مددکاران اجتماعی نمونه منتخب از سوی دانشگاه ها به ستاد 

(بر اساس شیوه نامه ارسالی)
نامه و مستندات25

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/10/011398/10/15

گزارش خبری- عکس- کنداکتور25اجرای برنامه و ارائه گزارش تصویری جهت مستند سازی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

طراحی، پایش و ارزشیابی مداخالت "برگزاری دوره  آموزشی 

"اجتماعی سالمت 
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور15

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/04/011398/04/15

عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور25"فرآیندهای مددکاری اجتماعی"برگزاری دوره  آموزشی پیشرفته 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/04/011398/04/15

سمینار علمی یک روزه با موضوع مددکاری اجتماعی و اجتماعی 

شدن سالمت
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور20

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/08/011398/08/15

اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا 

%25سقف 
هر سه ماه یکبار- فرم اکسل10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/04/011398/04/15

اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا 

%50سقف 
فرم اکسل سه ماهه دوم10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/07/011398/07/15

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

50

استقرار نظام جامع خدمات 

 ۲۰به میزان )مددکاری اجتماعی 

درصد مراکز درمانی دارای مددکار 

 درصد شبکه های ۱۰/ اجتماعی

(بهداشت

10

10

افزایش تعداد کانون های سالمت 

 درصد محالت ۳۰محله به میزان 

شناسایی شده

افزایش تعداد مجامع سالمت  به 

 درصد شاخص مورد انتظار10میزان 

افزایش مشارکت داوطلبان سالمت 

 درصد سال پایه10محالت به میزان 

تشکیل کانون های سالمت محله

برگزاری مجامع سالمت

مشارکت داوطلبان  سالمت محله

جهانی -بزرگداشت روزملی 

مددکاری اجتماعی

توانمند سازی  مددکاران اجتماعی 

درنظام سالمت

10

10

100

100

100

10

20
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بوشهر

حوزه اجتماعی

اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا 

%75سقف 
سه ماهه سوم-فرم اکسل10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/10/011398/10/15

اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا 

%100سقف 
سه ماهه چهارم- فرم اکسل10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

نامه33تشکیل نشست با معاونت آموزشی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/02/011398/02/15

تهیه کوری کلوم و پکیج آموزشی آشنایی با حرفه مددکاری 

اجتماعی بعنوان یکی از اعضای تیم درمان
فرم کوری کلوم آموزشی33

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/08/011398/08/15

نامه34ارائه کوری کلوم و پکیج آموزشی به معاونت آموزش
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/08/011398/08/15

عکس- صورتجلسات کارگروه10تشکیل کارگروه های تخصصی در دانشگاههای مجری
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/03/011398/03/15

صورتجلسه- عکس- دعوتنامه5تشکیل جلسه درون بخشی و بین بخشی با دستگاه های همکار
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

تدوین پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی توسط دانشگاههای 

مجری و همکار
فایل پیش نویس پروتکل10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

برگزاری دوره تربیت مدرس پروتکل های تخصصی مددکاری 

 درستادTOTاجتماعیه به روش 
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/09/011398/09/15

برگزاری دوره آموزش پروتکل های تخصصی مددکاری در دانشگاه 

های پایلوت
عکس- لیست حضور غیاب- کنداکتور10

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

نامه5هماهنگی با ستاد و ابالغ پروتکل به دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

گزارش10اجرا ی پروتکل  اعتیاد در دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

گزارش10اجرا ی  پروتکل اختالالت روان  در دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

گزارش10در دانشگاه های پایلوت (PHC)اجرا ی پروتکل نظام شبکه 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

گزارش10اجرا ی  پروتکل تصادفات رانندگی در دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

گزارش10اجرا ی پروتکل حوادث و بالیا در دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

برگزای کارگاه ملی اصول و فنون  مدیریت برنامه ها و اسناد ملی 

سالمت
20

لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20ابالغ شیوه نامه اصول و فنون  مدیریت برنامه ها و اسناد ملی سالمت

شیوه نامه	•

نامه ابالغ	•

فرمت گزارش دهی	•

1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارسال گزارش کاربست اصول و فنون مدیریت برنامه ها و اسناد ملی 

(گزارش سه ماهه اول)سالمت 
20

نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش سه ماهه اول	•
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارسال گزارش کاربست اصول و فنون مدیریت برنامه ها و اسناد ملی 

(گزارش سه ماهه دوم)سالمت 
20

نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش سه ماهه دوم	•
1398/09/011398/09/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ارسال گزارش کاربست اصول و فنون مدیریت برنامه ها و اسناد ملی 

(گزارش سه ماهه سوم)سالمت 
20

نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش سه ماهه سوم	•
1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

توانمند سازی  مددکاران اجتماعی 

درنظام سالمت

20 اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

استقرار نظام جامع خدمات 50

 ۲۰به میزان )مددکاری اجتماعی 

درصد مراکز درمانی دارای مددکار 

 درصد شبکه های ۱۰/ اجتماعی

(بهداشت

10

 درصد نظام نامه 100استقرار 

استانی مدیریت همه جانبه سالمت

10

برگزاری دوره های آموزشی ضمن 

پرستاران و - خدمت برای پزشکان

سایر کادر درمان

طراحی و تدوین پروتکل های 

-1: تخصصی مددکاری اجتماعی

پروتکل - 2پروتکل  اعتیاد 

پروتکل نظام -3اختالالت روان 

پروتکل -  4 (PHC)شبکه 

پروتکل - 5تصادفات رانندگی 

حوادث و بالیا

استقرار شیوه نامه مدیریت 

هماهنگ برنامه ها و اسناد ملی در 

سطح استان

5

65

10
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بوشهر

حوزه اجتماعی

40برگزاری کارگاه ملی استقرار شورای پیام رسان سالمت استان
لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

40ابالغ شیوه نامه شورای پیام رسان سالمت استان
شیوه نامه	•

نامه ابالغ	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20ارائه گزارش از تشکیل شورای پیام رسان سالمت

•	 (مدیر روابط عمومی دانشگاه)تصویر ابالغ رییس شورا 

  شیوه2 ماده 2-6تصویر ابالغ کارشناسان ارشد مطابق بندهای  	•

  نظامنامه استانی مدیریت سالمت همه جانبه9نامه شماره 

صورتجلسه اول شورا	•

1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20برگزاری کارگاه ملی  پایش وارزشیابی سالمت محوری در استان
لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ابالغ اصالحیه  شیوه نامه های مرتبط با ارزشیابی سالمت محوری در 

سطح استان
20

شیوه نامه	•

نامه ابالغ	•
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20(گزارش اول)تهیه و ارسال گزارش روش گردآوری و ارائه داده ها 
نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش دهی اول	•
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20(گزارش دوم)تهیه و ارسال گزارش روش و نتایج تحلیل داده ها 
نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش دهی دوم	•
1398/08/011398/09/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

تهیه و ارسال گزارش روش و ارائه نتایج رتبه بندی، اعالم عمومی و 

(گزارش سوم)تقدیر و تشویق 
20

نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش دهی سوم	•
1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

10برگزاری کارگاه ملی اصول و فنون مدیریت پروژه های بین بخشی

لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•

فرمت گزارش دهی	•

1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

 دستگاه اجرایی در ۱۰ پروژه به تفکیک ۱۰اعالم و ارسال فهرست 

استان
10

نامه اعالم پروژه ها	•

فهرست پروژه های هدف گذاری شده	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20(سه ماهه اول)ارسال گزارش اول 
فرم تکمیل شده گزارش	•

نامه ارسال گزارش	•
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20(سه ماهه دوم)ارسال گزارش دوم 
فرم تکمیل شده گزارش	•

نامه ارسال گزارش	•
1398/09/011398/09/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20(سه ماهه سوم)ارسال گزارش سوم 
فرم تکمیل شده گزارش	•

نامه ارسال گزارش	•
1398/11/011398/11/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

برگزاری نشست ملی ارائه تجربیات اجرای  برنامه جامع سالمت 

استان ها
20

لیست حضور و غیاب	•

دعوت نامه	•
1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

40ارائه گزارش از تشکیل مرکز اسناد اطالعات راهبردی سالمت

 مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر راه اندازی مرکز اسناد و	•

اطالعات راهبردی سالمت استان

 تصویر ابالغ کارشناس مسئول مرکز اسناد و اطالعات راهبردی 	•

سالمت استان

آیین نامه مرکز اسناد و اطالعات راهبردی سالمت استان	•

1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

تصویب برنامه در هیات رییسه دانشگاه و ابالغ به تمام معاونتها در 

دانشگاه
30

 تصویر مصوبه اجرای برنامه در هیات رییسه دانشگاه	•

تصویر نامه ابالغ برنامه به معاونتها 	•
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

اعالم اسامی نمایندگان و رابطین ستاد در دبیرخانه ساغ استان به 

ستاد
30

 نامه معرفی نماینده مرتبط با دبیرخانه شورایعالی سالمت در حوزه	•

مرکز اسناد و اطالعات راهبردی سالمت
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

 درصد نظام نامه 100استقرار 50

استانی مدیریت همه جانبه سالمت

ظرفیت سازی شورای پیام رسان 10

سالمت در استان

استقرار شیوه نامه های پایش و 

ارزشیابی سالمت محوری در استان

 پروژه از  مجموعه ۱۰اجرای حداقل 

 ۱۳۹۸پروژه های تفاهم نامه سال 

ذیل برنامه جامع سالمت استان  

( پروژه۱هر دستگاه اجرایی )

استقرار مرکز اسناد و اطالعات 

راهبردی سالمت

10

10

15

10
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بوشهر

حوزه اجتماعی

40استقرار کمیته دیده بانی
ابالغ رییس کمیته دیده بانی	•

ابالغ اعضای کمیته دیده بانی	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

10ابالغ فرمت گزارش دهی
نامه ابالغ فرمت	•

فرمت تهیه گزارش	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

25( ماهه اول۶)تهیه و ارسال گزارش دیده باتی سالمت استان 
نامه گزارش دهی	•

•	  ماهه اول۶فایل گزارش 
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

25( ماهه دوم۶)تهیه و ارسال گزارش دیده باتی سالمت استان 
نامه گزارش دهی	•

•	  ماهه دوم۶فایل گزارش 
1398/12/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

1398/02/011398/04/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایینامه ابالغ اعضای اندیشگاه	•20تشکیل اندیشگاه سالمت استان

طبق فرمت ارسال شده در سال ) ۱۳۹۸ارسال گزارش عملکرد سال 

۱۳۹۷)
80

نامه گزارش دهی	•

فرمت تکمیل شده گزارش	•
1398/10/011398/10/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

20تشکیل خانه مشارکت شهرستان ها
نامه گزارش دهی	•

فایل اکسل گزارش دهی	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

توجیهی برای اعضای خانه مشارکت - برگزای کارگاه  آموزشی

(۱۳۹۷مطابق فرمت ابالغی در سال )شهرستانی 
20

نامه گزارش دهی	•

فایل گزارش	•
1398/03/011398/03/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

 پیام های سالمت به اعضای شبکه در حوزه جسمی 10انتقال حداقل 

روانی و اجتماعی
30

 صورت جلسات دوره ای عضو منتخب خانه مشارکت با اعضای شبکه	•

(به تفکیک هر شبکه)خود 
1398/06/011398/06/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

30 مطالبه اعضای شبکه به مسئولین دولتی۵انتقال حداقل 
 نامه درخواست رسیدگی به مطالبات درخواستی به مراجع ذیربط در	•

استان
1398/09/011398/09/30دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

40گزارش از مراکز تحقیقاتی مرتبط شناسایی شده در منطقه و قطب

 مکاتبه با دبیرخانه	•

 لیست شرکت های دانش بنیان و سایر مراکز تحقیقات مستقر در	•

استان

1398/02/011398/04/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

SDH20ابالغ اساس نامه تشکیل شبکه ملی تحقیقات 
 اساسنامه	•

نامه ابالغ اساس نامه	•
1398/02/011398/04/31دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

۱۳۹۸40تعیین طرح های مشترک در قالب شبکه تحقیقات برای سال 
 صورت جلسات مشترک	•

مکاتبات هماهنگی با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها	•
1398/10/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

هدفمندسازی تحقیقات مراکز 

تحقیقاتی عوامل اجتماعی تعیین 

کننده های سالمت

تعیین اولویت های پژوهشی در کارگروه با همکاری موسسه ملی 10

سالمت  در راستای نیاز جامعه و دبیرخانه شورای عالی سالمت و 

امنیت

100
 صورت جلسات مشترک با موسسه ملی تحقیقات سالمت و مراکز	•

کالن مناطق
1398/10/011398/12/15دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

تکمیل چک لیست10اجرای پروتکل در دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/01/101398/01/25

ابالغیه و شیوه نامه10ابالغ شیوه نامه اجرایی به دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/01/101398/01/25

لیست اسامی برگزیدگان و معرفی نامه10صدور معرفی نامه برای داوطلبان برگزیده
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/04/011398/04/15

چک لیست و پرسشنامه10تدوین و ابالغ ابزار پایش و ارزیابی به دانشگاه های پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/05/011398/05/15

گزارش بازدید و عکس10نظارت و بازدید از مراکز پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/06/011398/06/15

گزارش نهایی پایش و ارزیابی10پایش و ارزیابی طرح در مرحله پایلوت
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/09/011398/09/15

شیوه نامه نهایی طرح10بازنگری و تدوین شیوه نامه نهایی طرح
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/09/011398/09/15

حفاظت مالی مردم در برابر 

هزینه های سالمت

کاهش درصد خانوارهای مواجه با 15

 5/۱)هزینه های کمرشکن سالمت 

(98تا پایان سال % 

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

- مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

حفظ و - بین بخشی در تامین

ارتقای سالمت

 درصد نظام نامه 100استقرار 50

استانی مدیریت همه جانبه سالمت

تشکیل و فعال سازی کمیته 10

دیده بانی

ظرفیت سازی اندیشگاه سالمت 

استان

ظرفیت سازی خانه مشارکت مردم 

در سالمت استان

راه اندازی شبکه ملی تحقیقات 

مولفه های اجتماعی موثر بر 

تدوین و ابالغ اساسنامه . سالمت

SDHشبکه ملی تحقیقات 

اجرای آزمایشی طرح سالمت یار در 

درمانی- مراکز بهداشتی

70

10

5

10

10
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حوزه اجتماعی

نامه فراخوان10فراخوان جهت شناسایی دانشگاه های داوطلب اجرا
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/09/011398/09/15

نامه ابالغ۹۹20ابالغ طرح نهایی به دانشگاه های داوطلب جهت اجرا در سال 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

سه ماهه اول- فرم اکسل5%25اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا صقف 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/04/011398/04/15

برگزاری جلسه با معاونت درمان جهت بررسی و ساماندهی 

دستورالعمل های حمایت های اقتصادی
عکس- صورتجلسه20

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/07/011398/07/15

دعوتنامهFGD20 جلسه ۴تشکیل 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/07/011398/07/15

پیش نویس پروتکل20تدوین پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/07/011398/07/15

سه ماهه اول-ارائه گزارش5%25اجرای پروژه همراه سراها تا سقف 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/04/011398/04/15

سه ماهه دوم- فرم اکسل5%50اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/07/011398/07/15

سه ماهه سوم- فرم اکسل5%75اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/10/011398/10/15

سه ماهه چهارم- فرم اکسل5%100اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

سه ماهه دوم-ارائه گزارش5%50اجرای پروژه همراه سراها تا سقف 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/07/011398/07/15

سه ماهه سوم- ارائه گزارش5%75اجرای پروژه همراه سراها تاسقف
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/10/011398/10/15

سه ماهه چهارم-ارائه گزارش5%100اجرای پروژه همراه سراها تا سقف 
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

فایل محتوای تولید شده50تولید محتوای آموزشی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

عکس و تصاویر-گزارش تفصیلی کارگاه های برگزار شده50برگزاری کارگاه های آموزشی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/12/011398/12/15

برگزاری کارگاه آموزشی جهت رؤسای ادارات و کارشناسان 

(سرگروه های قطب)سازمانهای مردم نهاد
1398/06/011398/06/31اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمتگزارش- دعوتنامه 40

60برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرگروه قطب جهت اعضا
یک قطعه عکس - لیست حضور و غیاب - گزارش کتبی - دعوتنامه 

از کارگاه
1398/10/011398/10/30اداره کل سازمانهای مردم نهاد سالمت

20تهیه بانک اطالعات مراکز خیریه درمانی
 جدول اطالعات مراکز خیریه درمانی تابعه دانشگاه بر اساس فرم .1

۰۱۳

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/03/011398/03/15

20بازدید از مراکز خیریه درمانی
عکس بازدید از سر درب مرکز درمانی و حین برگزاری جلسه با 

اعضای هیئت مدیره مرکز خیریه درمانی

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/11/011398/12/15

30تکمیل چک لیست پایش و ارزیابی مراکز خیریه حوزه سالمت

چک لیست تکمیل شده پایش و ارزیابی مراکز خیریه درمانی حوزه 

سالمت به همراه امضا وتاریخ پایش کننده ومعاون اجتماعی دانشگاه 

مربوطه

اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/11/011398/12/15

عکس از تابلوی دفتر خیریه بیمارستانی مستقر در بیمارستان30استقرار دفتر مؤسسه خیریه بیمارستانی در بیمارستان
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/11/011398/12/15

عکس از صندوق خیریه بیمارستانی30ایجاد صندوق خیریه بیمارستانی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/11/011398/12/15

۰۱۴تکمیل فرم ارزیابی مؤسسات خیریه بیمارستانی بر اساس فرم 40پایش عملکرد مؤسسات خیریه بیمارستانی
اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد 

سالمت
1398/11/011398/12/15

100 کاهش درصد خانوارهای مواجه با 

 5/۱)هزینه های کمرشکن سالمت 

(98تا پایان سال % 

15 حفاظت مالی مردم در برابر 

هزینه های سالمت

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(اجتماعی )مدیران و کارکنان 

افزایش میزان نظارت بر مراکز 

خیریه درمانی و مؤسسات خیریه 

 (بیمارستان های دولتی)بیمارستانی

 درصد نسبت به سال ۲۰به میزان 

(۱۳۹۶سال )پایه

ساماندهی حمایت های اقتصادی از 

نیازمندان

آموزش و توانمندسازی مدیران و 

کارشناسان حوزه خیرین و 

مؤسسات خیریه سالمت

اجرای آزمایشی طرح سالمت یار در 

درمانی- مراکز بهداشتی

آموزش رؤسای ادارات و کارشناسان 

/ سازمانهای مردم نهاد دانشگاه 

دانشکده

پایش و نظارت مراکز درمانی خیریه

نظارت مستمر بر مؤسسات 

انجمن حمایت از بیماران و /خیریه

بیمارستان دولتی

2060

40
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12.5شش ماهه اول- شناسایی گلوگاه های فسادخیز
مکاتبات انجام شده در جهت شناسایی گلوگاه ها

لیست گلوگاه های شناسایی شده در قالب فرمت مشخص
1398/01/011398/01/31بازرسی

1398/08/011398/08/30بازرسی.12.5شش ماهه دوم- شناسایی گلوگاه های فسادخیز

12.5شش ماهه اول-انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها

گزارش اقدامات انجام شده جهت رفع تمامی گلوگاه های شناسایی 

گزارش نتیجه اقدامات جهت رفع یکی از -(در قالب جدول)شده 

مکاتبات صورت گرفته-گلوگاه ها به صورت نمونه

1398/07/011398/07/30بازرسی

12.5شش ماهه دوم-انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها

گزارش اقدامات انجام شده جهت رفع تمامی گلوگاه های شناسایی 

گزارش نتیجه اقدامات جهت رفع یکی از -(در قالب جدول)شده 

مکاتبات صورت گرفته-گلوگاه ها به صورت نمونه

1398/11/011398/12/20بازرسی

شش -نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط

ماهه اول
12.5

گزارش مکاتبات با واحدها جهت دریافت دستورالعمل ها، بخشنامه 

-گزارش اقدامات نظارتی در خصوص دستورالعمل ها-ها و قوانین

نمونه اقدامات انجام شده

1398/06/011398/06/31بازرسی

شش -نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط

ماهه دوم
12.5

گزارش مکاتبات با واحدها جهت دریافت دستورالعمل ها، بخشنامه 

-گزارش اقدامات نظارتی در خصوص دستورالعمل ها-ها و قوانین

نمونه اقدامات انجام شده

1398/11/011398/12/15بازرسی

12.5شش ماهه اول-نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون های استخدامی
-دعوتنامه شرکت در جلسات معامالت و آزمون های استخدامی

گزارش آماری جلسات با حضور نماینده بازرسی-صورت جلسات
1398/07/011398/07/30بازرسی

12.5شش ماهه دوم-نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون های استخدامی
-دعوتنامه شرکت در جلسات معامالت و آزمون های استخدامی

گزارش آماری جلسات با حضور نماینده بازرسی-صورت جلسات
1398/11/011398/12/15بازرسی

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در 

شش ماهه اول-فواصل زمانی منظم 
20

نمونه -نمونه دعوتنامه جلسات-لیست کامل جلسات برگزار شده

صورت جلسات و مصوبات
1398/06/011398/06/31بازرسی

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در 

شش ماهه دوم-فواصل زمانی منظم 
20

نمونه -نمونه دعوتنامه جلسات-لیست کامل جلسات برگزار شده

صورت جلسات و مصوبات
1398/10/011398/10/30بازرسی

پیگیری اجرای مصوبات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق 

فعالیت های مبارزه با رشوه و تهیه بانک اطالعاتی مبارزه با /مردم

شش ماهه اول- رشوه

30
گزارش -گزارش آماری پیگیری مصوبات کمیته های برگزار شده

مکاتبات انجام شده در پیگیری مصوبات-میزان تحقق اجرای مصوبات
1398/07/011398/07/30بازرسی

پیگیری اجرای مصوبات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق 

فعالیت های مبارزه با رشوه و تهیه بانک اطالعاتی مبارزه با /مردم

شش ماهه دوم- رشوه

30
گزارش -گزارش آماری پیگیری مصوبات کمیته های برگزار شده

مکاتبات انجام شده در پیگیری مصوبات-میزان تحقق اجرای مصوبات
1398/11/011398/12/15بازرسی

1398/02/201398/03/31بازرسیمستندات مربوطه طبق شیوه نامه15ورود اطالعات سامانه

1398/04/011398/05/15بازرسیمستندات مربوطه طبق شیوه نامه20ارزیابی انطباق

بررسی نتایج نهایی ارزیابی در کمیته صیانت و ارسال به کمیته 

ساختار
1398/06/011398/06/31بازرسیمستندات مربوطه طبق شیوه نامه15

1398/08/011398/12/29بازرسیمستندات مربوطه طبق شیوه نامه15ارائه پبشنهادات اصالحی جهت بهبود

شش -گزارشات سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی ارباب رجوع

ماهه اول
1398/07/011398/07/30بازرسیمستندات مربوطه طبق شیوه نامه17.5

شش -گزارشات سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی ارباب رجوع

ماهه دوم
1398/12/011398/12/29بازرسیمستندات مربوطه طبق شیوه نامه17.5

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

حوزه بازرسی

ارتقای سالمت و کاهش فساد اداری

ساماندهی و تشکیل کمیته سالمت 

اداری و صیانت از حقوق مردم و 

اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصالح 

نظام اداری

ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی 

در نظام سالمت در سامانه مربوط

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق 

اسناد باالدستی

2030

30

40
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بوشهر

حوزه بازرسی

ایجاد بستر مناسب جهت ثبت آنالین و الکترونیک شکایات و 

انتظارت مراجعین در صفحه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات

15

گزارش آماری -تصویر مشخص از سامانه الکترونیک ثبت شکایات

مکاتبات انجام شده در -معتبر از شکایات دریافتی از طریق سامانه

خصوص راه اندازی سایت الکترونیک

1398/09/011398/09/30بازرسی

7.5ایجاد سامانه پیامکی بازخورد به مراجعین

گزارش آماری شکوائیه های -گزارش معتبر از ایجاد سامانه پیامک

مستند پیگیری های انجام شده از طریق -واصله از طریق پیامک

مکاتبات و اقدامات انجام شده جهت بهبود عملکرد سامانه-پیامک

1398/09/011398/09/30بازرسی

 درصدی میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه ۱۰کاهش 

های اجرایی
7.5

تکمیل فرم مربوط به کاهش میزان شکایات در برنامه هفتم نقشه راه 

گزارش آماری میزان شکوائیه ها-اصالح نظام سالمت اداری
1398/11/011398/12/15بازرسی

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه اول-گزارشات فصلی
7.5

-صورت جلسات برگزار شده-گزارش تحلیلی از بررسی شکوائیه ها

در صورتی که نیاز به حضور نماینده )دعوتنامه شرکت در جلسه 

(معاونت ها باشد

1398/03/011398/03/31بازرسی

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه دوم-گزارشات فصلی
7.5

-صورت جلسات برگزار شده-گزارش تحلیلی از بررسی شکوائیه ها

در صورتی که نیاز به حضور نماینده )دعوتنامه شرکت در جلسه 

(معاونت ها باشد

1398/06/011398/06/31بازرسی

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه سوم-گزارشات فصلی
7.5

-صورت جلسات برگزار شده-گزارش تحلیلی از بررسی شکوائیه ها

در صورتی که نیاز به حضور نماینده )دعوتنامه شرکت در جلسه 

(معاونت ها باشد

1398/09/011398/09/30بازرسی

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه چهارم-گزارشات فصلی
7.5

-صورت جلسات برگزار شده-گزارش تحلیلی از بررسی شکوائیه ها

در صورتی که نیاز به حضور نماینده )دعوتنامه شرکت در جلسه 

(معاونت ها باشد

1398/12/011398/12/20بازرسی

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه اول-واحدها
7.5

گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی 

حداکثر )نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات -۹۳سال 

( نمونه3

1398/04/011398/04/31بازرسی

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه دوم-واحدها
7.5

گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی 

حداکثر )نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات -۹۳سال 

( نمونه3

1398/07/011398/07/30بازرسی

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه سوم-واحدها
7.5

گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی 

حداکثر )نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات -۹۳سال 

( نمونه3

1398/10/011398/10/30بازرسی

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه چهارم-واحدها
7.5

گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی 

حداکثر )نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات -۹۳سال 

( نمونه3

1398/12/011398/12/20بازرسی

شناسایی انتظارات و - نظارت بر شناسایی و الویت بندی مراجعین

دانشکده/دانشگاه/تعیین روش های ارزیابی انتظارات مراجعین ستاد
10

لیست نیازها و انتظارات -صورت جلسات-گزارش مکاتبات انجام شده

در قالب جدول و به صورت معتبر
1398/04/011398/05/31بازرسی

تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی با استفاده از ظرفیت ستاد و 

دانشگاه ها
10

نمونه -لیست معتبر افراد مشخص شده-نمونه مکاتبات صورت گرفته

معرفی نامه افراد
1398/03/011398/05/31بازرسی

دانشکده در جلسات هیئت رئیسه /حضور روسای بازرسی دانشگاه

شش ماهه اول-دانشکده/ دانشگاه
15

مکاتبات انجام شده پیرو بخشنامه صادره از وزارت جهت شرکت در 

خالصه گزارش شرکت در -دعوتنامه شرکت در جلسات-جلسات

-...جلسات توسط رئیس بازرسی

1398/06/011398/06/31بازرسی

دانشکده در جلسات هیئت رئیسه /حضور روسای بازرسی دانشگاه

شش ماهه دوم-دانشکده/ دانشگاه
15

مکاتبات انجام شده پیرو بخشنامه صادره از وزارت جهت شرکت در 

خالصه گزارش شرکت در -دعوتنامه شرکت در جلسات-جلسات

-...جلسات توسط رئیس بازرسی

1398/11/011398/12/20بازرسی

طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی 

دانشکده/دانشگاه/در سطح ستاد

25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

30

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

تدوین و اجرای نظام جامع - طراحی

پاسخگویی به شکایات و انتظارات 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)مراجعین 

30100
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بوشهر

حوزه بازرسی

-ادواری و فوق العاده- گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی

سه ماهه اول
15

گزارش بازرسی ادواری بر -برنامه بازرسی های دوره ای یک ساله

گزارش آماری بازرسی های فوق العاده در سه -اساس برنامه ساالنه

نمونه گزارشات بازرسی-ماهه

1398/03/011398/03/31بازرسی

سه -گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده

ماهه دوم
15

گزارش آماری بازرسی -گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه ساالنه

نمونه گزارشات بازرسی-های فوق العاده در سه ماهه
1398/06/011398/06/31بازرسی

-ادواری و فوق العاده- گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی

سه ماهه سوم
15

گزارش آماری بازرسی -گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه ساالنه

نمونه گزارشات بازرسی-های فوق العاده در سه ماهه
1398/09/011398/09/30بازرسی

سه -گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده

ماهه چهارم
15

گزارش آماری بازرسی -گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه ساالنه

نمونه گزارشات بازرسی-های فوق العاده در سه ماهه
1398/12/011398/12/20بازرسی

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر برگزاری مراسم پیاده 

(ع)روی اربعین حسینی 
20

برنامه بازدید و -چک لیست مربوطه-گزارش جلسات برگزار شده

نظارت
1398/08/011398/08/30بازرسی

آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری 

مراسم اربعین
20

گزارش برگزاری جلسه آموزشی -محتوی آموزشی مورد نیاز و مصوب

(صورت جلسه، مستندات برگزاری دوره، برنامه دوره برگزار شده)
1398/08/011398/08/30بازرسی

و اقدامات انجام شده در  (ع)گزارش برگزاری مراسم اربعین حسینی 

دانشکده/سطح دانشگاه
30

گزارش خالصه اقدامات انجام شده در راستای اجرای هرچه بهتر 

شرح خالصه نحوه برگزاری مراسم-مراسم در سطح دانشگاه
1398/09/011398/09/30بازرسی

30(ع)گزارش نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی 

خالصه گزارش اقدامات انجام شده در نظارت بر برگزاری مراسم 

گزارش بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان -توسط اداره بازرسی

گزارش های ارائه شده به حوزه های ذیربط/بازخورد-اداره بازرسی

1398/09/011398/09/30بازرسی

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه 

و شهادت امام  (ص)دانشگاه در برگزاری مراسم رحلت پیامبر اکرم 

(ع)رضا 

20
برنامه بازدید و -چک لیست مربوطه-گزارش جلسات برگزار شده

نظارت
1398/09/011398/09/30بازرسی

آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری 

(ع)و شهادت امام رضا  (ص)مراسم رحلت پیامبر 
20

گزارش برگزاری جلسه آموزشی -محتوی آموزشی مورد نیاز و مصوب

(صورت جلسه، مستندات برگزاری دوره، برنامه دوره برگزار شده)
1398/09/011398/09/30بازرسی

و اقدامات انجام شده در  (ص)گزارش برگزاری مراسم رحلت پیامبر 

دانشکده/سطح دانشگاه
30

گزارش خالصه اقدامات انجام شده در راستای اجرای هرچه بهتر 

شرح خالصه نحوه برگزاری مراسم-مراسم در سطح دانشگاه
1398/10/011398/10/30بازرسی

گزارش نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در برگزاری مراسم 

(ع)و شهادت امام رضا  (ص)رحلت پیامبر 
30

خالصه گزارش اقدامات انجام شده در نظارت بر برگزاری مراسم 

گزارش بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان -توسط اداره بازرسی

گزارش های ارائه شده به حوزه های ذیربط/بازخورد-اداره بازرسی

1398/10/011398/10/30بازرسی

پیگیری تشکیل کارگروه پایش و پیگیری اخبار ویژه و نظارت بر روند 

ایفای نقش کارگروه
1398/07/011398/07/30بازرسیشرح مکاتبات انجام شده جهت تشکیل کارگروه30

نظارت بر تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر و ارائه 

شش ماهه اول-گزارشات
35

بازخورد -محتوی مباحث مطرح شده-صورتجلسه-دعوتنامه جلسه

ارائه شده
1398/06/011398/06/31بازرسی

نظارت بر تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر و ارائه 

شش ماهه دوم-گزارشات
35

بازخورد -محتوی مباحث مطرح شده-صورتجلسه-دعوتنامه جلسه

ارائه شده
1398/10/011398/10/30بازرسی

طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی 

دانشکده/دانشگاه/در سطح ستاد

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 100

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

30

نظارت بر روند اجرای پایش و 

پیگیری خبر

25

نظارت بر برگزاری مراسم اربعین 

دانشگاه /ویژه دانشکده) (ع)حسینی

(های هدف

نظارت بر برگزاری مراسم رحلت 

 (ع)و شهادت امام رضا  (ص)پیامبر 

(دانشگاه های هدف/ ویژه دانشکده )

10

10

15
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بوشهر

حوزه بازرسی

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر پدافند غیرعامل منطبق 

 گانه تفاهم نامه وزارت متبوع و سازمان پدافند ۲۰بر محورهای 

غیرعامل کشور

1398/02/011398/03/31بازرسیچک لیست تدوین شده-گزارش مکاتبات و اقدامات10

20حضور در کارگروه های زیرمجموعه کمیته راهبردی پدافند غیرعامل
-دعوتنامه-گزارش مکاتبات انجام شده جهت هماهنگی انجام فعالیت

صورتجلسه
1398/08/011398/08/30بازرسی

تشکیل جلسه با کمیته پدافند غیرعامل وزارت و سازمان پدافند 

غیرعامل کشور جهت استاندارد سازی و پایایی و روایی چک لیست 

ارزیابی

1398/04/011398/04/31بازرسیچک لیست مصوب-صورت جلسات و مصوبات10

1398/10/011398/11/30بازرسیمکاتبات صورت گرفته10دانشگاه ها/ارسال چک لیست ارزیابی برای دانشکده

دریافت چک لیست های تکمیل شده، جمع بندی چک لیست ها و 

تجزیه و تحلیل آماری و ارائه پیشنهادات اصالحی
25

مکاتبه جهت ارسال چک لیست تکمیل - چک لیست تکمیل شده

بازخوردهای ارائه شده-گزارش تحلیل-شده به ستاد
1398/11/011398/12/20بازرسی

1398/11/011398/12/20بازرسیگزارش ارائه مطالب در جلسات-محتوی ارائه شده25ارائه گزارش حاصل از تجزیه و تحلیل ها در جلسات مربوطه

دانشکده ها مبنی بر پایش کمبود دارو، /اطالع رسانی به دانشگاه

ملزومات و تجهیزات پزشکی
1398/04/011398/04/31بازرسیمکاتبات صورت گرفته10

اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

سه ماهه اول-جدول و چک لیست های تعیین شده
1398/03/011398/03/31بازرسیمکاتبات صورت گرفته-گزارش تکمیل جداول-جداول تکمیل شده10

اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

سه ماهه دوم-جدول و چک لیست های تعیین شده
1398/06/011398/06/31بازرسیجداول مربوطه10

اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

سه ماهه سوم-جدول و چک لیست های تعیین شده
1398/09/011398/09/30بازرسیجداول مربوطه10

اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

سه ماهه چهارم-جدول و چک لیست های تعیین شده
1398/12/011398/12/20بازرسیجداول مربوطه10

جمع بندی گزارشات اخذ شده از دانشگاه ها و تجزیه و تحلیل کمی 

و کیفی
1398/10/011398/12/20بازرسیگزارشات مربوطه-نتایج تجزیه و تحلیل20

ارائه بازخورد حاصل از تجزیه و تحلیل گزارش به دانشگاه ها و دفاتر 

جهت ارائه راهکار و انجام اقدامات اجرایی و نظارتی
1398/11/011398/12/20بازرسیگزارشات مربوطه15

پیگیری بازخوردهای ارائه شده به دانشگاه ها و انجام اقدامات 

اصالحی از طریق دفاتر بازرسی
15

مکاتبات انجام شده در پیگیری بازخوردها و -بازخوردهای ارائه شده

گزارش نتیجه اقدامات اصالحی-انجام اقدام اصالحی
1398/11/011398/12/20بازرسی

دانشگاه های منطقه آمایشی و /نیازسنجی از دفاتر بازرسی دانشکده

جمع بندی و تصویب دوره های آموزشی موردنیاز
30

موضوعات پیشنهادی -صورتجلسات مشترک-مکاتبات صورت گرفته

و نتیجه جمع بندی موضوعات
1398/04/011398/04/31بازرسی

-تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان اداره بازرسی

شش ماهه اول
35

محتوی ارائه شده در -دعوتنامه کارگاه-خبربرگزاری کارگاه ها

برنامه کارگاه-کارگاه
1398/06/011398/06/31بازرسی

-تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان اداره بازرسی

شش ماهه دوم
35

محتوی ارائه شده در -دعوتنامه کارگاه-خبربرگزاری کارگاه ها

برنامه کارگاه-کارگاه
1398/11/011398/12/20بازرسی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 100

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

نظارت و ارزیابی اجرای ساختارمند 30

پدافند غیرعامل

ملزومات و - پایش کمبود دارو

تجهیزات پزشکی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(بازرسی )مدیران و کارکنان 

25

برگزاری برنامه های آموزشی با 

محوریت تجربیات موفق

20

15

100
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بوشهر

بررسی استانداردهای تشکیالت واحدهای جدیدتاسیس در کمیته 

دانشکده/ساختار و تشکیالت دانشگاه
1398/01/151398/03/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریصورت جلسات کمیته40

1398/04/011398/06/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریورود اطالعات در سامانه سابنا20تدوین و ارائه تشکیالت تفصیلی پیشنهادی جدید

1398/07/011398/09/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریسند تایید شده هیت امنا20اخذ تاییدیه هیت امنا برای  تصویب تشکیالت پیشنهادی

1398/10/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریابالغیه20ابالغ تشکیالت تفصیلی جدید

حداکثر "طراحی واجرای تقویم آموزشی وبرنامه های فرهنگ سازی  

"کل کارکنان و حداقل نیمی از کارکنان 
1398/01/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش10

پایش اقدامات اجرا شده  و انجام اقدامات اصالحی برای اجرای کامل 

نظام پیشنهاد
1398/01/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش پایش و اصالحات انجام شده منطبق با معدل ارزیابی عملکرد10

موسسه برای ارائه / اعالم  فراخوان عمومی در سطح دانشگاه 

پیشنهادهای دارای اولویت
1398/01/011398/11/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش10

1398/01/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش30اجرای نظام انگیزشی

1398/01/011398/08/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش10برقراری ارتباط با سامانه کشوری ثبت  پیشنهاد

1398/08/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش10آماده سازی برای برگزاری جشنواره دانشگاهی و کشوری

1398/08/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریارزیابی عملکرد10ارزیابی خارجی و حضور فعال در جشنواره کشوری نظام پیشنهادها

دریافت بازخوردهایی از پایش، نظارت و ارزیابی کشوری از پیاده 

سازی نظام ثبت پیشنهاد
1398/10/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریپایش، نظارت و ارزیابی عملکرد10

حداکثر کل "باز آموزی نظام نامه و اجرای برنامه های فرهنگ سازی 

"کارکنان و حداقل نیمی از کارکنان 
1398/01/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش و برنامه آموزشی20

پایش اقدامات ااجرا شده  و انجام اقدامات اصالحی برای اجرای کامل 

نظام ثبت تجربه
1398/01/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریفرم خود ارزیابی فصلی10

موسسه برای ارائه تجربه / اعالم فراخوان عمومی در سطح دانشگاه 

های داری اولویت
1398/01/011398/06/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش فراخوان های اعالم شده و نتایج آن10

30اجرای نظام انگیزشی مندرج در نظام نامه ثبت تجربه
گزارش برگزاری جشنواره ها، تشویقات و پاداشهای اهدا شده در 

جشنواره استانی
1398/02/011398/11/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

1398/09/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریتکمیل مدل ارزیابی نظام تجربه مدیریتی20ارزیابی خارجی و حضور فعال در جشنواره ملی

ارسال بازخوردهایی از پایش، نظارت و ارزیابی ملی از پیاده سازی 

نظام ثبت تجربه
1398/11/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریدریافت کارنامه ساالنه از پایش عملکرد نظام ثبت تجربه10

مبادله موافقت نامه فی مابین هیئت رئیسه موسسه با مدیران عامل 

بیمارستان های منتخب
1398/01/011398/02/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریموافقت نامه امضا شده30

1398/03/011398/03/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریلیست حضور  و غیاب20برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران عامل بیمارستان مستقل

1398/10/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریچک لیست25پایش عملکرد بیمارستان مستقل

1398/07/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریارائه گزارش عملکرد  بر اساس شاخص ها25ارائه گزارش عملکرد

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

حوزه برنامه ريزی و توسعه

افزایش استقالل و تفویض اختیار به 

سطوح پایین تر

افزایش تعداد و سطح کیفیت 

پیشنهادات و تجارب ثبت شده در 

سامانه های مربوطه

افزایش سهم بیمارستانهای مستقل 

(خودگردان)و هیات امنایی 

پیاده سازی تشکیالت تفصیلی 

- شبکه های بهداشتی درمانی

مراکز - پژوهشکده ها- دانشکه ها

اورژانس/رشد

تداوم استقرار نظام پیشنهادها در 

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

تداوم استقرار  نظام ثبت تجربه در 

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

اجرای دستورالعمل اداره بیمارستان 

های مستقل

3

4

2

100

50

50

100
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

تدوین برنامه عملیاتی اجرای پایش سالمت کل کارکنان دانشگاه در 

1398سال 
1398/02/011398/02/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگانت چارت برنامه10

اجرای فاز دوم طرح پایش سالمت کارکنان و تشکیل شناسنامه 

طب ) برگی سالمت شغلی 5فردی سالمت شغلی براساس فرم های 

(کار

1398/03/011398/11/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیهر ماه/ نمونه شناسنامه تکمیل شده در یک فایل5010

1398/03/011398/11/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش ماهانه ثبت اطالعات و پایش از سامانه30(برای کل کارکنان دانشگاه)ثبت اطالعات در سامانه سیب یا طب کار

1398/12/011398/12/25اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیارائه گزارش کلی از سامانه10ارائه گزارش ثبت اطالعات و پایش از سامانه

1398/02/011398/03/31دفتر مدیریت منابع انسانیاکسل ورود داده ها40توزیع پرسشنامه و جمع آوری داده های نظرسنجی

1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانیگزارش تحلیلی داده ها20تحلیل داده های نظرسنجی

1398/05/011398/05/31دفتر مدیریت منابع انسانیگزارش سند سیاستی40ارائه سند سیاستی بهبود وضعیت نیروی های پیام آور بهداشتی

برگزاری دوره های آموزشی مناسب در راستای استقرار بهینه نظام 

ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی
20

مستندات مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی با محوریت مدل 

ارزیابی،سامانه صیانت از حقوق شهروندی و آموزشهای تخصصی 

مرتبط با حقوق شهروندی

1398/01/171398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

30تدوین پروژه های بهبود بر اساس گزارشات تحلیلی

بر اساس گزارشات تحلیلی ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی که در 

کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته ساختار 

دانشگاه که مورد بررسی قرار گرفته است ،پروژه های بهبود تهیه 

گردد

1398/07/011398/07/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

تصویب پروژه های بهبود در کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق 

مردم و راهبری و اجرای آنها
20

در (برطرف کردن نقاط ضعف)راهبری و اجرای پروژه های بهبود 

زمینه صیانت ازحقوق شهروندی
1398/08/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

30بازبینی مدل و نکات راهنمای حوزه های تخصصی در نظام سالمت
ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص نکات راهنما و سنجه های 

....تخصصی درمان،آموزش و پژوهش و 
1398/08/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

1398/02/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانینمونه توافقنامه تکمیل شده- مکاتبه جهت تکمیل توافقنامه30تکمیل توافقنامه بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده

20تکمیل فرم پایش عملکرد
نمونه فرم پایش عملکرد - مکاتبه جهت تکمیل فرم پایش عملکرد

تکمیل شده
1398/02/011398/11/30دفتر مدیریت منابع انسانی

1398/11/011398/12/28دفتر مدیریت منابع انسانیلیست امتیازات واحدها- تصویر صفحه نرم افزار9850اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سال 

1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانیارسال بخشنامه و پیوستهای مرتبط30طراحی مدل،ارسال بخشنامه، راهنما و پرسشنامه

1398/05/011398/06/31دفتر مدیریت منابع انسانیتکمیل پرسشنامه و ارائه نتایج تحلیلی آن40شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی

ارائه راهکارهای اجرایی توسعه فرهنگ سازمانی مطابق با نظام نامه 

فرهنگ سازمانی
30

راهکار اجرایی مطابق با آسیب شناسی صورت گرفته و اسناد باال 

(..نظام نامه، منشور حقوق شهروندی و  )دستی
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت منابع انسانی

فرم و پرسشنامه تدوین شده10طراحی فرمها و پرسشنامه و شیوه نامه پروژه
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/01/151398/02/30

بخشنامه صادره5ارسال شیوه نامه به دانشگاهها
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/03/011398/03/05

مکاتبات و گزارش داده های تکمیل شده40جمع اوری داده های مورد نیاز طبق شیوه نامه
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/03/051398/05/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

تعیین میزان اثربخشی سیاست 

بومی گزینی نیروهای استخدامی

50 4 افزایش نرخ ماندگاری نیروی انسانی 

در واحد های عملیاتی

ارتقای رضایت شغلی کارکنان

پایش و ارتقا سالمت کارکنان در 

(فاز دوم)دانشگاه های علوم پزشکی 

افزایش سطح سالمت کارکنان

افزایش رضایت گیرندگان خدمات 

(ارباب رجوع)

رضایت سنجی نیروهای پیام آور 

بهداشت بکارگیری شده در دانشگاه 

ها

ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی 

در نظام سالمت

اجرای بهنگام فرایند ارزیابی 

1398عملکرد کارکنان سال 

سنجش وضعیت موجود فرهنگ 

سازمانی

2

4

2

100

30

70

50

50
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حوزه برنامه ريزی و توسعه

گزارش اولیه تحلیل انجام شده20جمع بندی و تحلیل دلده ها طبق شیوه نامه
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/06/011398/06/20

گزارش تهیه شده و مکاتبات با ستاد5ارسال گزارش تحلیلی و داده های خام به ستاد
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/06/201398/06/25

گزارش نهایی و مکاتبات ارسال گزارش نهایی20تهیه گزارش تجمیعی و نهایی و انتشار نتایج
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/07/011398/07/30

گزارش بررسی مدل ها10بررسی مدلهای اسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/01/151398/02/30

پرسشنامه و دستورالعمل تدوین شده10طراحی پرسشنامه و سواالت و دستورالعمل مصاحبه
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/03/011398/03/30

مکاتبه معرفی نماینده5تعیین فوکال پوینت در دانشگاه
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/03/011398/03/30

انجام مصاحبه ها با مدیران ستادی و دانشگاهی توسط تیم های 

دانشگاهی و ستادی
تعداد مصاحبه های انجام شده35

مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/04/011398/05/30

مصاحبه های پیاده سازی شده5پیاده سازی مصاحبه ها
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/04/011398/05/30

گزارش اولیه تحلیل انجام شده10تحلیل و جمع بندی مصاحبه ها
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/06/011398/06/30

لیست اولویت بندی شده اسیب ها و چالش ها15اولویت بندی اسیب ها و چالش ها
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/07/011398/07/30

گزارش نهایی راهکارهای اجرایی10 اولویت اصلی5تعیین راهکار اجرایی برای 
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی 

سالمت
1398/08/011398/09/15

 1397خذ نظرسنجی جامع خدمات رفاهی و ورزشی در سال 

براساس نمونه فرم پیوست
1398/03/011398/03/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی(تعداد بر اساس مدل گورکان)نتایج نظرسنجی به صورت نموداری 25

 با رویکرد 1398تدوین و اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی سال 

توسعه ای مبتنی بر نتایج نظرسنجی
1398/04/011398/06/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیبرنامه تدوین شده50

 1398ارائه گزارش عملکرد مقایسه ای برنامه رفاهی و ورزشی سال 

1397با 
1398/11/011398/11/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش عملکرد مقایسه ای25

1398/03/011398/03/31دفتر مدیریت منابع انسانیصورتجلسات کمیته های برگزار شده25ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت منابع انسانیصورتجلسات کمیته های برگزار شده25ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان

1398/09/011398/09/30دفتر مدیریت منابع انسانیصورتجلسات کمیته های برگزار شده25ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان

1398/12/011398/12/29دفتر مدیریت منابع انسانیصورتجلسات کمیته های برگزار شده25ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان

ثبت نام  و ورود اطالعات شخصی و شغلی مدیران دارای سمت 

و پست های مدیریتی (دارای ابالغ)
1398/07/011398/08/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش تعداد افراد ثبت نام شده در سامانه20

20رفع مغایرت های احکام، ابالغ و اطالعات شخصی مدیران
تهیه گزارش نهایی مدیران ثبت نام شده براساس سطوح پایه، میانی 

و ارشد
1398/09/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

ارسال فایل اکسل  سوابق آموزش های ضمن خدمت مدیران براسا 

فرمت ارسالی از ستاد
1398/10/011398/11/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش فایل اکسل سوابق آموزشی30

ورود اطالعات تحقیقاتی و سوابق مدیریتی  و سایر اطالعات مطابق 

فرم های تعبیه شده در سامانه بانک اطالعات مدیران سالمت
1398/11/011398/12/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری.گزارش دانشگاه از تعداد مدیرانی که اطالعات خود را کامل نموده اند30

افزایش نرخ ماندگاری نیروی انسانی 

در واحد های عملیاتی

4 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

افزایش سرانه خدمات رفاهی 

ورزشی کارکنان

کاهش بار مراجعات حضوری به 

گیرندگان خدمات اداری

افزایش میزان انتصابات مدیران و 

کارکنان بر اساس آیین نامه 

شایسته ساالری

آسیب شناسی مشکالت و چالشهای 

حوزه های مدیریت منابع انسانی 

ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی و 

تعیین اولویتها و راهکارهای کاربردی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های 

رفاهی و ورزشی کارکنان

توسعه نظام الکترونیک فرایند نقل و 

انتقاالت کارمند در سامانه کشوری

استقرار بانک اطالعات مدیران 

سالمت

تعیین میزان اثربخشی سیاست 

بومی گزینی نیروهای استخدامی

2

2

2

50

100

100

100

50
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غیربرنامه ای و  (غیرخالص)اندازه گیری میانگین زمان تعمیرات 

نگهداشت برنامه ای
20

غیربرنامه ای و  (غیرخالص)اندازه گیری میانگین زمان تعمیرات 

نگهداشت برنامه ای
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

20محاسبه سرانه هزینه نگهداشت برنامه ای و غیر برنامه ای
متوسط وزنی میانگین درصد هزینه های نت نسبت به حالت 

استاندارد
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیدرصد نسبت عدد ماخوذه به استانداردMTBF15اندازه گیری میانگین زمان مابین خرابیها 

محاسبه ثبت داده های حیاتی منابع فیزیکی و انجام عملیات 

اصالحی آن
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیعدد شاخص مربوطه15

اندازه گیری نسبت دستورکارهای باز به تکمیل شده برنامه ای و 

غیربرنامه ای
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیمتوسط شاخصهای مربوطه15

1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیعدد شاخص مربوطه15اندازه گیری دردسترس پذیری منابع و فضاهای فیزیکی

1398/02/011398/04/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیتصویر سامانه30استقرار کامل سامانه در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه

 6تدوین گزارش عملکرد مقایسه ای میزان مصرف حاملهای انرژی 

98 ماهه اول سال 6 با 97ماهه اول سال 
1398/07/011398/07/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش عملکرد مقایسه ای35

 6تدوین گزارش عملکرد مقایسه ای میزان مصرف حاملهای انرژی 

98 ماهه دوم سال 6 با 97ماهه دوم سال 
1398/12/151398/12/25اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش عملکرد مقایسه ای35

در )تکمیل تخت های بیمارستانی 

(دست اجرا

40
100اجرای عملیات ساخت بیمارستان

گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها به همراه مستندات و آخرین 

تصویر پروژه
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

1398/01/151398/06/31دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها15های زایمانیاجرای طرح بهسازی و توسعه بلوک

1398/01/151398/06/31دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها30اجرای طرح ساماندهی و احداث کلینیک های ویژه

1398/01/151398/06/31دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها25اجرای طرح بهسازی و افزایش ظرفیت اورژانس

1398/01/151398/06/31دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها25اجرای طرح احداث مراکز تشخیصی درمانی سرطان

1398/01/151398/06/31دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها5اجرای طرح  احداث مراکز سالمتکده طب سنتی

20تکمیل پروژه های آموزشی
100اجرای عملیات ساخت

گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها به همراه مستندات و آخرین 

تصویر پروژه
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها16احداث مراکز جامع سالمت شهری

1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها30احداث خانه های بهداشت

1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها11احداث مراکز جامع سالمت روستایی

1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها21احداث پایگاه سالمت شهری

ستاد شبکه، زیست پزشک، )احداث سایر واحدهای بهداشتی 

(...قرنطینه و 
1398/01/151398/12/28دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیگزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها22

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

توسعه نظام نگهداشت تجهیزات و 100

در  (CMMS)فضاهای فیزیکی

بیمارستان های کشور

برق و - آب)کاهش مصرف انرژی 

(سوخت های فسیلی

- افزایش سرانه فضاهای آموزشی

بهداشتی و درمانی - پژوهشی

استاندارد

اجرای نظام نوین مدیریت نگهداشت 

(CMMS)بیمارستانها 

فعال سازی کامل سامانه مدیریت و 

پایش هدف حاملهای انرژی

تکمیل پروژه های طرح تحول 

سالمت

تکمیل شبکه بهداشت

3

2

10

100

100

20

20
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 در سطح دانشگاه و HSEطراحی و استقرار سیستم مدیریت 

واحدهای تابعه
1398/04/011398/06/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی تدوین شدهhseنسخه نهایی سیستم مدیریت 20

 ساله مدیریت حوادث مبتنی بر سیستم 3تدوین برنامه عملیاتی 

آموزش، ایمن شدن فضاها، :شامل) طراحی شده HSEمدیریت 

(...اقدامت پیشگیرانه، شناسایی خطرات و 

1398/06/011398/07/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی ساله3برنامه عملیاتی 15

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کارکنان مطابق با برنامه 

 طراحی شده و گروه hseعملیاتی تدوین شده، سیستم مدیریت 

های شغلی مختلف دانشگاه

1398/06/011398/09/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش جامع ماهانه کالس های برگزار شده10

1398/07/011398/12/25اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش ماهانه فاز اول برنامه های اجرا شده20اجرای فاز اول برنامه های عملیاتی مدیریت حوادث

استاندارد سازی و دریافت استاندارد کلیه آسانسورهای فعال در 

دانشگاه و واحدهای تابعه
1398/02/011398/12/25اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیاستانداردهای دریافت شده/ گزارش ماهانه اقدامات انجام شده20

1398/11/011398/12/25اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگواهی دریافت معاینه فنی ساختمان15اجرای معاینه فنی ساختمان ها مطابق با مقررات ساختمان

آموزش مفاهیم بهره وری و  چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره 

وری در بیمارستان
15

گزارش مربوط چگونگی برگزاری دوره های آموزشی شامل نیاز 

سنجی ،محتوای آموزشی و اثر بخشی دوره های آموزش برگزار شده 

مبتنی بر مفاد دستورالعمل ابالغ شده و همچنین موارد مورد انتظار 

از دانشگاه ها

1398/01/201398/12/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

نهایی سازی شاخص های کلیدی عملکرد منتخب متناسب با بخش 

مربوطه واولویت بندی  آن ها به منظور سنجش
10

گزارش مربوط به شناسایی، اولویت بندی شاخص های کلیدی 

متناسب با بخش انتخابی مربوطه
1398/01/201398/02/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

15تدوین گزارش وضع موجود بیمارستان های منتخب

بیمارستان از منظر  (های)گزارش توصیف وضع موجود بخش 

معیارهایی از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات و تکنولوژی، مهندسی و 

مدیریت فرآیندها، شاخص های کلیدی عملکرد و منابع مالی،  

بهره وری و  کلیدی عملکرد قبل از اجرای  (های)محاسبه شاخص 

مداخله

توصیف و تحلیل فرآیندهای منتخب در بخش موردنظر و 

زمان سنجی و کارسنجی فرآیندها قبل از اجرای مداخله

1398/03/011398/04/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

1398/03/201398/05/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش آسیب شناسی عوامل موثر بر اتالف  بخش های بیمارستان15ارائه گزارش آسیب شناسی بهره وری بیمارستان

شناسایی و اولویت بندی و امکان سنجی اجرای اقدامات و پروژه های 

بهبود
1398/05/151398/06/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش شناسایی اقدامات بهبود بر اساس تحلیل نتایج آسیب شناسی15

25اجرای پروژه های بهبود و اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد

گزارشات تحلیلی جامع شامل  امکان سنجی اجرای پروژه ها، نتایج  

بهره وری و  کلیدی  (های)اجرای اقدامات بهبود، محاسبه شاخص 

عملکرد بعد از اجرای مداخله

1398/06/151398/09/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

1398/10/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش جمع بندی، تحلیلی و نهایی پروژه5تدوین گزارش نهایی پروژه

1398/02/011398/03/15مرکز بودجه و پایش عملکردگزارش  کاربردی مشکالت و چالش ها15شناسایی مشکالت و چالش های حوزه درآمد دانشگاه

شناسایی پتانسیل و ظرفیت های دانشگاه بمنظور افزایش کسب 

درآمد
1398/03/151398/04/15مرکز بودجه و پایش عملکردگزارش  شناسایی ظرفیت های دانشگاه25

1398/04/151398/04/30مرکز بودجه و پایش عملکردعرفی ابزار درآمدزایی بکار گرفته شده30معرفی ابزار و رویکردهای نوین درآدزایی بکار گرفته شده

گزارش تجارب و نتایج اجرایی عملیاتی و ریالی حاصل از اجرای ابزار 

منتخب
1398/07/011398/11/30مرکز بودجه و پایش عملکردگزارش ریالی و عملیاتی30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

2

2

افزایش سطح ایمنی فضای اداری و 

تجهیزات پزشکی با رعایت اصول 

HS E

افزایش سهم درآمدهای غیر 

عملیاتی از کل درآمدهای اختصاصی

افزایش سهم درآمدهای عملیاتی و 

غیر عملیاتی اختصاصی

برنامه ریزی و اجرای اقدامات 

- مدیریت حوادث فضاهای ستادی

دانشگاهی و مراکز درمانی

اجرای  چرخه مدیریت بهبود بهره 

وری در بیمارستان های منتخب 

کشور

شناسایی و معرفی - آینده نگاری

منابع و رویکردهای درآمدزایی نوین 

در نظام سالمت

2100

100

100
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

جمع آوری اطالعات کلیه آمبوالنس های موجود در سطح دانشگاه بر 

اساس فرم ارسالی از ستاد
1398/04/011398/04/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیارسال فرم تکمیل شده20

تعیین تکلیف و رفع نواقص و مشکالت شماره گذاری آمبوالنس های 

بدون پالک دانشگاه
1398/05/011398/08/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش ماهانه اقدامات40

1398/06/011398/09/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیارائه اطالعات امبوالنس های پالک شده40شماره گذاری آمبوالنس های بدون پالک

10تشکیل ستاد فرعی مستند سازی اموال غیر منقول
صدور احکام و معذفی اعضا ستاد فرعی مستند سازی اموال غیر 

منقول
1398/01/141398/02/10ذیحسابی و اداره کل امور مالی

1398/02/101398/03/10ذیحسابی و اداره کل امور مالیتنظیم گزارش اکسل و نامه ارسال اسناد به وزارت30تکمیل و ارسال گزارش جامع امالک همراه با اسناد ثبتی به وزارت

1398/03/101398/04/10ذیحسابی و اداره کل امور مالیاستخراج گزارش از سادا با تنظیم گزارش مربوطه10ثبت اطالعات در سامانه سادا

ثبت کدینگ سادا در نرم افزار نظام نوین مالی با ارسال گزارش 

اکسل خروجی
1398/04/101398/05/10ذیحسابی و اداره کل امور مالیارسال گزارش خروجی از نرم افزار10

1398/05/101398/07/10ذیحسابی و اداره کل امور مالیارسال گزارش مربوطه10تهیه نقشه کاداستر

1398/07/101398/12/15ذیحسابی و اداره کل امور مالیارسال گزارش مربوطه و نامه ارسال اسناد به وزارت30صدور سند تک برگی

 در 97تکمیل آمار و اطالعات واحدهای عملیاتی واگذار شده سال 

سامانه واگذاری
1398/01/151398/02/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری.بارگذاری گزارش اطالعاتی که از  سامانه سینا سا گرفته می شود20

 دانشگاه ها و سازمان های وابسته در 98ثبت برنامه واگذاری سال 

سامانه واگذاری
30

برنامه  )بارگذاری گزارش تعداد کل فعالیت های واگذاری دانشگاه 

(واگذاری 
1398/02/151398/03/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

ثبت و جاریزی آمار و اطالعات عملکرد واحدهای واگذار شده سال 

 دانشگاه ها و سازمان های وابسته در سامانه واگذاری98
50

بارگذاری گزارش اطالعاتی واحدهای واگذار شده ثبت شده در 

سامانه سینا سا
1398/06/011398/09/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

شناسایی مراکز قابل واگذاری واحدهای دندانپزشکی مراکز جامع 

سالمت
1398/01/151398/02/31مشارکت های اقتصادیاعالم اسامی مراکز دندانپزشکی قابل واگذاری25

35تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد15برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

10ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

15انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

-افزایش سهم مشارکت های مردمی

 نهاد های عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت

13

5 افزایش بهره برداری بهینه از دارایی 

های ثابت

ساماندهی و شماره گذاری 

آمبوالنس های بدون پالک

مستند سازی اموال غیر منقول 

- دانشگاههای علوم پزشکی 

سازمانهای تابعه و ستاد وزارت

ثبت آمار و اطالعات  واحدهای 

عملیاتی و خدمات واگذار شده در 

سامانه سینا سا

واگذاری واحدهای دندانپزشکی 

مراکز خدمات جامع سالمت به 

BLTروش 

واگذاری مراکز تصویر برداری 

BLT-RLTدانشگاه های  به روش 

20

80

5

5

5
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حوزه برنامه ريزی و توسعه

واگذاری مراکز تصویر برداری 

BLT-RLTدانشگاه های  به روش 

5

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

1398/01/151398/04/15مشارکت های اقتصادیمورد نیاز (سنگ شکن و اندویزن )اعالم لیست تجهیزات سرمایه ای15اعالم نیاز

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد15برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

10ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

15انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

تامین تجهیزات اتاق عمل به روش 

BLT-R LT

5

100انتخاب سرمایه گذار و عقد قرارداد

 سرمایه 97/5/9 مورخ 134/1110با توجه به پیوست نامه شماره 

گذار انتخاب و مذاکرات الزم انجام و صورتجلسات و در نهایت 

.قرارداد بارگذاری گردد

1398/01/151398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

-افزایش سهم مشارکت های مردمی100

 نهاد های عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت

13

واگذاری کترینگ های 

BOTدانشکده به روش /دانشگاه

5

تامین  دستگاه های پزشکی سرمایه 

ای

BOTتآمین گازهای طبی به روش 

واگذاری زنجیره آزمایشگاهی به 

BOTروش 

5

5

5
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حوزه برنامه ريزی و توسعه

واگذاری کترینگ های 

BOTدانشکده به روش /دانشگاه

5

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

45تهیه گزارش تصمیم به واگذاری
گزارش تهیه و 97/7/25 مورخ 134/1236طبق پیوست نامه شماره 

.بارگذاری گردد
1398/03/011398/09/30مشارکت های اقتصادی

1398/04/011398/10/30مشارکت های اقتصادی.مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد20برگزای فراخوان شناسایی سرمایه گذار

15ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان
معیارها و آیتم هایی که طبق آن صالحیت عمومی، فنی تخصصی و 

.مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد
1398/04/021398/10/30مشارکت های اقتصادی

20انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد
با سرمایه گذارانی که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را 

.کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد
1398/06/011398/11/30مشارکت های اقتصادی

1398/01/151398/12/15ستاد کارآفرینیصورت جلسات ستاد40تشکیل ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه بر اساس مفاد سند ابالغی

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و برنامه های ابالغی ستاد 

کارآفرینی و اشتغال وزارت  در نیمه اول سال
1398/07/011398/10/30ستاد کارآفرینیگزارش  ارسالی30

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و برنامه های ابالغی ستاد 

کارآفرینی و اشتغال وزارت در نیمه دوم سال
1398/12/011398/12/25ستاد کارآفرینیگزارش فصلی صورت جلسات کارگروه و  پیگیری طرحها30

شناسایی، جمع آوری و تحلیل مسائل و چالشهای حوزه های مختلف 

کسب و کارهای سالمت  منطقه
50

شناسایی، جمع آوری و تحلیل مسائل و چالشهای حوزه های مختلف 

کسب و کارهای سالمت  منطقه
1398/01/151398/12/25ستاد کارآفرینی

تهیه آمار و اطالعات  به تفکیک کلیه معاونتها، آوای سالمت ، غذا و 

...دارو و غیره
1398/02/011398/12/25ستاد کارآفرینیگزارش فصلی50

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

-افزایش سهم مشارکت های مردمی100

 نهاد های عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت

13

احداث و بهره برداری پارکینگ 

BOTطبقاتی بیمارستانها به روش 

واگذاری خوابگاههای دانشجویی به 

BOT - BLTروش 

واگذاری بیمارستانهای نیمه تمام

اجرای سند توسعه کارآفرینی و 

اشتغال

توسعه اشتغال غیر دولتی در وزارت 

بهداشت و دستگاهها و سازمانهای 

وابسته

5

5

5

25

20
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

1398/02/011398/02/15مرکز بودجه و پایش عملکردگزارش عملکرد ریالی و عملیاتی تفاهم نامه سال قبل20بررسی اجرای تفاهم نامه سال قبل

20تدوین پیش نویس اولیه تفاهم نامه بودجه سالجاری
 ۵جدول گانت تبادل تفاهم نامه و پیش نویس تفام نامه حداقل 

واحد عملیاتی
1398/02/151398/04/15مرکز بودجه و پایش عملکرد

1398/03/151398/04/15مرکز بودجه و پایش عملکردمتن تفاهم نامه و اصالحیه20انعقاد تفاهم نامه

1398/11/011398/12/15مرکز بودجه و پایش عملکردجدول صدور تخصیص بر اساس تفاهم نامه40پایش عملکرد ریالی و عملیاتی اجرای تفاهم نامه

بررسی فعالیت ها و ریزفعالیت ها و مکانیزم اطالعاتی مورد نیاز در 

دانشگاه
1398/05/011398/05/15مرکز بودجه و پایش عملکردجداول فعالیتها و ریز فعالیت ها10

1398/05/011398/05/30مرکز بودجه و پایش عملکردجداول عملکرد ریالی فعالیت ها139810تعیین عملکرد ریالی فعالیت ها در سال 

1398/06/011398/06/30مرکز بودجه و پایش عملکردجدول حجم عملیاتی فعالیت ها139820تعیین حجم عملیاتی فعالیت ها در سال 

1398/07/011398/07/15مرکز بودجه و پایش عملکردجدول بهای تمام شده25 در دانشگاه98تعیین بهای تمام شده ریالی فعالیت ها در سال 

1398/07/151398/07/30مرکز بودجه و پایش عملکردمتن الیحه35تدوین الیحه بودجه سال

1398/02/011398/02/30مرکز بودجه و پایش عملکردصورتجلسات و جداول بازنگری20بازنگری در مولفه های هزینه بر کانون های عملیاتی

1398/03/011398/03/15مرکز بودجه و پایش عملکردصورتجلسات و جداول بازنگری20بازنگری در ترکیب نیروی انسانی کانون های عملیاتی    

1398/06/011398/07/15مرکز بودجه و پایش عملکرد1398بانک اطالعاتی بودجه سال 20به روز رسانی بانک اطالعاتی کانون های عملیاتی  

کانون های%20محاسبه قیمت تمام شده استاندارد حداقل      

عملیاتی
1398/07/151398/07/30مرکز بودجه و پایش عملکردجداول محاسباتی کانونهای عملیاتی40

1398/02/011398/02/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیمراکز پرهزینه  شناسایی شده15شناسایی مراکز پرهزینه در سطح کل دنشگاه

1398/03/011398/03/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیبرنامه تدوین شده139920تدوین برنامه اجرایی مدیریت و کاهش هزینه ها در سال 

1398/03/011398/06/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش ماهانه اجرا40اجرای برنامه های تدوین شده

1398/12/011398/12/25اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی1398 با 1397گزارش تحلیلی و مقایسه ای هزینه های سال 139825 با 1397تهیه گزارش تحلیلی و مقایسه ای هزینه های سال 

صدور ابالغ برای معاون توسعه و مدیر مالی بعنوان مسئول تجدید 

ارزیابی
1398/10/011398/10/15ذیحسابی و اداره کل امور مالیتصویر ابالغ معاون توسعه و مدیر مالی5

1398/10/011398/10/15ذیحسابی و اداره کل امور مالیتصویر ابالغ کارشناسان خبره5تعیین کارشناسان خبره برای ارزیابی

1398/10/151398/10/30ذیحسابی و اداره کل امور مالیابالغ اعضا کمیته20تشکیل کمیته تجدید ارزیابی

1398/11/011398/11/10ذیحسابی و اداره کل امور مالیجدول مربوطه10تدوین جدول زمانبندی ارزیابی

1398/11/151398/11/17ذیحسابی و اداره کل امور مالینمونه ابالغ کارشناسان خبره5صدورابالغ ارزیابی برای کارشناسان خبره داخلی و بیرونی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

کاهش هزینه های جاری به نسبت 100

رشد واحد های عملیاتی

نظارت بر اجرای فرآیندهای بودجه 10

ای مرتبط با تفاهم نامه داخلی  و 

بودجه تفضیلی

اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای 

عملکرد در حوزه دانشگاه

اجرای فاز اول بودجه ریزی بر 

کانون %20مبنای صفر در حداقل 

های عملیاتی

مدیریت هزینه در حوزه پشتیبانی و 

رفاهی

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

(ماشین آالت و تجهیزات)مشهود

15

25

20

10

30
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

ارزشگذاری ماشین آالت و تجهیزات توسط ارزیاب و تکمیل فرم های 

استاندارد تجدید ارزیابی
1398/11/151398/11/30ذیحسابی و اداره کل امور مالی(بر اساس دستورالعمل تجدید ارزیابی)ارائه فرم های تکمیل شده30

ثبت اطالعات ریالی ارزش منصفانه ماشین آالت و تجهیزات در نرم 

افزار نظام نوین مای و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن
1398/12/011398/12/28ذیحسابی و اداره کل امور مالیتصویر اقدام انجام شده در نرم افزار25

دانشکده های /رفع مغایرتهای تشکیالتی موجود در نرم افزار دانشگاه

براساس تشکیالت مصوب در  (توسط کاربر دانشگاه)علوم پزشکی 

سامانه جامع تشکیالت

1398/01/151398/04/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریاسناد مربوط به دریافت تاییدیه از مرکز توسعه20

ایجاد دسترسی برای کارشناس ستاد وزارت متبوع در نرم افزار 

دانشکده های علوم پزشکی جهت تایید رفع / تشکیالت دانشگاه ها

مغایرتهای تشکیالتی

1398/01/151398/05/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریتاییدیه کارشناس ستاد وزارت متبوع20

نصب نسخه به روز نرم افزار دانشگاه با ویژگی وب سرویس دوطرفه 

فراهم آوردن امکان دریافت اطالعات از  وزارت متبوع و درج آن در )

(نرم افزار دانشگاه

1398/01/151398/05/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریمکاتبات صورت گرفته و دریافت تاییدیه20

همکاری در تست نرم افزار توسط کاربر دانشگاه و کارشناس فناوری 

اطالعات مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و تایید نهایی برقراری 

ارتباط دوسویه

20
تاییدیه کارشناس فناوری اطالعات مرکز توسعه مدیریت و تحول 

اداری
1398/01/151398/06/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

 (ایجاد پست ها و واحدهای سازمانی/ حذف/ویرایش)حذف دسترسی 

کاربر نرم افزار دانشگاه جهت جلوگیری از ایجاد مغایرت های داده ای
20

تاییدیه کارشناس فناوری اطالعات مرکز توسعه مدیریت و تحول 

اداری
1398/01/151398/06/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

گرداوری  و جمع بندی اطالعات و آمار اخذ شده از واحدها و کمیته 

های تخصصی تحول اداری و معاونت های تخصصی
1398/01/011398/01/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش مکاتبات انجام شده30

ثبت اطالعات شاخص های اختصاصی و عمومی در سامانه مدیریت 

عملکرد
1398/02/011398/02/12مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریفرم خودارزیابی20

تکمیل اطالعات و گزارشات در سامانه مدیریت عملکرد پس از 

دریافت نتایج اولیه ارزیابی عملکرد از سوی سازمان مدیریت استان  

(مرحله ثبت اعتراض)

1398/04/151398/05/15مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریارائه مستندات مثبته و گزارش اعتراضات انجام شده20

نقاط قوت، نقاط ضعف و نقاط قابل )تهیه گزارش آسیب شناسی 

بر اساس نتایج نهایی ارزیابی عملکرد و ارسال آن به معاونت   (بهبود

ها و واحدهای تخصصی

1398/09/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریگزارش آسیب شناسی ارزیابی عملکرد30

1398/01/011398/03/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریماتریس الویت گذاری فرآیندهای حوزه تخصصی25شناسایی، کدگذاری فرآیندها الویت گذاری فرایندها

تدوین و انتخاب شاخص بهبود  برای هر یک از فرآیند های اولویت 

دار منتخب
1398/04/011398/06/31مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریتدوین شاخص عمومی و اختصاصی و اولویت گذاری شاخص ها25

مدلسازی و ترسیم فرایند  استاندارد و بررسی و مقایسه آن با فرآیند 

جاری
1398/07/011398/10/30مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و پیشنهاد مدل استانداردRCIبررسی چالش و مشکالت موجود 25

1398/10/011398/12/29مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریلیست اقدامات اصالحی و اولویت گذاری آنها25ارسال اصالحیه به واحد جهت اجرا به همراه لیست اقدامات اصالحی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

- دقت- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای 

(توسعه)اداری 

12

کاهش هزینه های جاری به نسبت 

رشد واحد های عملیاتی

10

برقراری ارتباط برخط دوطرفه پایا 

بین نرم افزار تشکیالت و پرسنلی 

دانشکده های علوم /دانشگاه ها

پزشکی سراسر کشور با سامانه 

جامع تشکیالت وزارت متبوع

ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم 

پزشکی در جشنواره شهید رجایی

اولویت - کدگذاری- شناسایی

فرآیندها و اصالح خدمات و 

تخصصی -فرآیندها در حوزه فنی

مشخص شده در قطب آمایشی 

براساس دستورالعمل ابالغی

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

(ماشین آالت و تجهیزات)مشهود

15

10

20

30
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

3ثبت اطالعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

حاوی موارد زیر ارسال  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه - 1: گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه - 2اندازی سامانه تا کنون 

تعداد نیروهای غیر - 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )بارگذاری

تکمیل )تعداد نیروهای دارای کد رهگیری -4شاغل شده در سامانه 

(ثبت نام شده

1398/02/011398/02/31دفتر مدیریت منابع انسانی

3ثبت اطالعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

حاوی موارد زیر ارسال  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه - 1: گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه - 2اندازی سامانه تا کنون 

تعداد نیروهای غیر - 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )بارگذاری

تکمیل )تعداد نیروهای دارای کد رهگیری -4شاغل شده در سامانه 

(ثبت نام شده

1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانی

3ثبت اطالعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

حاوی موارد زیر ارسال  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه - 1: گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه - 2اندازی سامانه تا کنون 

تعداد نیروهای غیر - 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )بارگذاری

تکمیل )تعداد نیروهای دارای کد رهگیری -4شاغل شده در سامانه 

(ثبت نام شده

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت منابع انسانی

3ثبت اطالعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

حاوی موارد زیر ارسال  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه - 1: گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه - 2اندازی سامانه تا کنون 

تعداد نیروهای غیر - 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )بارگذاری

تکمیل )تعداد نیروهای دارای کد رهگیری -4شاغل شده در سامانه 

(ثبت نام شده

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت منابع انسانی

3ثبت اطالعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

حاوی موارد زیر ارسال  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه - 1: گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه - 2اندازی سامانه تا کنون 

تعداد نیروهای غیر - 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )بارگذاری

تکمیل )تعداد نیروهای دارای کد رهگیری -4شاغل شده در سامانه 

(ثبت نام شده

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
3

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای 

.شرکتی

1398/02/011398/02/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
3

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای 

.شرکتی

1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
3

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای 

.شرکتی

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت منابع انسانی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

- دقت- سرعت- افزایش شفافیت100

صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای 

(توسعه)اداری 

یکپارچه سازی سامانه جامع 12

اطالعات منابع انسانی

20
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
3

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای 

.شرکتی

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
3

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای 

.شرکتی

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که 

در سال جاری حکمی ندارند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد 

شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ اجرای حکم آنها سال 

.اخیر نباشد

1398/02/011398/02/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که 

در سال جاری حکمی ندارند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد 

شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ اجرای حکم آنها سال 

.اخیر نباشد

1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که 

در سال جاری حکمی ندارند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد 

شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ اجرای حکم آنها سال 

.اخیر نباشد

1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که 

در سال جاری حکمی ندارند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد 

شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ اجرای حکم آنها سال 

.اخیر نباشد

1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که 

در سال جاری حکمی ندارند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد 

شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ اجرای حکم آنها سال 

.اخیر نباشد

1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای  تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر 

می برند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با 

حالت اشتغال مرخصی زایمان
1398/02/011398/02/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای  تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر 

می برند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با 

حالت اشتغال مرخصی زایمان
1398/04/011398/04/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای  تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر 

می برند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
5

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با 

حالت اشتغال مرخصی زایمان
1398/06/011398/06/31دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای  تعداد افرادی که  با حالت اشتغال مامور 

ورودی به سازمان بسر می برند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5
تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با 

حالت اشتغال مامور ورودی به سازمان
1398/08/011398/08/30دفتر مدیریت منابع انسانی

تهیه گزارش کاهش خطای  تعداد افرادی که  با حالت اشتغال مامور 

ورودی به سازمان بسر می برند،در سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

5
تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با 

حالت اشتغال مامور ورودی به سازمان
1398/11/011398/11/30دفتر مدیریت منابع انسانی

برای کلیه کارکنان بیمارستانها « محل خدمت»اصالح اطالعات فیلد 

و مراکز آموزشی درمانی
5

تصویرگزارش اطالعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار 

پرسنلی به تفکیک بیمارستان
1398/02/011398/03/31دفتر مدیریت منابع انسانی

برای کلیه کارکنان شبکه های « محل خدمت»اصالح اطالعات فیلد 

بهداشتی درمانی
5

تصویر اطالعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار پرسنلی 

(بدون بیمارستانهای شبکه)به تفکیک شبکه های بهداشت
1398/04/011398/07/30دفتر مدیریت منابع انسانی

برای کلیه کارکنان بیمارستانها « محل خدمت»اصالح اطالعات فیلد 

و مراکز آموزشی درمانی
5

تصویرگزارش اطالعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار 

پرسنلی به تفکیک بیمارستان
1398/08/011398/10/30دفتر مدیریت منابع انسانی

100 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

- دقت- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای 

(توسعه)اداری 

یکپارچه سازی سامانه جامع 12

اطالعات منابع انسانی

20
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یکپارچه سازی سامانه جامع 

اطالعات منابع انسانی

20
برای کلیه کارکنان شبکه های « محل خدمت»اصالح اطالعات فیلد 

بهداشتی درمانی
5

تصویر اطالعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار پرسنلی 

(بدون بیمارستانهای شبکه)به تفکیک شبکه های بهداشت
1398/10/011398/12/28دفتر مدیریت منابع انسانی

 در 1384ثبت و اصالح اطالعات مستخدمین جذب شده بعد از سال 

سامانه منابع انسانی دانشگاه
50

فایل اکسل شامل اطالعات مربوط به مستند استخدامی استاندارد، 

شماره و تاریخ مجوز استاندارد، نوع بکارگیری و سال برگزاری آزمون 

و دانشگاه اولیه استخدام

1398/01/151398/01/30دفتر مدیریت منابع انسانی

 در 1384ورورد  مشخصات کارکنان استخدام شده بعد از سال 

سامانه کارمندایران توسط دانشگاهها
25

فایل خروجی از سامانه کارمند ایران حاوی تعداد کارکنان مشمول 

که  اطالعات آنان ثبت شده
1398/03/011398/05/31دفتر مدیریت منابع انسانی

انجام اصالحات موارد تایید نشده توسط دانشگاهها و ارسال مجدد 

اطالعات
25

فایل خروجی از سامانه کارمند ایران حاوی اطالعات مجدد ارسال 

.شده مواردی که عدم تایید شده است
1398/06/011398/08/30دفتر مدیریت منابع انسانی

شناسایی و ترسیم کلیه فرآیند های ارائه خدمات در حوزه پشتیبانی 

و رفاهی
1398/03/011398/03/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیفرآیندهای شناسایی و ترسیم شده در یک فایل10

شناسایی و استقرار سامانه درخواست، تامین و تحویل کاال و 

(متصل به سامانه نظام نوین مالی)خدمات
1398/09/011398/09/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیتصویر سامانه/ گزارش استقرار ساامانه40

شناسایی و استقرار سامانه جامع خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان 

دانشگاه
1398/10/011398/10/30اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیتصویر سامانه/ گزارش استقرار ساامانه30

 بر کلیه فرآیندهای امور تاسیسات و CMMSپوشش کامل سامانه 

نگهداشت دانشگاه
1398/06/011398/06/31اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهیگزارش وضعیت پوشش سامانه در کل داشنگاه20

NIX10اخذ دسترسی به بستر 

تصویر صفحه مرورگر از اتصال به +  تاییدیه واحد فناوری ستاد

صفحه دریافت گزارشات الکترونیک بانک مرکزی یا صفحه حواله 

الکترونیک

1398/02/011398/02/31ذیحسابی و اداره کل امور مالی

10اخذ دسترسی پورتال بهداد
: تصویر صفحه ورود به پورتال بهداد نزد بانک مرکزی  به آدرس

https ://behdadportal.cbinasim .ir
1398/03/011398/03/31ذیحسابی و اداره کل امور مالی

1398/04/011398/04/31ذیحسابی و اداره کل امور مالیتصویر فرم های تکمیل شده با کد پیگیری10تکمیل فرم های ابزار برداشت الکترونیک و دریافت کد رهگیری

1398/05/011398/05/31ذیحسابی و اداره کل امور مالیتصویر نامه شماره شده به اداره معامالت ریالی بانک مرکزی20ارسال فرم های درخواست ابزار الکترونیک به بانک مرکزی

دریافت توکن و مشخصات ورود به سامانه حواله الکترونیک بانک 

مرکزی و تعریف نماد بر بستر مربوط و ورود به سامانه
1398/06/011398/07/15ذیحسابی و اداره کل امور مالیتصویر صفحه ورود به سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی20

30انجام تراکنش و صدور حواله الکترونیک
تصویر گزارش پرداخت های الکترونیک و بایگانی پرداخت ها از منو 

های موجود در سامانه
1398/07/151398/09/30ذیحسابی و اداره کل امور مالی

1398/02/011398/04/31دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امناجدول عملکرد دانشگاهها70ارسال شاخص های تکمیل شده توسط دانشگاه

1398/05/011398/05/31دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امناارسال نامه تاریخ برگزاری جلسه دانشگاه30تشکیل جلسه هیات امنا

1398/06/151398/09/15دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امناجدول گزارش مالی40ارسال نسبت های مالی توسط دانشکاه

1398/06/151398/09/15دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امناارائه مستندات گزارش حسابرس مستقل دانشگاه40گزارش حسابرس

1398/09/011398/09/15دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امناارسال نامه تاریخ برگزاری جلسه دانشگاه20تشکیل جلسه هیات امنا

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

- دقت- سرعت- افزایش شفافیت100

صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای 

(توسعه)اداری 

12

ارتقای کمی و کیفی فرایندهای 

مرتبط با هیات های امنا

4

اخذ شماره مستخدم جهت کلیه 

کارکنان رسمی و پیمانی استخدام 

1384شده بعد از سال 

توسعه فرآیندهای مکانیزه در حوزه 

پشتیبانی و رفاهی

صدور حواله الکترونیک در بستر 

بانک مرکزی

گزارش عملکرد دانشگاه

ارائه گزارش حسابرس

10

15

10

50

50
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1398/06/011398/06/31کالن مناطقدانشکده ها/خود ارزیابی روسای محترم دانشگاه ها50جمع آوری داده های دوره سوم

1398/08/011398/10/30کالن مناطقدانشکده ها/نتایج خودارزیابی روسای محترم دانشگاه ها50جمع آوری داده های دوره چهارم

1398/03/011398/09/30کالن مناطق-20تنظیم آئین نامه های گزینش رئیس و معاونین دانشگاه ها

1398/01/151398/12/25کالن مناطق مورد6حداقل 40(جلسه در طول سال6حداقل )برگزاری جلسات کالن مناطق 

حداقل )برگزاری جلسات شورای هماهنگی کالن مناطق آمایشی 

(مورد در طول سال4
1398/01/151398/12/25کالن مناطقمورد4حداقل 40

 با اسناد 98شناسایی برنامه های مرتبط در برنامه عملیاتی سال 

فرادست
1398/02/011398/02/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریبرنامه های مرتبط شناسایی شده20

1398/03/011398/03/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریتصویر سامانه25برقراری ارتباط برنامه ها با اسناد باالدستی در سامانه

مکاتبه و تعامل با معاونتهای تخصصی در خصوص برچسب گذاری 

برنامه های عملیاتی در سامانه
1398/03/011398/03/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریمکاتبات و صورتجلسات25

1398/04/011398/04/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریتصویر سامانه/ برنامه های برچسب گذاری شده30برچسب گذاری برنامه  عملیاتی معاونت ها

ارسال نامه به حوزه های تخصصی ستاد جهت انجام اصالحات برنامه 

مشترک
1398/06/011398/06/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگارینامه اصالحات50

1398/07/011398/08/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگارینامه- نظرات 20بررسی نظرات

1398/07/251398/08/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریاصالحات انجام شده30اعمال اصالحات در سامانه

1398/03/011398/03/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریگزارش تهیه شده25 دانشگاه های علوم پزشکی1397تدوین گزارش برنامه عملیاتی سال 

1398/07/011398/07/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریگزارش25ارائه گزارشات در هیئت امنا در شش ماهه اول

1398/12/011398/12/25دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریگزارش25ارائه گزارشات در هیئت امنا در شش ماهه دوم

1398/03/011398/12/25دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریصورتجلسات کمیته25(ماهانه)برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی عملیاتی 

1398/08/011398/08/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریشیوه نامه15تدوین و ابالغ شیوه نامه

1398/08/011398/08/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریاهداف ابالغ شده15ابالغ اهداف کلی و کمی

1398/09/011398/09/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریپیش نویس دریافتی از حوزه ها15اخذ پیش نویس برنامه عملیاتی از حوزه های تخصصی

1398/10/011398/10/15دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریانطباق انجام شده با اسناد باالدستی15تطبیق پیش نویس برنامه عملیاتی با اسناد باالدستی

1398/11/011398/11/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریپیش نویس ارسالی10ارسال پیش نویس برنامه عملیاتی برای دانشگاه ها

1398/11/151398/12/15دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگارینسخه نهایی برنامه عملیاتی10دریافت نسخه نهایی برنامه عملیاتی از حوزه های تخصصی

1398/12/011398/12/29دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگارینامه ابالغ20ابالغ برنامه عملیاتی به دانشگاههای علوم پزشکی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقای نظام برنامه ریزی و هماهنگی 100

در سطح ستاد وزارتخانه و موسسات 

تابعه

تکمیل داشبورد خوداظهاری روسای 8

دانشگاه ها

تقویت امور کالن مناطق

همسوسازی برنامه عملیاتی با اسناد 

فرادست

98بازنگری و اصالح برنامه عملیاتی

پایش برنامه عملیاتی

۹9تدوین برنامه عملیاتی سال  

10

10

10

10

10

10
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بوشهر

حوزه برنامه ريزی و توسعه

1398/02/011398/03/31دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگارینمونه برنامه اختصاصی درج شده در سامانهhop60تدوین برنامه اختصاصی و درج در سامانه 

1398/07/011398/07/30دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریتکمیل فرمت20(شش ماهه اول )گزارش برنامه اختصاصی 

1398/12/011398/12/20دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریتکمیل فرمت20(شش ماهه دوم)گزارش برنامه اختصاصی 

1398/01/201398/12/15دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاری جلسه ستاد تحول سالمت در ماه۲برگزاری حداقل 30برگزاری منظم جلسات ستاد تحول

1398/01/151398/12/20دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاریارسال شاخص های مربوطه مطابق با جدول ارسالی50پایش منابع و مصارف

20پیگیری برگزاری جلسات کمیته های فنی

پیگیری و ابالغ مصوبات و اخذ گزارشات الزم از کمیته های فنی 

منابع و مصارف، دارو و تجهیزات، فناوری اطالعات، بیمه  و پایش و 

نظارت

1398/01/151398/12/20دفتر برنامه  ریزی راهبردی و آینده نگاری

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقای نظام برنامه ریزی و هماهنگی 100

در سطح ستاد وزارتخانه و موسسات 

تابعه

تدوین و پایش برنامه اختصاصی 8

دانشکده های علوم / دانشگاه ها

پزشکی

20اجرای مصوبات ستاد تحول سالمت

20

 182 



حوزه آمار و فناورى اطالعات



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتاسناد مربوطه40پیگیری و هماهنگی جهت تدوین تعرفه ها با سازمان های مرتبط

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتاسناد مربوطه60تدوین قوانین مرتبط در راستای پیاده سازی تعرفه ها

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتاسناد مربوطه30تعریف فرآیندهای دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتاسناد مربوطه50تدوین قوانین مرتبط با دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتاسناد مربوطه20بازنگری و به روز رسانی دوره ای قوانین مدون

شناسایی آزمایشگاه های توانمند در حوزه ارزیابی محصوالت نرم 

افزاری
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارشات ارزیابی30

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارشات ارزیابی40بررسی سوابق و رزومه کاری متقاضیان

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتاسناد مربوطه30عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه های مورد تائید

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبرگزاری مکاتبات20شناسایی متخصصین و ذینفعان در حوزه رگوالتوری

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبارگزاری مکاتبات50هماهنگی برگزاری جلسات کمیته رگوالتوری

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبارگزاری صورتجلسات30پیگیری مصوبات و اقدامات مدون در کمیته

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبارگزاری مکاتبات10شناسایی منخصصین و ذینفعان در کمیته مکسا

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبارگزاری مکاتبات20تشکیل جلسات کمیته مکسا به طور منظم

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه50ایجاد و توسعه سامانه کدینگ

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتابالغیه و دستور العمل ها20ابالغ کدینگ های مصوب به توسعه دهندگان سامانه های اطالعاتی

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبارگزاری مکاتبات و صورتجلسات40هماهنگی جهت تشکیل جلسات به طور منظم

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتابالغیه و دستور العمل ها60ابالغ استانداردهای ایزو

تهیه و به روز رسانی مستندات سامانه الکترونیکی جهت اعتبار 

بخشی سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه50

تدوین فرآیندهای استاندارد نظارت و ارزیابی محصوالت و سامانه 

های اطالعاتی حوزه سالمت و بهینه سازی مستمر فرآیندها
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه50

همکاری و هماهنگی در تدوین استانداردهای بین المللی با سازمان 

های مرتبط
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه70

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتابالغیه و استانداردها30انتشار استانداردهای بین المللی در مراجع معتبر

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقای عملکرد نرم افزارها و سامانه 100

های اطالعاتی حوزه سالمت

15

حوزه آمار و فناوری اطالعات

پیگیری تعرفه سامانه های اطالعاتی 

حوزه سالمت

تدوین قوانین مرتبط با دسترسی و 

به اشتراک گذاری داده های سالمت

برونسپاری خدمات مرتبط با ارزیابی 

محصوالت نرم افزاری حوزه سالمت

برگزاری منظم جلسات کمیته 

رگوالتوری

برگزاری منظم جلسات کمیته مکسا 

و ابالغ کدینگهای منصوب به توسعه 

دهندگان سامانه های اطالعاتی

برگزاری جلسات منظم جلسات 

TC-215کمیته ایزو 

مشارکت فعال در تدوین 

استانداردهای ملی

مشارکت موثر در تدوین 

استانداردهای بین المللی

5

5

10

5

5

5

5

5
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بوشهر

حوزه آمار و فناوری اطالعات

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه60ایجاد سایت مجزای رگوالتوری

ابالغ و انتشار استانداردهای معتبر به توسعه دهندگان سامانه های 

اطالعاتی
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتابالغیه و استانداردها40

...  و HIS, LIS, RIS, PISارزیابی عملکردی سامانه های اطالعاتی 

توسط آزمایشگاه های مورد تائید
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارشات ارزیابی60

تدوین و بروزرسانی دستورالعملهای مرتبط با ارزیابی های عملکردی 

با مشارکت ذیفنعان
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتدستور العمل ها30

صدور و انتشار گواهی نامه های عملکردی دوره ای سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگواهی نامه ها10

توسط ...  و HIS, LIS, RIS, PISارزیابی فنی سامانه های اطالعاتی

آزمایشگاه های مورد تائید
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارشات ارزیابی70

تدوین و بروزرسانی دستورالعملهای مرتبط با ارزیابی های فنی با 

مشارکت ذیفنعان
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتدستور العمل ها10

تدوین و بروز رسانی فرآیندهای مرتبط با ارزیابی های فنی و 

عملکردی
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه10

مطابقت با استانداردهای پرونده »صدور و انتشار گواهی نامه های 

«الکترونیک سالمت
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگواهی نامه ها10

ارائه برنامه آموزشی برای شرکتهای توسعه دهنده سامانه های 

اطالعاتی توسط آزمایشگاه های همکار و از طریق پیمانکاران مرتبط
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات آموزشی60

برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و غیر حضوری برای 

شرکتهای توسعه دهنده سامانه های اطالعاتی توسط آزمایشگاه های 

همکار

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتبارگزاری مکاتبات و مستندات40

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتابالغیه ها و دستور العمل ها30تدوین دستورالعملهای فنی و نیازمندیها

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتنمونه قالب گواهی نامه10به روز رسانی قالب گواهی نامه

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه20تهیه وب سرویس های مورد نیاز برای ارتباط با ذینفعان

فرآیند تخصیص شناسه به مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت و 

سامانه ها
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه40

پیگیری نظارت هوشمند با طراحی داشبوردهای مرتبط توسط 

پیمانکار
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه60

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارشات40پیگیری دریافت گزارش های دوره ای

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه70تحقیقات مستمر در حوزه توسعه فرآبندهای مرتبط

انتشار مستندات جهت بهره برداری کلیه ارائه دهندگان خدمات 

سالمت
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه30

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتفرم های مربوطه30ارائه فرم های نظر سنجی مرتبط در سایت رگوالتوری

1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات مربوطه30بررسی فرم های مربوطه در راستای توسعه فرآیندها

رسیدگی به شکایات مطروحه در بخش های مرتبط با سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت
1398/10/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارشات40

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقای عملکرد نرم افزارها و سامانه 100

های اطالعاتی حوزه سالمت

ابالغ استانداردها به توسعه 15

دهندگان سامانه های اطالعاتی 

حوزه سالمت

نظارت بر ارزیابی عملکردی سامانه 

های اطالعاتی حوزه سالمت

نظارت بر ارزیابی فنی سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت از منظر 

(....کیفیت و امنیت و- تبادل داده

نظارت بر آموزش ارائه دهندگان 

سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت

توسعه سامانه مدیریت گواهینامه ها 

و نظارت بر روند الکترونیکی شدن 

فرآیند اخذ گواهی توسط آزمایشگاه 

های همکار

نظارت بر پایش مستمر عملکرد 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

تحقیقات به منظور توسعه 

فرآیندهای مرتبط با ارتقا کیفیت 

خدمات در راستای توسعه پرونده 

الکترونیک سالمت ایرانیان

نظر سنجی و رسیدگی به شکایات 

بخش های مرتبط با سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت

5

10

10

5

10

5

5

5
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بوشهر

حوزه آمار و فناوری اطالعات

1398/11/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات آموزشی30آموزش نمایندگان سپاس دانشگاه های علوم پزشکی

1398/11/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات آموزشی30آموزش شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطالعات سالمت

1398/11/011398/11/30فناوری اطالعاتمستندات آموزشی40برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان سپاس

راه اندازی فرآیند رسیدگی 

الکترونیکی به اسناد بیمه ای در 

حوزه سرپایی

3
انجام فرآیند عملیاتی رسیدگی الکترونیکی به اسناد در بیمارستان 

های دانشگاه
100

ارائه گزارش تعداد پرونده رسیدگی شده به صورت الکترونیکی به 

98تفکیک بیمارستان و ماه دز سال 
1398/10/011398/12/29فناوری اطالعات

تبادل اطالعات داده پیام اطالعات خدمات سالمت از بیمارستان های 

کشور
40

+ ارائه  تصویر گزارش تبادل اطالعات از داشبورد الگ دانشگاهی 

  دانشگاهSRMتصویر سامانه 
1398/06/011398/06/31فناوری اطالعات

نظارت براخذ گواهی های استاندارد تبادل اطالعات محصوالت نرم 

افزاری بیمارستانی
20

ارئه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس معتبر برای کلیه سامانه 

های مستقر در دانشگاه
1398/01/151398/03/15فناوری اطالعات

40استقرار داشبورد مدیریتی روکش اسناد بیمارستانی در سطح دانشگاه

 نمونه گزارشات ایجاد شده در داشبورد .1"

تصاویری از داشبورد مدیریتی توسعه یافته .2

"آدرس دسترسی به سامانه داشبورد مدیریتی دانشگاه .3

1398/01/151398/03/15فناوری اطالعات

توسعه آداپتور استقرار شبکه آزمایشگاه های بالینی بر بستر پرونده 

الکترونیکی سالمت
20

SDK توسعه داده شده برای نظام پرونده الکترونیکی سالمت در 

آزمایشگاه های کشور
1398/01/151398/03/15فناوری اطالعات

نظارت براخذ گواهی های استاندارد تبادل اطالعات سامانه های 

اطالعات آزمایشگاهی و سامانه های اطالعات بیمارستانی
20

+ ارائه گواهینامه دارای اعتبار سامانه های اطالعات آزمایشگاهی 

گواهی دارای اعتبار سامانه های اطالعات بیمارستانی
1398/03/011398/03/31فناوری اطالعات

تبادل اطالعات با سرویس داده پیام درخواست و نتایج تست های 

آزمایشگاهی از آزمایشگاه ها
1398/06/151398/08/15فناوری اطالعاتارائه گزارش تعداد ارسال ها به تفکیک آزمایشگاه در ماه20

تبادل اطالعات با سرویس داده پیام درخواست و نتایج تست های 

آزمایشگاهی از آزمایشگاه های بیمارستانی
1398/06/151398/08/15فناوری اطالعاتارائه گزارش تعداد ارسال ها به تفکیک مرکز  بیمارستانی در ماه40

تبادل اطالعات گزارشات پاتولوژی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های 

دولتی کشور
50

ارائه گزارش تبادل اطالعات از داشبورد الگ دانشگاهی به تفکیک 

بیمارستان ها و آزمایشگاه ها
1398/06/151398/08/15فناوری اطالعات

نظارت بر اخذ گواهی های استاندارد تبادل اطالعات محصوالت نرم 

افزاری بیمارستانی و آزمایشگاهی
50

ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس برای سامانه های 

اطالعات بیمارستانی و سامانه های اطالعاتی مدیریت اطالعات 

آزمایشگاهی

1398/03/011398/03/31فناوری اطالعات

توسعه آداپتور استقرار نظام پرونده الکترونیکی سالمت در حوزه 

بهداشتی
20

SDK توسعه داده شده برای نظام پرونده الکترونیکی سالمت در 

اسناد راهنمای فنی + 1مزاکر سطح 
1398/01/151398/03/15فناوری اطالعات

40الکترونیکی نمودن گزارشات اطالعات مراقبت های بهداشتی
ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس سامانه اطالعاتی 

 دانشگاه1مدیریت خدمات بهداشتی در مراکز سطح 
1398/04/011398/04/31فناوری اطالعات

1398/01/151398/03/15فناوری اطالعات به تفکیک مرکز1گزارش میزان تبادل اطالعات از مراکز سطح 40تبادل اطالعات مراقبت های بهداشتی در قالب استاندارد سیاب

استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیکی در کلیه مطب های 

عمومی و تخصصی، کلینیک ها و درمانگاه ها، مراکز بهداشتی
50

ارایه لیست مراکز هدف و سیستم های اطالعاتی مستقر در مراکز 

سرپایی شامل کلیه مطب های عمومی و تخصصی، کلینیک ها و 

ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به + درمانگاه ها، مراکز بهداشتی  

تفکیک مراکز از داشبورد فنی الگ تراکنش ها

1398/10/151398/11/15فناوری اطالعات

50استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیکی در بیمارستان ها

ارایه لیست مراکز هدف و سیستم های اطالعاتی مستقر در مراکز 

ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به تفکیک مراکز از + بیمارستانی  

داشبورد فنی الگ تراکنش ها

1398/10/151398/11/15فناوری اطالعات

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

توسعه پرونده الکترونیک سالمت 

(آمار و فناوری اطالعات)

25

10 افزایش سرانه آموزش های ویژه 

آمار و فناوری )مدیران و کارکنان  

(اطالعات

آموزش هماهنگ ذینفعان در حوزه 

پرونده الکترونیکی سالمت

توسعه و استقرار داده پیام اطالعات 

خدمات سالمت در مراکز درمانی 

مربوطه

استقرار شبکه اطالعاتی آزمایشگاه 

های بالینی کشور

توسعه و استقرار نظام گزارش دهی 

الکترونیکی نتایج آسیب شناسی

ساماندهی اطالعات مراقبت های 

(سیاب)بهداشتی 

توسعه و استقرار نسخه نویسی 

الکترونیکی

100

5

10

7

10

5
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بوشهر

حوزه آمار و فناوری اطالعات

30توسعه آداپتور استقرار نظام نسخه الکترونیکی در کشور
SDK توسعه داده شده برای نظام نسخه الکترونیکی و اسناد 

راهنمای فنی
1398/01/151398/02/15فناوری اطالعات

انجام فرآیند شناسایی مراکز برای استقرار نسخه پیچی الکترونیکی 

در داروخانه های دولتی و خصوصی
20

ارایه لیست مراکز هدف و سیستم های اطالعاتی مستقر در مراکز 

داروخانه
1398/01/151398/03/15فناوری اطالعات

نظارت براخذ گواهی های استاندارد تبادل اطالعات سامانه های 

اطالعات داروخانه
20

ارائه گواهی معتبر تبادل اطالعات برای نرم افزارهای مربوطه مستقر 

در داروخانه ها
1398/03/011398/03/31فناوری اطالعات

تبادل اطالعات با سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی از مراکز 

 بهداشتی درمانی و داروخانه ها
30

ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به تفکیک مراکز از داشبورد فنی الگ 

تراکنش ها
1398/06/151398/08/15فناوری اطالعات

- عملیاتی سازی پروژه کشوری پایش برخط بیماران در مراکز بستری

HIS  Live
50

برای EHRAuditتصویر داشبورد - ارائه گزارش تبادل اطالعات

  برای مدیریت تخت HISLiveپذیرش برخط و تصویر داشبورد 

های بیمارستانی

1398/03/011398/03/31فناوری اطالعات

1398/01/151398/02/15فناوری اطالعاتداشبورد مدیریتی پایش بیمارستان بر خط50توسعه داشبورد مدیریتی پایش بیمارستان بر خط

یکپارچه سازی اطالعات مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت در سامانه 

سیام
1398/01/151398/02/31فناوری اطالعاتگزارش تعداد و اطالعات مراکز موجود در سامانه50

1398/01/151398/02/31فناوری اطالعاتگزارش تعداد و اطالعات نرم افزارهای موجود در سامانه50یکپارچه سازی اطالعات نرم افزارهای حوزه سالمت در سامانه سیام

130نظارت براخذ گواهی استاندارد تبادل اطالعات مراکز سطح 
ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس برای نرم افزارهای مراکز 

1سطح 
1398/03/011398/03/30فناوری اطالعات

نظارت براخذ گواهی استاندارد تبادل اطالعات کلینیک ها و مراکز 

2سطح 
30

ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس برای نرم افزارهای 

2کلینیکی و مراکز سطح 
1398/03/011398/03/31فناوری اطالعات

1398/01/151398/01/31فناوری اطالعات(بخش آی تی)ارایه چک لیست نظام ارجاع الکترونیک 40عملیاتی سازی نظام ارجاع الکترونیکی

30تجهیز مراکز درمانگاهی و کلینیک به نرم افزار استاندارد

فایل اکسل لیست مراکز درمانگاهی به تفکیک شهر و شهرستان و 

تصویر گواهینامه   + (مطابق فایل پیوست)دارای شماره تلفن و آدرس

دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد بهره برداری در مراکز 

درمانگاهی دانشگاه

1398/03/011398/04/31فناوری اطالعات

30تجهیز کلیه مطب های عمومی و تخصصی به نرم افزار استاندارد

فایل اکسل لیست مطب های عمومی و تخصصی به تفکیک شهر و 

  + (مطابق فایل پیوست)شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس

تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد بهره برداری 

در این دسته از مراکز

1398/05/011398/05/31فناوری اطالعات

تجهیز کلیه  مراکز آزمایشگاه های بالینی و پاتولوژی به نرم افزار 

استاندارد
20

فایل اکسل لیست  مراکز آزمایشگاه های بالینی و پاتولوژی به 

مطابق فایل )تفکیک شهر و شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس

تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد   + (پیوست

بهره برداری در این دسته از مراکز

1398/07/011398/08/30فناوری اطالعات

تجهیز کلیه مراکز رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی به نرم افزار 

استاندارد
20

فایل اکسل لیست مراکز رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی به 

مطابق فایل )تفکیک شهر و شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس

تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد   + (پیوست

بهره برداری در این دسته از مراکز

1398/07/011398/08/30فناوری اطالعات

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

توسعه پرونده الکترونیک سالمت 100

(آمار و فناوری اطالعات)

توسعه و استقرار نسخه پیچی 25

الکترونیکی

استقرار بیمارستان برخط

تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات

راه اندازی سرویس های نظام ارجاع 

الکترونیکی

تجهیز مراکز ارائه دهنده خدمات 

سالمت به سامانه اطالعاتی استاندارد

10

5

5

5

10
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بوشهر

حوزه آمار و فناوری اطالعات

50پیاده سازی برنامه استحقاق سنجی خدمت در مراکز بیمارستانی

لیست بیمارستان هایی که سرویس استحقاق سنجی خدمت در آنها 

تعداد تراکنش به تفکیک + راه اندازی شده و فعال می باشد 

بیمارستان

1398/05/011398/06/31فناوری اطالعات

50پیاده سازی برنامه استحقاق سنجی خدمت در مراکز سرپایی

لیست مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی که سرویس استحقاق 

تعداد + سنجی خدمت در آنها راه اندازی شده و فعال می باشد 

مراکز سرپایی شامل کلیه مطب های )تراکنش به تفکیک نوع مرکز

عمومی و تخصصی ، کلینیک ها و درمانگاه ها، داروخانه ها، 

(آزمایشگاه  ها و مراکز تصویربرداری می باشد

1398/05/011398/05/31فناوری اطالعات

نظارت بر اخذ گواهی های نوبت دهی الکترونیکی برای کلیه مراکز 

 ارائه دهنده خدمت3 و 2، 1سطح 
30

تصویر گواهینامه نوبت دهی الکترونیکی برای سامانه های اطالعات 

 و نرم افزارهای کلینیکی و 1بیمارستانی، نرم افزارهای سطح 

درمانگاهی

1398/03/011398/03/31فناوری اطالعات

فرآیند عملیاتی ارائه و دریافت نوبت به صورت الکترونیکی در مراکز 

ارائه دهنده خدمات سالمت
70

گزارش تعداد نوبت های دریافت و یا صادر شده به صورت 

الکترونیکی به تفکیک انواع مرکز و نام مراکز
1398/06/011398/07/30فناوری اطالعات

راه اندازی فرآیند رسیدگی 

الکترونیکی به اسناد بیمه ای در 

حوزه بستری

7
انجام فرآیند عملیاتی رسیدگی الکترونیکی به اسناد در مراکز ارائه 

دهنده خدمات سرپایی در دانشگاه
100

ارائه گزارش تعداد پرونده رسیدگی شده به صورت الکترونیکی به 

98تفکیک مراکز و ماه دز سال 
1398/10/011398/12/29فناوری اطالعات

1398/02/011398/02/31فناوری اطالعاتبه بهره برداری رسیدن نظام اطالعاتی10راه اندازی نظام اطالعاتی با اولویت اول

1398/04/011398/04/31فناوری اطالعاتبه بهره برداری رسیدن نظام اطالعاتی10راه اندازی نظام اطالعاتی با اولویت دوم

1398/06/011398/06/31فناوری اطالعاتبه بهره برداری رسیدن نظام اطالعاتی10راه اندازی نظام اطالعاتی با اولویت سوم

1398/08/011398/08/30فناوری اطالعاتبه بهره برداری رسیدن نظام اطالعاتی10راه اندازی نظام اطالعاتی با اولویت چهارم

1398/10/011398/10/30فناوری اطالعاتبه بهره برداری رسیدن نظام اطالعاتی10راه اندازی نظام اطالعاتی با اولویت پنجم

1398/05/011398/05/31فناوری اطالعاتتعداد آموزش دیدگان50 نفر2برگزاری جلسات آموزشی برای دانشگاهها به ازاء هر دانشگاه 

1398/01/011398/02/31فناوری اطالعات2تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش از پایان ماه 20( ماهه اول2 ) 1تدوین و ارائه گزارش 

1398/03/011398/04/31فناوری اطالعات4تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه 15( ماهه دوم2 ) 2تدوین و ارائه گزارش 

1398/05/011398/06/31فناوری اطالعات6تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه 15( ماهه سوم2 ) 3تدوین و ارائه گزارش 

1398/07/011398/08/30فناوری اطالعات8تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه 15( ماهه چهارم2 ) 4تدوین و ارائه گزارش 

1398/09/011398/10/30فناوری اطالعات10تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه 15( ماهه پنجم2 ) 5تدوین و ارائه گزارش 

1398/11/011398/12/20فناوری اطالعات1398/12/20تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش از تاریخ 20( ماهه ششم2 ) 6تدوین و ارائه گزارش 

1398/07/011398/07/30فناوری اطالعاتتعداد سامانه هایی که اقالم اطالعاتی انها مشخص می باشد50مشخص کردن اقالم اطالعاتی

1398/09/011398/09/30فناوری اطالعاتتعداد سامانه هایی که دارای شناسنامه می باشد30ایجاد شناسنامه

1398/11/011398/11/30فناوری اطالعاتتعداد سامانه هایی که کدینگ استاندارد در انها اعمال شده است20استفاده از کدینگ استاندارد و یکپارچه برای اقالم اطالعاتی پایه

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

توسعه پرونده الکترونیک سالمت 100

(آمار و فناوری اطالعات)

25

توسعه و ارتقاء نظام آمار و اطالعات 

سالمت

20

استقرار برنامه استحقاق سنجی 

خدمت در مراکز ارائه دهنده 

خدمات سالمت کشور

استقرار برنامه نوبت دهی الکترونیکی

تشکیل و ارتقاء یک پالت فرم ملی 

برای جمع آوری و انتقال داده های 

نرم افزار  )حوزه سالمت کشور

DHIS 2)

تدوین گزارشهای تحلیلی در حوزه 

سالمت

ساماندهی بانکهای اطالعاتی مرجع

8

10

15

15

10
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بوشهر

حوزه آمار و فناوری اطالعات

ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس  

(سه ماه اول)
1398/03/151398/04/31فناوری اطالعاتمقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشور25

ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس  

(سه ماه دوم)
1398/06/151398/07/30فناوری اطالعاتمقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشوری25

ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس  

(سه ماه سوم)
1398/09/151398/10/30فناوری اطالعاتمقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشوری25

ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس  

(سه ماه چهارم)
1398/12/011398/12/29فناوری اطالعاتمقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشوری25

1398/06/011398/06/30فناوری اطالعاتتعداد اقالم آماری شناسایی شده در اولویت تولید30شناسایی اقالم دارای اولویت تولید

1398/12/011398/12/29فناوری اطالعاتتعداد اسناد مرجع اقالم آماری تدوین شده70تولید سند مرجع اقالم آماری دارای اولویت

60فرایند ثبت داده ها در سامانه اتوماسیون آماری سیناسا

ثبت داده های با کیفیت و با صحت در اتوماسیون آماری با 

مراکز ارائه خدمات سالمت ، منابع انسانی و بودجه ، : موضوعات

آموزشی و دانشجویی ، تحقیقات و پژوهش ، خدمات سالمت ، 

مراجعین سالمت ، تولد ، مرگ و بیماری، پزشک خانواده  مربوط به 

1397سال 

1398/08/011398/08/30فناوری اطالعات

1398/09/011398/09/30فناوری اطالعاتتعداد سالنامه آماری40تولید سالنامه آماری

ارائه گزارش دوره ای ازتعداد پرونده های ارسالی به سپاس در 

(سه ماه اول)سرویس داده پیام خدمات سالمت   
25

مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های 

ثبت شده در سامانه آواب
1398/03/151398/04/31فناوری اطالعات

ارائه گزارش دوره ایازتعداد پرونده های ارسالی به سپاس در سرویس 

(سه ماه دوم)داده پیام خدمات سالمت   
25

مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های 

ثبت شده در سامانه آواب
1398/06/151398/07/30فناوری اطالعات

ارائه گزارش دوره ای ازتعداد پرونده های ارسالی به سپاس در 

(سه ماه سوم)سرویس داده پیام خدمات سالمت   
25

مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های 

ثبت شده در سامانه آواب
1398/09/151398/10/30فناوری اطالعات

ارائه گزارش دوره ای ازتعداد پرونده های ارسالی به سپاس در 

(سه ماه چهارم)سرویس داده پیام خدمات سالمت   
25

مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های 

ثبت شده در سامانه آواب
1398/12/011398/12/29فناوری اطالعات

1398/01/011398/03/31فناوری اطالعاتتعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است25(سه ماه اول)تدوین و ارائه کارنامه 

1398/04/011398/06/31فناوری اطالعاتتعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است25(سه ماه دوم)تدوین و ارائه کارنامه 

1398/07/011398/09/30فناوری اطالعاتتعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است25(سه ماه سوم)تدوین و  ارائه کارنامه 

1398/10/011398/12/20فناوری اطالعاتتعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است25(سه ماه چهارم)تدوین و ارائه کارنامه 

برگزاری و شرکت در جلسات شورای قطب های ده گانه دانشگاه 

 ماه یکبار3های علوم پزشکی کشور در محل قطب ها هر 
25

بارگذاری مستندات و ارزیابی )صورتجلسات و لیست حضور و غیاب 

(. ماه یکبار صورت می گیرد3انطباق هر 
1398/01/151398/12/29فناوری اطالعات

1398/01/151398/02/15فناوری اطالعاتگزارش از سامانه برنامه عملیاتی16تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی فناوری اطالعات دانشگاه ها

برگزاری جلسات توسعه فناوری اطالعات با حضور مدیران و 

مسئوالن دانشگاه حداقل  دو بار در ماه
1398/01/151398/12/29فناوری اطالعاتمستند صورتجلسات25

1398/01/151398/12/29فناوری اطالعات کلیه بیمارستان هاHISتصویرقرارداد 18(HIS)تمدید قرارداد سیستم های اطالعات بیمارستانی/عقد

برگزاری جلسات شورای قطب های ده گانه دانشگاه های علوم 

 ماه یکبار3پزشکی کشور در محل ستاد هر
16

بارگذاری مستندات و ارزیابی )صورتجلسات و لیست حضور و غیاب 

(. ماه یکبار صورت می گیرد3انطباق هر 
1398/01/151398/12/29فناوری اطالعات

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

توسعه و ارتقاء نظام آمار و اطالعات 100

سالمت

20

توسعه و تکمیل زیرساختهای 

سالمت الکترونیک کشور

15

ارزیابی کیفیت داده های ارسالی به 

سپاس

تولید سند آماری مرجع برای اقالم 

آماری دارای اولویت

تشکیل و ارتقاء یک پالت فرم ملی 

برای جمع آوری و انتقال داده های 

(سیناسا)حوزه سالمت کشور 

ارزیابی تعداد پرونده های ارسالی به 

سپاس

ارائه کارنامه عملکرد بیمارستانی 

فصلی

توسعه و ارتقا زیرساختهای فناوری 

اطالعات دانشگاه

25

10

15

10

10

15
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حوزه آمار و فناوری اطالعات

 درصدی نقاط دولتی تحت پوشش دانشگاه به شبکه 80اتصال 

(شمس- اینترنت- سرویس اینترانت)
1398/01/171398/02/15فناوری اطالعاتتکمیل اطالعات در سامانه شمس14

1398/01/171398/02/15فناوری اطالعاتتکمیل اطالعات در سامانه مرتبط. 2مکاتبات راه اندازی  .141اتصال به شبکه علمی کشور

اتصال تمامی شبکه های بهداشتی درمانی شهرستانهای تحت پوشش 

 با هر بستری Mbps 20دانشگاه به شبکه دانشگاه با حداقل سرعت 

به شبکه داخلی

1398/01/171398/02/15فناوری اطالعاتتکمیل اطالعات در سامانه شمس14

اتصال تمامی مراکز آموزشی درمانی و دانشکده های اصلی تحت 

 با Mbps 100پوشش دانشگاه به شبکه دانشگاه با حداقل سرعت  

هر بستری به شبکه داخلی

1398/01/171398/02/15فناوری اطالعاتتکمیل اطالعات در سامانه شمس14

1398/01/171398/03/31فناوری اطالعاتارسال مستندات14 وزارت بهداشتMPLSاتصال به شبکه 

1398/01/171398/03/31فناوری اطالعاتارسال مستندات14 وزارت بهداشتWANرعایت دستورالعمل  

1398/01/171398/06/31فناوری اطالعاتارسال مستندات16اختصاص رک به وزارت بهداشت

1398/01/171398/02/15فناوری اطالعاتمستندات مرتبط50توانمندسازی مدیران فناوری اطالعات

1398/01/171398/02/15فناوری اطالعاتمستندات مرتبط50توانمندسازی کارشناسان فناوری اطالعات

1398/12/011398/12/15فناوری اطالعاتراه اندازی تارنما و آدرس آن50اطالع رسانی و دسترس پذیر نمودن سرویس ها از طریق تارنما

1398/11/011398/11/30فناوری اطالعاتگزارش اقدامات50بروزرسانی میز خدمت الکترونیک

1398/07/011398/07/30فناوری اطالعاتگزارش اجرای فرآیند درخواست نرم افزار30تدوین و اجرای فرآیند درخواست نرم افزار

1398/06/011398/06/31فناوری اطالعاتگزارش اجرای فرآیند پشتیبانی و توسعه نرم افزار30تدوین و اجرای فرآیند پشتیبانی و توسعه نرم افزار

1398/05/011398/05/31فناوری اطالعاتگزارش اجرای فرآیند استقرار نرم افزار40تدوین و اجرای فرآیند استقرار نرم افزار

ارائه لیست و سرفصل های دوره های آموزشی مورد نیاز در حوزه 

فناوری اطالعات
1398/08/011398/08/30فناوری اطالعاتلیست دوره ها و سرفصل ها20

1398/09/011398/09/30فناوری اطالعاتگزارش اجرا و ارزیابی دوره80برگزاری کارگاه های مورد نیاز

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

توسعه و تکمیل زیرساختهای 1001

سالمت الکترونیک کشور

15

توسعه و تکمیل وضعیت ارایه 

خدمات در حوزه نرم افزار

استقرار شبکه ملی سالمت

توانمندسازی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

اطالع رسانی

بهبود فرآیندها

توانمند سازی

15

70

5

30

40

30
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" (غیر مشترک)تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی حراست دانشگاه    "15

کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر 

برای حراست و واحد های تابعه خود  (برنامه اختصاصی )مشترک 

ارسال فایل برنامه عملیاتی غیر مشترک : مستندات)می باشند 

.(تدوین شده آن حراست

1398/01/011398/01/31آموزش و  طرح و برنامه

برگزاری اولین نشست مشترک با واحدهای تابعه جهت تشریح و 

تقسیم وظایف ها در خصص اجرای برنامه عملیاتی مشترک حراست 

ها

15
ارائه گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به انضمام لیست شرکت 

(بر اساس فرمت ارسالی )کنندگان 
1398/04/011398/04/31آموزش و  طرح و برنامه

15(شش ماهه اول سال)ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی 
برنامه عملیاتی (اول سال  )ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه 

اختصاصی طبق فرمت ابالغ شده
1398/07/011398/07/30آموزش و  طرح و برنامه

برگزاری نشست سالیانه مشترک با واحد های تابعه جهت بررسی 

(برای نه ماهه سال)میزان اجراء و پیشرفت برنامه های اختصاصی 
15

گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به انضمام لیست شرکت 

(نه ماهه اول)کنندگان 
1398/10/011398/10/30آموزش و  طرح و برنامه

تدوین گزارشی از روند همکاری فعال و انعکاس پیشنهادات در 

1399راستای تدوین برنامه عملیاتی مشترک سال 
15

کلیه حراست ها ملزم به همکاری مستمر در راستای تدوین برنامه 

تصویر نامه ارسالی : مستندات). عملیاتی  مشترک سالیانه می باشند

(گزارش

1398/12/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامه

139825 ماهه سال 12ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی 
 1398 ماهه سال 12ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی 

طبق فرمت ابالغ شده
1398/12/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامه

1398/02/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامهاین فعالیت ستادی می باشد10از دفاتر حراست دانشگاه ها (% 30حد اقل )انجام بازدیدهای محیطی 

10تهیه و تدوین تقویم بازدید از حراست های تابعه

 کلیه حراست ها ملزم به تهیه و تدوین تقویم زمان بندی بازدید از"

.  می باشند98دفاتر حراست های تابعه برای سال 

( ارسال تقویم تدوین شده: مستندات )

1398/03/011398/03/31آموزش و  طرح و برنامه

تهیه و تدوین چک لیست های بومی برای بازدید از حراست های 

واحدهای تابعه
15

تهیه و تدوین چک لیست های بومی و چک لیست های موجود که 

حراست بیمارستان  )در حال حاضر جهت ارزیابی واحد های تابعه 

مورد استفاده قرار می گیرد و آن حراست  (....ها، شبکه ها و 

.واحدهای تابعه را با انها مورد ارزیابی قرار می دهد

1398/04/011398/04/31آموزش و  طرح و برنامه

تشکیل کمیته تخصصی احصاء چک لیست برای ارزیابی واحد های 

تابعه
1398/07/011398/07/30آموزش و  طرح و برنامهاین فعالیت ستادی می باشد10

10برگزاری جلسات کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد واحد های حراست

با عنایت به تشکیل کمیته های نظارت در سال گذشته ، حراست ها 

ملزم به برگزاری جلسات  کمیته نظارت و ارزیابی متشکل از 

همکاران دفتر حراست و واحد های تابعه بر مبنای شاخص های 

ارسال صورتجلسه کمیته نظارت بر : مستندات ).ابالغی میباشند

.(اساس فرمت ارسالی

1398/06/011398/06/31آموزش و  طرح و برنامه

تهیه گزارش مقایسه ای و نموداری از وضعیت پیشرفت و افت 

 ماهه 6 و 97 نسبت به گزارش سال96عملکرد شاخص های سال 

98نخست سال 

15

کلیه حراست ها ملزم به بررسی مقایسه ای از وضعیت پیشرفت و 

بر اساس شاخص های ابالغی  )افت عملکرد حراست های تابعه خود 

(ارسال گزارش بر اساس فرمت ارسالی: )مستندات . (می باشند

1398/07/011398/07/30آموزش و  طرح و برنامه

تهیه و تدوین گزارشات خود ارزیابی سالیانه بر اساس شاخص های 

ابالغی
20

بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد کلیه دفاتر حراست ملزم به 

ارسال گزارش ): مستندات. خود ارزیابی عملکرد حراست  می باشند

(1398خود ارزیابی  براساس شاخص های ابالغی برای سال 

1398/11/011398/11/30آموزش و  طرح و برنامه

9810اعالم رتبه بندی حراست دانشگاه ها براساس گزارشات سال
براساس  )اعالم لیست رتبه بندی واحدهای تابعه حراست دانشگاه ها

(شاخص های  بومی و ابالغی
1398/12/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامه

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری 100

برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی -

حراست ها

15

حوزه حراست

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر 

مشترک حراست ها

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر 

حراست دانشگاه ها و واحدهای تابعه

40

30
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حوزه حراست

پیگیری وضعیت پرداخت حق مسئولیت کارشناسان مسئول و 

مسئولین حراست دانشگاه و واحد های تابعه
20

گزارشی از (................... با عنایت به بخشنامه ابالغی به شماره  )  

 وضعیت  پرداخت حق مسئولیت مسئولین و کارشناسان حراست ها

(بر اساس فرمت ابالغی).تهیه وارسال گردد

1398/04/011398/04/31آموزش و  طرح و برنامه

برگزاری دوره آموزش عمومی بصیرت افزایی ویژه کارکنان  حراست 

به همراه خانواده
20

کلیه دفاتر حراست در راستای تقویت بنیان خانوادگی جامعه بزرگ 

حراست ها،ضروری است در یک فضای صمیمی و مناسب دوره 

آموزش عمومی بصیرت افزایی  برای کارکنان و خانواده های آنها 

مستندات گزارش  برگزاری دوره. برگزار نمایند

1398/08/011398/08/30آموزش و  طرح و برنامه

20برگزاری جلسات فرهنگی مذهبی ویژه کارکنان حراست

کلیه دفاتر حراست در راستای تقویت ابعاد معنوی و فرهنگی در بین 

کارکنان حراست، ضروری است اقدام به برگزاری جلسات فرهنگی 

برای کارکنان حراست  (...در قالب جلسه معارفی، ادعیه، )مذهبی

مستندات گزارش  برگزاری . حداقل هر فصلی  یک جلسه. نمایند

جلسات،

1398/10/011398/10/30آموزش و  طرح و برنامه

20ورزشی ویژه کارکنان حراست- برگزاری دوره های های تفریحی

کلیه دفاتر حراست در راستای ایجاد فضای جذاب و مناسب برای 

- کارکنان حراست، ضروری است اقدام به برگزاری جلسات تفریحی

 دوره در 2حداقل هر ).ورزشی برای کارکنان حراست ها نمایند

مستندات گزارش  برگزاری دوره(سال

1398/11/011398/11/30آموزش و  طرح و برنامه

گزارشی از وضعیت ارائه تسهیالت اعتباری اعطاء شده به کارکنان 

حراست
20

کلیه دفاتر حراست در راستای حمایت مادی از کارکنان حراست ، 

شایسته است در راستای اعطای امتیاز تسهیالتی و رفاهی به 

مستندات ارائه گزارشی از پیگیری . کارکنان حراست تالش نمایند

های انجام شده در راستای جذب تسهیالت و امتیاز اعطاء شده به 

انضمام نتایج حاصله

1398/12/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامه

10نیاز سنجی  آموزشی  حراست دانشگاه ها

ضروری است کلیه دفاتر حراست نیاز های آموزشی مورد نیاز 

کارکنان حراست را به تفکیک حوزه تخصصی تهیه و به اداره طرح و 

برنامه حراست ارسال نمایند

1398/01/011398/01/31آموزش و  طرح و برنامه

تهیه و تدوین تقویم دوره های آموزشی حراست بر اساس نظام نامه 

آموزشی
10

کلیه دفاتر حراست بر اساس نظام نامه آموزشی ابالغ شده ملزم به 

ارسال : مستندات ).  میباشند98تهیه تقویم آموزشی برای سال 

(تصویر تقویم آموزشی تدوین شده

1398/03/011398/03/31آموزش و  طرح و برنامه

10تهیه شناسنامه آموزشی برای کلیه کارکنان حراست

کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه شناسنامه آموزشی جهت کلیه 

با اولویت کارکنان شاغل در دفتر ستادی  )کارکنان دفتری حراست 

ارائه گزارش وضعیت :  مستندات . ) میباشند  (حراست دانشگاه

(شناسنامه آموزشی بر اساس فرمت ابالغی

1398/05/011398/05/31آموزش و  طرح و برنامه

15(شش ماهه اول سال)ارائه گزارش دوره های آموزشی برگزار شده  

کلیه دفاتر حراست ملزم به برگزاری دوره های آموزشی بر اساس 

ارائه گزارش دوره های : مستندات). تقویم تدوین شده می باشند

(برگزار شده شش ماهه نخست

1398/07/011398/07/30آموزش و  طرح و برنامه

  (الکترونیکی)تهیه و تدوین محتوای تخصصی آموزشی آموزشی 

برای شش ماهه نخست
15

کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه محتوی آموزشی تخصصی جهت 

ارسال : کارکنان حراست وواحد های تابعه خود میباشند مستندات

حد اقل تدوین دو محتوی آموزشی  )محتوی آموزش تدوین شده 

(برای شش ماهه نخست سال

1398/07/011398/07/30آموزش و  طرح و برنامه

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری 100

برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی -

حراست ها

15

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 

15

 –ساماندهی وضعیت رفاهی 

فرهنگی کارکنان حراست

ساماندهی وضعیت آموزشی حراست 

ها

30

100
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بوشهر

حوزه حراست

10ارائه گزارش وضعیت موجود کتابخانه تخصصی دفتر حراست

ضروری است گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه تخصصی مدیریت 

لیست کتابهای موجود : مستندات). حراست تهیه و اعالم نمایند

(براساس فرمت ابالغی

1398/10/011398/10/30آموزش و  طرح و برنامه

  (الکترونیکی)تهیه و تدوین محتوای تخصصی آموزشی آموزشی 

برای شش ماهه دوم
15

کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه محتوی آموزشی تخصصی جهت 

ارسال : کارکنان حراست وواحد های تابعه خود میباشند مستندات

حد اقل تدوین دو محتوی آموزشی  )محتوی آموزش تدوین شده 

(برای شش ماهه دوم سال

1398/12/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامه

15(شش ماهه دوم سال)ارائه گزارش دوره های آموزشی برگزار شده 

کلیه دفاتر حراست ملزم به برگزاری دوره های آموزشی بر اساس 

ارائه گزارش دوره های : مستندات). تقویم تدوین شده می باشند

(برگزار شده شش ماهه دوم

1398/12/011398/12/20آموزش و  طرح و برنامه

تهیه و ابالغ شیوه نامه اجرایی، الکترونیکی نمودن پرونده های 

پرسنلی
25

. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(ابالغ دستورالعمل تدوین شده: مستندات )
1398/02/011398/02/31پرسنلی

طراحی ، خرید و راه اندازی سامانه الکترونیکی بایگانی پرونده های 

پرسنلی
25

. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(راه اندازی سامانه طراحی شده: مستندات )
1398/04/011398/04/31پرسنلی

از پرونده های پرسنلی در سامانه در شش % 10ثبت و ورود اطالعات 

ماهه اول
25

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ثبت  و ورود اطالعات  پرونده های 

 در صد از پرونده های 10پرسنلی در سامانه طراحی شده  به میزان 

ارسال گزارش : مستندات.  ماهه اول می باشند6موجود تا پایان 

(میزان پرونده های الکترونیکی شده

1398/06/011398/06/31پرسنلی

از پرونده های پرسنلی در سامانه در شش % 20ثبت و ورود اطالعات 

ماهه دوم
25

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ثبت  و ورود اطالعات  پرونده های 

  در صد از پرونده های 20پرسنلی در سامانه طراحی شده  به میزان

ارسال گزارش : مستندات.  ماهه دوم سال می باشند6موجود تا پایان 

(میزان پرونده های الکترونیکی شده

1398/12/011398/12/20پرسنلی

20تهیه ، تدوین و ابالغ  بخشنامه سفرها و ماموریت های خارج از کشور
. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(ابالغ دستورالعمل تدوین شده: مستندات )
1398/02/011398/02/31پرسنلی

بر )تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور 

برای سه ماهه اول سال (اساس فرمت های ابالغی
20

ارسال گزارش سه ماهه اول سال  براساس دستورالعمل و : مستندات

فرمت های ابالغی
1398/04/011398/04/31پرسنلی

بر )تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور 

برای سه ماهه دوم سال (اساس فرمت های ابالغی
20

ارسال گزارش سه ماهه دوم سال  براساس دستورالعمل و : مستندات

فرمت های ابالغی
1398/07/011398/07/30پرسنلی

بر )تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور 

برای سه ماهه سوم سال (اساس فرمت های ابالغی
20

ارسال گزارش سه ماهه سوم سال براساس دستورالعمل و : مستندات

فرمت های ابالغی
1398/10/011398/10/30پرسنلی

بر )تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور 

برای سه ماهه آخر سال (اساس فرمت های ابالغی
20

ارسال گزارش سه ماهه چهارم سال براساس دستورالعمل : مستندات

و فرمت های ابالغی
1398/12/011398/12/20پرسنلی

15جمع آوری عناوین و لیست مشاغل حساس واحدهای تابعه وزارتخانه
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی 

.دانشگاه نمی باشد
1398/02/011398/02/31پرسنلی

دانشکده های علوم / پیگیری تصویب مشاغل حساس دانشگاه 

پزشکی از حراست کل کشور
15

این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی 

.دانشگاه نمی باشد
1398/02/011398/02/31پرسنلی

20دانشکده های علوم پزشکی/ ابالغ لیست مشاغل حساس دانشگاه 
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی 

.دانشگاه نمی باشد
1398/04/011398/04/31پرسنلی

دستاورد ها و - صیانت از ارزش ها

دستگاه (انسانی و مالی)منابع 

15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 100

(حراست)مدیران و کارکنان 

ساماندهی وضعیت آموزشی حراست 15

ها

100

بازنگری و بروز رسانی لیست 

مشاغل حساس دانشگاه های علوم 

پزشکی و واحدهای تابعه و ستاد 

.مرکزی وزارت بهداشت

15

25

20

الکترونیکی نمودن پرونده های 

پرسنلی

ساماندهی وضعیت سفرها و 

ماموریت های خارج از کشور 

کارکنان دستگاه
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بوشهر

حوزه حراست

تهیه و یکپارچه سازی لیست احصاء شده مشاغل حساس ستاد و 

واحد های تابعه
15

این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی 

.دانشگاه نمی باشد
1398/07/011398/07/30پرسنلی

20ارسال لیست مشاغل حساس ستاد و واحدهای تابعه به مبادی زیربط
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی 

.دانشگاه نمی باشد
1398/09/011398/09/30پرسنلی

پیگیری تصویب مشاغل حساس ستاد و واحدهای تابعه از حراست 

کل کشور
15

این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی 

.دانشگاه نمی باشد
1398/12/011398/12/20پرسنلی

20تهیه و ابالغ شیوه نامه بهره برداری از سامانه پژواک
. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(ابالغ دستورالعمل تدوین شده: مستندات )
1398/03/011398/03/31پرسنلی

در دفاتر حراست دانشگاه  (اتباع )پیگیری تهیه و نصب سامانه پژواک

های علوم پزشکی
20

کلیه دفاتر حراست ملزم به  پیگیری نصب و راه اندازی سامانه پژواک 

ارسال گزارش : مستندات. از اداره کل استانی مربوطه می باشند

(پیگیری و مکاتبات صورت گرفته

1398/06/011398/06/31پرسنلی

20برگزاری دوره آموزشی نحوه بهره برداری از سامانه پژواک

کلیه دفاتر حراست ملزم به  پیگیری وهماهنگی با شرکت پژواک 

 )برای برگزاری دوره آموزشی کارکنان جهت راهبر سامانه می باشند 

ارسال گزارش پیگیری و مکاتبات صورت گرفته و لیست : مستندات

(افراد آموزش دیده می باشند

1398/08/011398/08/30پرسنلی

20گزارش ثبت و ورود اطالعات در سامانه برای سه ماهه سوم سال

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ثبت  و ورود اطالعات  مربوطه در 

ارسال گزارش سه ماهه از روند و : مستندات. سامانه می باشند ت

(میزان اطالعات وارد شده

1398/10/011398/10/30پرسنلی

20گزارش ثبت و ورود اطالعات در سامانه برای سه ماهه آخرسال

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ثبت  و ورود اطالعات  مربوطه در 

ارسال گزارش سه ماهه از روند و میزان : مستندات. سامانه می باشند

(اطالعات وارد شده

1398/12/011398/12/20پرسنلی

 و 96احصاء لیست قراردادهای منعقد شده با دانشگاه در سال های

97
15

کلیه دفاتر حراست ملزم به  احصاء لیست قراردادهای منعقد شده 

.می باشند97 و 96فی مابین شرکت ها و دانشگاه در سال های 
1398/04/011398/04/31پرسنلی

9615 و 97احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد با دانشگاه در سال 
کلیه دفاتر حراست ملزم به  احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد با 

 می باشند96 و 97دانشگاه در سال های 
1398/05/011398/05/31پرسنلی

احصائ لیست پیمانکاران طرف قرارداد که جهت انعقاد قرارداد با 

دانشگاه تعیین صالحیت شده
20

کلیه دفاتر حراست ملزم به  احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد با 

 می 96 و 97در سال های (که تعیین صالحیت شده اند )دانشگاه 

مرجع تعیین صالحیت سوابق موجود در دفاتر حراست  ). باشند

(.است

1398/06/011398/06/31پرسنلی

1398/07/011398/07/30پرسنلی.این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد15طراحی و ابالغ بانک اطالعاتی شرکت ها و پیمانکاران طرف قرارداد

ورود و ثبت اطالعات شرکت ها و پیمانکاران در بانک اطالعاتی اعالم 

شده
20

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ورود و ثبت اطالعات شرکت ها و 

پیمانکاران در بانک اطالعاتی اعالم شده می باشند
1398/10/011398/10/30پرسنلی

15ارائه گزارش خروجی از بانک اطالعاتی تکمیل شده
کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه و ارسال گزارش خروجی از بانک 

.اطالعاتی تکمیل شده می باشند
1398/12/011398/12/20پرسنلی

60یکسان سازی کارت های شناسایی بر مبنای دستور العمل ابالغ شده
گزارشی از روند اقدامات بر اساس دستورالعمل ابالغی با توجه به 

شاخص هایی که از مرکز ابالغ می شود
1398/05/011398/06/31اسناد

40ابالغ  دستورالعمل یکسان سازی کارت های شناسایی
ابالغ دستورالعمل تدوین : مستندات. این فعالیت ستادی می باشد

شده
1398/03/011398/03/31اسناد

وضعیت شناسنامه دار کردن مهرهای سازمانی بر مبنای شناسنامه 20ساماندهی مهرهای سازمانی

ابالغ شده
100

گزارشات از روند اقدامات بر اساس دستورالعمل ابالغی با توجه به 

شاخص هایی که از مرکز ارسال میشود
1398/03/011398/04/31اسناد

20فرآیند حفاظت از آزمون
1398/02/011398/02/31اسنادگزارش وضعیت موجود30بررسی و آسیب شناسی وضعیت موجود حفاظت آزمون

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

دستاورد ها و - صیانت از ارزش ها100

دستگاه (انسانی و مالی)منابع 

15

- ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری- گردش

بندیو امحای اسناد و مدارک طبقه 

بندی شده

15

بازنگری و بروز رسانی لیست 

مشاغل حساس دانشگاه های علوم 

پزشکی و واحدهای تابعه و ستاد 

.مرکزی وزارت بهداشت

راه اندازی سامانه پژواک در کلیه 

دفاتر حراست دانشگاه ها

تعیین صالحیت پیمانکاران طرف 

قرارداد دانشگاه

ساماندهی کارت های شناسایی

15

20

20

20
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بوشهر

حوزه حراست

1398/05/011398/05/31اسنادتهیه چک لیست35تهیه ، تدوین و ابالغ چک لیست های نظارتی حفاظت آزمون

نظارت برفرآیند و مراحل اجرایی آزمون ها برمبنای چک لیست های 

ابالغ شده
1398/07/011398/07/30اسنادگزارش اقدامات انجام شده بر اساس چک لیست های ابالغی35

1398/09/011398/09/30اسنادگزارش از وضعیت موجود نقاط قوت و ضعف ، آسیبها و تهدیدات50گزارش وضعیت موجود برگزاری مناقصات

1398/06/011398/06/31اسنادصورتجلسه برگزاری دوره به همراه لیست شرکت کنندگان50برگزاری دوره آموزشی آیین نامه مالی و معامالتی

ه مدیران معاونت های «برگزاری دوره توجیهی حفاظت اسناد وی

(چهار ماهه اول )ستاد 
1398/02/011398/05/31اسنادارسال گزارش برگزاری دوره به همراه صورت جلسات برگزار شده30

ه مدیران معاونت های «برگزاری دوره توجیهی حفاظت اسناد وی

(چهار ماهه دوم )ستاد 
1398/06/011398/09/30اسنادارسال گزارش برگزاری دوره به همراه صورت جلسات برگزار شده35

ه مدیران معاونت های «برگزاری دوره توجیهی حفاظت اسناد وی

(چهار ماهه سوم )ستاد 
1398/10/011398/12/20اسنادارسال گزارش برگزاری دوره به همراه صورت جلسات برگزار شده35

20باز نگری دستورالعمل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حراست ها
این فعالیت ستادی بوده و بر اساس شرح وظایف حراست در کمیته 

پدافند غیر عامل وزارت متبوع تدوین و ابالغ می گردد
1398/08/011398/08/30فیزیکی

ارسال گزارش از  جلسات کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

حراست
20

حراست ها بر اساس دستورالعمل ابالغی ملزم به ارائه گزارش کمیته 

: مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حراست می باشند مستندات 

ارسال صورت جلسات بر گزار شده

1398/09/011398/09/30فیزیکی

دستگاه با رویکرد /آسیب شناسی تحلیلی از  وضعیت موجود دانشگاه 

پدافند غیر عامل
20

 حراست ها بر اساس دستورالعمل ابالغی ملزم به ارائه گزارش آسیب"

شناسی تحلیلی وضعیت موجود فضای تحت پوشش خود می باشند

ارسال جدول: مستندات   SWOT

به پیوست راهکار

"

1398/07/011398/07/30فیزیکی

تهیه ، تدوین  و ابالغ فرمت  احصاء لیست اقالم و کاال های مورد 

دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل/نیاز دانشگاه 
1398/05/011398/05/31فیزیکیاین فعالیت ستادی است10

دستگاه با رویکرد /احصاء لیست اقالم و کاال های مورد نیاز دانشگاه 

پدافند غیر عامل
10

حراست ها بر اساس دستورالعمل ابالغی ملزم به ارائه لیست اقالم و 

دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل / کاال های مورد نیاز دانشگاه

درفضای تحت پوشش خودکه در کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه به 

تصویب رسیده ، به مرکز حراست می باشند

1398/06/011398/06/31فیزیکی

10تهیه گزارش از فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
ارائه گزارش کلیه اقدامات انجام شده در محیط های تحت پوشش در 

دانشگاه/ حوزه مدیریت بحران و  پدافند غیر عامل توسط دستگاه  
1398/08/011398/08/30فیزیکی

10تهیه و تدوین دستورالعمل ایام خاص
حراست ها ملزم به رعایت کلیه بند های بخشنامه ارسالی و ارائه 

.گزارش به مرکز حراست می باشند
1398/08/011398/08/30فیزیکی

25تهیه ، تدوین  و ابالغ فرمت  شناسنامه محیطی اماکن
ابالغ فرمت  شناسنامه محیطی اماکن"

پایگاه های اورژانس/آزمایشگاه /انبار / خوابگاه/ دانشکده های آموزشی 
1398/03/011398/03/31فیزیکی

 /ابالغ فرم شناسایی و لیست کلیه اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه"

دستگاه
1398/01/011398/01/31فیزیکیاین فعالیت ستادی است25

 تکمیل فرم شناسایی و لیست  کلیه اماکن و فضاهای فیزیکی"

دستگاه/ دانشگاه  "
1398/03/011398/03/31فیزیکیبر اساس دستوراعمل ابالغی25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

- ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید100

تقلیل طبقه - نگهداری- گردش

بندیو امحای اسناد و مدارک طبقه 

بندی شده

15

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه

15

فرایند برگزاری مناقصات

فرآیند گردش اسناد طبقه بندی 

شده

فرآیند حفاظت از آزمون

ایجاد بانک اطالعاتی اماکن و 

دستگاه/ فضاهای فیزیکی دانشگاه 

20

ساماندهی فعالیت های مدیریت 

بحران و پدافند غیر عامل

25

15

15

10
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بوشهر

حوزه حراست

ایجاد بانک اطالعاتی اماکن و 

دستگاه/ فضاهای فیزیکی دانشگاه 

10

بیمارستان های : تکمیل و بروز رسانی شناسنامه  های محیطی اماکن

آموزشی  بیمارستان های غیر آموزشی  مرکز جامع خدمات سالمت 

شهری مرکز جامع خدمات سالمت روستایی

25

:تکمیل و بروز رسانی شناسنامه  های محیطی اماکن

/بیمارستان های آموزشی

/بیمارستان های غیر آموزشی

/مرکز جامع خدمات سالمت شهری

/مرکز جامع خدمات سالمت روستایی

پایگاه / آزمایشگاه /انبار/خوابگاه /اماکن اداری رفاهی /خانه بهداشت 

ماه به ۴انتقال خون بر اساس فرمت ابالغی به ازای هر /های اورژانس 

 درصد20میزان 

1398/11/011398/11/30فیزیکی

تهیه و تدوین دستورالعمل حفاظتی تردد در اماکن دارای طبقه 

بندی  حفاظتی
1398/02/011398/02/31فیزیکیابالغ دستورالعمل: مستندات. این فعالیت ستادی است40

  آموزش کارکنان  و افراد مرتبط  که به اماکن  دارای طبقه بندی"

" حفاظتی تردد دارند
40

 کلیه حراست ها ملزم به آموزش به کارکنان  و افراد مرتبط  که به"

ارسال).اماکن  دارای طبقه بندی  حفاظتی تردد دارند، می باشند  

(گزارش

 درصد اماکن۳۰به میزان 

1398/04/011398/04/31فیزیکی

1398/03/011398/03/31فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد"20تهیه و تدوین دستورالعمل کنترل اجتماعات

1398/06/011398/06/31فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد20تهیه و تدوین دستورالعمل اخذ مجوز و استفاده ازافشانه و شوکر

پیگیری تهیه و تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز در حوزه حفاظت 

فیزیکی
20

کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز 

مستندات مورد . جهت واحدهای نگهبانی و انتظامات خود می باشند

ارائه مکاتبات صورت گرفته و گزارشات ارسالی به مرکز :   نیاز 

حراست

1398/09/011398/09/30فیزیکی

20یکسان سازی البسه
این فعالیت ستادی می باشد و حراست ملزم به رعایت کلیه نکات 

.دستورالعمل ابالغی می باشد
1398/03/011398/03/31فیزیکی

1398/09/011398/09/30فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد20تهیه و تدوین دستورالعمل نگهبانی

پیگیری تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز نگهبانی در 

حوزه حفاظت فیزیکی
20

کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین تجهیزات و ملزومات مورد 

نیاز جهت سامانه های نگهبانی و انتظامات خود می باشند مستندات 

ارائه مکاتبات صورت گرفته و گزارشات ارسالی به مرکز : مورد نیاز 

حراست

1398/10/011398/10/30فیزیکی

1398/05/011398/05/31فیزیکیابالغ پرونده سالمت تدوین شده-این فعالیت ستادی می باشد 30تهیه و تدوین پرونده سالمت ویژه کلیه کارکنان حفاظت فیزیکی

30برنامه ریزی جهت ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان حفاظت فیزیکی
کلیه حراست ها ملزم به برنامه ریزی جهت آمادگی جسمانی پرسنل 

ارسال برنامه های تدوین شده-کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند 
1398/04/011398/04/31فیزیکی

40برگزاری برنامه های  ورزشی برای پرسنل حفاظت فیزیکی
کلیه حراست ها ملزم به برگزاری برنامه های  ورزشی جهت کارکنان 

ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته-حفاظت فیزیکی می باشند 
1398/05/011398/05/31فیزیکی

تدوین تقویم زمان بندی شده جهت آموزش کارکنان حفاظت 

فیزیکی
1398/02/011398/02/31فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد25

دستگاه / نیاز سنجی آموزش کارکنان حفاظت فیزیکی دانشگاه 

براساس تقویم ابالغی
25

 کلیه حراست ها ملزم به اعالم موارد آموزشی مورد نیاز کارکنان"

حفاظت فیزیکی  طبق تقویم زمان بندی  ابالغی می باشند

ارسال گزارش بر اساس فرمت ابالغی -

1398/03/011398/03/31فیزیکی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن100

منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه

15

پیگیری و اجرای برنامه آموزش و 

توانمند سازی کارکنان

تقویت رویکرد پدافند غیر عامل و 

حفاظتی  بر تردد به /بعد نظارتی 

اماکن دارای طبقه بندی  حفاظتی

اجرای برنامه های نگهبانی و 

انتظامات

پیگیری و اجرای برنامه ورزشی و 

سالمت کارکنان حفاظت فیزیکی

10

15

10

15
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بوشهر

حوزه حراست

ارسال فرمت شناسایی وتوانمند سازی استعداد های مختلف موجود 

در بین کارکنان حفاظت فیزیکی
1398/01/011398/01/31فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد25

 شناسایی وتوانمند سازی استعداد های مختلف موجود در بین"

" کارکنان حفاظت فیزیکی بر اساس فرمت ابالغی
25

 کلیه حراست ها ملزم به شناسایی وتوانمند سازی استعداد های"

.مختلف موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند

 ارسال گزارش بر اساس فرمت ابالغی از اقدامات انجام شده به -

.مرکز حراست

1398/04/011398/04/31فیزیکی

1398/04/011398/04/31فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد20" تهیه و تدوین دستورالعمل سیستم دوربین های مدار بسته"

تهیه وتدوین استاندارد های سامانه الکترونیکی پایش تصویری و 

اطاق مانیتورینگ
1398/04/011398/04/31فیزیکیاین فعالیت ستادی می باشد20

20استاندارد سازی اطاق مانیتورینگ
ارائه گزارش از آخرین اقدامات مربوط به استاندارد سازی اطاق 

مانیتورینگ در محیط تحت پوشش بر اساس دستورالعمل ابالغی
1398/05/011398/05/31فیزیکی

پیگیری تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در حوزه 

مانیتورینگ
20

کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین تجهیزات"

 و ملزومات مورد نیاز جهت سامانه های الکترونیکی پایش تصویری از

ارائه مکاتبات:   مستندات مورد نیاز . واحد های مرتبط می باشند  

صورت گرفته

1398/06/011398/06/31فیزیکی

20پیگیری ، نصب وراه اندازی  تجهیزات و ملزومات تهیه شده

 کلیه حراست ها ملزم به پیگیری ، نصب وراه اندازی تجهیزات و"

ملزومات تهیه شده می باشند

ارائه مکاتبات صورت گرفته:مستندات مورد نیاز

"

1398/10/011398/10/30فیزیکی

تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک توسط حراستها با رویکرد پدافند 

غیر عامل
50

این فعالیت ستادی بوده و در مرکز حراست وزارت متبوع تدوین و 

.ابالغ گردد
1398/06/011398/06/31فیزیکی

برگزاری کارگاه ارزیابی ریسک توسط حراست ها با رویکرد پدافند 

غیر عامل بر اساس دستورالعمل ابالغی و ارائه گزارش به مرکز 

حراست

50
ارسال گزارش برگزاری کارگاه به همراه لیست شرکت کنندگان و 

ارسال برگه ارزیابی شرکت کنندگان
1398/07/011398/07/30فیزیکی

20به روز رسانی شناسنامه سخت افزار
عناوین بانک های اطالعاتی مرتبط با حوزه های مختلف : مستندات

.دانشگاه طبق جدول ارسالی تکمیل گردد
1398/01/011398/02/31فناوری اطالعات

50( DB Plan )ترسیم ارتباطات ما بین بانک های اطالعاتی
ارتباطات فی مابین بانک های اطالعاتی طبق فرمت : مستندات

.ارسالی ترسیم و تکمیل گردد
1398/03/011398/06/31فناوری اطالعات

تکمیل شناسنامه و جدول ارتباطات هر یک از بانک های اطالعاتی 

به ازای هر یک از بانک های اطالعاتی
30

" شناسنامه و جداول ارتباطات بانک های اطالعاتی به: مستندات  

.ازای بانک های اطالعاتی طبق فرمت ارسالی تکمیل گردد

"

1398/07/011398/12/20فناوری اطالعات

25(سه ماهه اول  )تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده 

" شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق: مستندات  

.جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماهه اول )

1398/01/011398/03/31فناوری اطالعات

25(سه ماهه دوم )تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده 

" شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق: مستندات  

.جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماهه دوم )

"

1398/04/011398/06/31فناوری اطالعات

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن100

منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه

پیگیری و اجرای برنامه آموزش و 15

توانمند سازی کارکنان

10

 ارائه مدل مرجع زیر ساخت ستاد"

   دانشگاه

InfrastructureRefrenc

e  Model ( IRM)       "

35

15 ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی زیرساختهای 

آن

اجرای طرح پاالیش تصویری فضا و 

اماکن فیزیکی

ساماندهی فعالیت های ارزیابی 

ریسک توسط حراست ها با رویکرد 

پدافند غیر عامل

 ارائه مدل مرجع داده ستاد"

 Data Refrence  دانشگاهی

Model (DRM) "

15

10

35
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بوشهر

حوزه حراست

25(سه ماهه سوم )تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده  

" شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق: مستندات  

.جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماهه سوم )

"

1398/07/011398/09/30فناوری اطالعات

25(سه ماهه چهارم )تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده 

" شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق: مستندات  

.جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماهه چهارم )

"

1398/10/011398/12/20فناوری اطالعات

 )دسته بندی و تکمیل جدول الیه سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(سه ماهه اول
25

" سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی: مستندات  

توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماهه اول )

"

1398/01/011398/03/31فناوری اطالعات

 )دسته بندی و تکمیل جداول الیه سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(سه ماهه دوم
25

" سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی: مستندات  

توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماهه دوم )

"

1398/04/011398/06/31فناوری اطالعات

 )دسته بندی و تکمیل جدول الیه سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(سه ماهه سوم
25

" سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی: مستندات  

توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد

( سه ماه سسوم )

"

1398/07/011398/09/30فناوری اطالعات

 )دسته بندی و تکمیل جدول الیه سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(سه ماهه چهارم
25

" سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی: مستندات  

توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد

  ( سه ماهه چهارم )

"

1398/10/011398/12/20فناوری اطالعات

1398/01/011398/01/31پرسنلیبارگذاری نامه های ارسالی به دانشگاهها10 به دانشگاهها97ارزیابی گزارشهای خبری سال 

1398/01/011398/01/31پرسنلیبارگذاری نامه ارسالی به دانشگاهها10تدوین محور های احصاء شده جمع آوری خبر

5( (کتابچه واحد خبر ))تهیه و تدوین  بسته آموزشی 
بارگذاری نامه ارسال شده به دانشگاهها و تصویر دفترچه آموزشی 

تدوین شده
1398/02/011398/02/31پرسنلی

1398/03/011398/03/31پرسنلیمستندات بارگذاری نشریه10تهیه نشریه مجازی خبری آموزشی ،تحلیلی

1398/04/011398/04/31پرسنلیبارگذاری گزارش برگزاری کالس5برگزاری کالس توانمند سازی کارکنان واحد خبر در ستاد

برگزاری کارگاه کشوری آموزشی و توانمند سازی مسئولین واحد 

خبر ستاد و دانشگاه ها
10

کلیه کارشناسان ستاد و مسئولین واحد خبر دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور می بایست در این کارگاه شرکت نمایند که ارسال 

گزارش برگزاری کارگاه برای ریاست مرکزتوسط ستاد، 

و گزارش شرکت در جلسه با محوریت مطالب ارائه شده برای مدیر 

حراست دانشگاه برای کارشناسان واحد خبر دانشگاهها مورد نظر این 

فعالیت می باشد

1398/05/011398/05/31پرسنلی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 100

دیجیتال و شناسایی زیرساختهای 

آن

 ارائه مدل مرجع زیر ساخت ستاد"15

   دانشگاه

InfrastructureRefrenc

e  Model ( IRM)       "

35

آموزش و توانمند سازی واحد های 

خبر در ستاد و دانشگاه

50 10 ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار 

حراستی

 ارائه مدل مرجع سامانه های ستاد"

 Applicatin دانشگاهی

Refrence  Model (ARM) "

30

 199 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

حوزه حراست

1398/06/011398/06/31پرسنلیمستندات بارگذاری نشریه10تهیه نشریه مجازی خبری آموزشی ،تحلیلی

1398/07/011398/07/30پرسنلیبارگذاری صورت جلسه کارگروه5جلسه کارگروه کشوری خبر

1398/08/011398/08/30پرسنلیبارگذاری نامه های ارسالی به دانشگاهها10  به دانشگاهها1398 ماه اول سال 6اررزیابی گزارشات خبری 

1398/09/011398/09/30پرسنلیمستندات بارگذاری نشریه10تهیه نشریه مجازی خبری آموزشی ،تحلیلی

1398/09/011398/09/30پرسنلیبارگذاری گزارش برگزاری کالس5برگزاری کالس توانمند سازی کارکنان واحد خبر در ستاد

1398/12/011398/12/20پرسنلیمستندات، تهیه و تدوین نشریه10تهیه نشریه مجازی خبری، تحلیلی

10تدوین گزارش ویژه از بین موضوعات مهم  سه ماهه اول

با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای 

اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می 

بایست عالوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویزه 

بارگذاری کامل گزارش-تحلیلی برای این موضو عات اقدام نمایند

1398/03/011398/03/31پرسنلی

10تدوین گزارش ویژه از بین موضوعات مهم  سه ماهه دوم

با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای 

اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می 

بایست عالوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویزه 

بارگذاری کامل گزارش-تحلیلی برای این موضو عات اقدام نمایند

1398/06/011398/06/31پرسنلی

1398/06/011398/06/31پرسنلیبارگذاری آماردرقالب تکمیل جدول ارسالی از سوی مرکز15 ماهه اول سال6ارسال آمار گزارش خبر های تهیه و ارسال شده  

گزارش خبر ) ماهه اول سال به رئیس مرکز 6ارائه گزارش عملکرد 

(...،بولتن و
1398/07/011398/07/30پرسنلیبارگذاری آمار ارائه شده15

10تهیه یک گزارش ویژه از بین موضوعات مهم  سه ماهه سوم

با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای 

اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می 

بایست عالوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویزه 

بارگذاری کامل گزارش- تحلیلی برای این موضو عات اقدام نمایند

1398/09/011398/09/30پرسنلی

10تهیه گزارش ویژه از بین موضوعات مهم  سه ماهه چهارم

با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای 

اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می 

بایست عالوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویزه 

بارگذاری کامل گزارش- تحلیلی برای این موضو عات اقدام نمایند

1398/12/011398/12/20پرسنلی

1398/12/011398/12/20پرسنلیبارگذاری آماردر قالب تکمیل جدول ارسالی از سوی مرکز15 ماهه دوم سال6ارسال آمار گزارش خبر های تهیه و ارسال شده  

گزارش ،خبر ) ماهه دوم سال به مدیر مرکز 6تدوین گزارش عملکرد 

(...،بولتن و
1398/12/011398/12/20پرسنلیبارگذاری آمار ارائه شده15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار 100

حراستی

آموزش و توانمند سازی واحد های 10

خبر در ستاد و دانشگاه

50

ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد 

خبر در دانشگاه ها و ستاد

50
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 تدوین اقدامات توسعه همکاریهای دوجانبه با کشورهای هدف  ۱-1

۱۳۹۸در سال 
25

98تعداد تفاهم نامه های مبادله شده در سال 

تعداد کل تفاهم نامه های مبادله شده دانشگاه 

تعداد دیدار های بین المللی انجام شده با گروه های هدف

1398/02/011398/02/31امور بین الملل

 تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت قطب برای همکاریهای دوجانبه با ۲-۱

۱۳۹۸ویرایش سال  –کشورهای هدف 
25

تعداد صندلی برای جذب دانشجوی خارجی

تعداد مراکز تحقیقاتی که امادگی همکاری های بین المللی دارند 

تعداد شرکت های دانش بنیانی که امادگی فعالیت بین المللی دارند

تعداد تخت های ای پی دی دار قطب که اماده پذیرش بیمار خارجی 

هستند

ظرفیت های صادراتی کاال و خدمات سالمت قطب

1398/06/011398/06/31امور بین الملل

 تهیه گزارش ارزیابی اخرین وضعیت سالمت و فرصت های  ۳-۱

  کشور هدف مندرج در برنامه امایش بین3همکاری دوجانبه با 

۱۳۹۸ویرایش سال - المللی 

25

شاخص ها و مولفه های سالمت کشورهای هدف 

مهمترین نقاط قوت و ضعف نظام سالمت کشورهای هدف 

مهمترین فناوری های سالمت در اختیار کشورهای هدف

مهمترین و برجسته ترین مراکز علمی کشورهای هدف 

مهمترین کمپانی ها و تولیدات و صادرات دارو و تجهیزات کشورهای 

هدف 

مهمترین مصارف و نیازهای دارو و تجهیزات و خدمات سالمت مورد 

نیاز کشورهای هدف

1398/06/011398/06/31امور بین الملل

 تهیه گزارش عملکرد همکاری ها و سفرها به کشورهای هدف  ۴-۱

و یا پذیرش حداقل یک هیات از گروه کشور های هدف
1398/11/011398/11/30امور بین الملل25

9۸40تدوین برنامه توسعه جذب دانشجویان خارجی قطب در سال  2-1

ظرفیت پذیرش کل دانشجویان 

ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی

تعداد دانشجویان درخواست کننده پذیرش در سال

1398/02/011398/02/31امور بین الملل

 تهیه گزارش توسعه زیر ساخت های آموزش بین الملل و جذب 2-۲

۹۸دانشجوی خارجی در سال
60

ظرفیت پذیرش کل دانشجویان 

ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی

تعداد دانشجویان درخواست کننده پذیرش در سال

1398/11/011398/11/30امور بین الملل

9۸50تدوین برنامه توسعه جذب بیمار خارجی استان در سال  3 - 1

      IPDتعداد بیمارستان های دارای مجوز . 1

  IPDتعداد مراکز جراحی دارای مجوز . 2

  و مراکز ذیربط  IPDتوانمند سازی کارکنان مراکز درمانی دارای . 3

بروز رسانی سایت های انگلیسی مراکز درمانی. 4

اعتبار بخشی بین المللی. 5

1398/02/011398/02/31امور بین الملل

9۸50تهیه گزارش توسعه خدمات گردشگری سالمت در سال  ۲-۳

      IPDتعداد بیمارستان های دارای مجوز . 1

  IPDتعداد مراکز جراحی دارای مجوز . 2

  و مراکز ذیربط  IPDتوانمند سازی کارکنان مراکز درمانی دارای . 3

بروز رسانی سایت های انگلیسی مراکز درمانی. 4

اعتبار بخشی بین المللی. 5

1398/11/011398/11/30امور بین الملل

20

25

20

حوزه امور بين الملل

 توسعه دیپلماسی سالمت و - ۱

 روابط دوجانبه قطب با کشورهای

هدف

 افزایش جذب دانشجوی - 2

 خارجی با همکاری حوزه اموزش

دانشگاه

 توسعه جذب بیمارخارجی با - 3

همکاری حوزه درمان دانشگاه

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقای بین المللی سازی ظرفیت 100

های دانشگاههای علوم پزشکی 

 درصد نسبت 20به میزان )کشور 

(به سال قبل

100
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حوزه امور بين الملل

 تدوین برنامه توسعه همکاریهای تحقیقات و فناوری بین  ۴ - ۱

9۸المللی قطب در سال 
40

کنگره ها و سمینارهای مشترک بین المللی هدف گذاری شده. 1

هدف گذاری جهت توسعه قراردادهای  تحقیقات و فناوری . 2

مشترک بین المللی

هدف گذاری جهت افزایش مجالت و مقاالت منتشر شده مشترک . 3

بین المللی

برنامه گسترش همکاری مراکز  تحقیقاتی  با مراکز و سازمان های . 4

بین المللی

برنامه گسترش جذب گرنت های پژوهشی بین المللی . 5

برنامه برای افزایش همکاری های بین المللی شرکت های دانش . 6

بنیان 

برنامه توسعه فعالیت های بین المللی از طریق اتاق همکاری . 7

علمی و فناوری 

برنامه افزایش جذب و جلب مشارکت محققان ایرانی مقیم خارج . 8

سایر فعالیت های تحقیقات و فناوری بین المللی. 9

1398/02/011398/02/31امور بین الملل

 تهیه گزارش توسعه در روند همکاری های پژوهشی بین ۴ - ۲

۹۸المللی در سال
60

کنگره ها و سمینارهای مشترک بین المللی برگزار شده. 1

قرارداد های تحقیقات  و فناوری مشترک بین المللی انجام شده . 2

مجالت و مقاالت منتشر شده مشترک و اختراعات ثبت شده بین . 3

المللی

گزارش همکاری های مراکز  تحقیقاتی با مراکز و سازمان های . 4

بین المللی

گرنت های پژوهشی بین المللی جذب شده  . 5

همکاری های بین المللی شرکت های دانش بنیان. 6

گزارش عملکرد فعالیت های بین المللی اتاق همکاری علمی و . 7

فناوری

گزارش جذب و جلب مشارکت محققان ایرانی مقیم خارج. 8

گزارش سایر فعالیت های تحقیقات و فناوری بین المللی. 9

1398/11/011398/11/30امور بین الملل

 توسعه زمینه صادرات - 5

 محصوالت دارو و تجهیزات استان با

همکاری حوزه غذا و داروی دانشگاه

10

  تدوین برنامه توسعه زمینه صادرات دارو و تجهیزات در سال  ۵ - ۱

(در صورت وجود)  9۸
50

برنامه های حمایتی قطب در راستای توسعه زمینه های صادراتی 

شرکت های دارویی و تجهیزاتی و شرکت های دانش بنیان قطب به 

ویژه در دیدار های دوجانبه با کشورهای هدف 

تامین و پیش بینی حمایت از شرکت ها  در قالب منابع و تسهیالت 

استانی در راستای توسعه صادرات 

برنامه های قطب جهت معرفی پتانسیل های شرکت های تجهیزات و 

داروسازی قطب به کشورهای هدف

1398/02/011398/02/31امور بین الملل

25 ارتقای بین المللی سازی ظرفیت 100

های دانشگاههای علوم پزشکی 

 درصد نسبت 20به میزان )کشور 

(به سال قبل

 توسعه پروژه های پژوهشی بین - 1004

 المللی با همکاری حوزه تحقیقات و

فناوری دانشگاه

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی
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حوزه امور بين الملل

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقای بین المللی سازی ظرفیت 100

های دانشگاههای علوم پزشکی 

 درصد نسبت 20به میزان )کشور 

(به سال قبل

 توسعه زمینه صادرات - 1005

 محصوالت دارو و تجهیزات استان با

همکاری حوزه غذا و داروی دانشگاه

10

 تهیه گزارش عملکرد توسعه صادرات دارو و تجهیزات در سال ۵ - ۲

(در صورت وجود)  9۸
50

برنامه های حمایتی قطب در راستای توسعه زمینه های ظرفیت های 

صادراتی شرکت های دارویی قطب 

برنامه های قطب جهت معرفی پتانسیل های شرکت های تجهیزات و 

داروسازی قطب به کشورهای هدف 

1398حجم ریالی صادرات دارو در سال 

1398حجم ریالی صادرات تجهیزات در سال 

1398/11/011398/11/30امور بین الملل
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50برگزاری تمرین های ملی سالیانه با محوریت کمیته های کارگروه

با نامه ای به امضای رئیس مرکز یا معاون درمان گزارشی از 

تمرینهای ساالنه با محوریت کمیته ها می بایست حداقل دو بار در 

.سال برگزار گردد،در قالب یک فایل پی دی اف ارائه شود

1398/10/011398/10/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

50تجهیزسوله،کوله،جلیقه و خودوری فرماندهی مدیریت بحران

نامه ای با امضای رئیس مرکز مبنی برتجهیز دانشگاهها به تجهیزات 

سوله ،کوله،جلیقه و خودروهای فرماندهی طبق لیست مصوب در 

.قالب یک فایل پی دی اف ارسال گردد

1398/10/011398/10/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

50 ماه اول سال6برگزاری دوره های آموزش همگانی  در 

 به همراه تعداد 97 ماهها اول 6لیست دوره های برگزار شده   در 

 آموزش 97طبق دستور العمل - شرکت کنندگان و گواهی صادره 

عمومی

1398/06/011398/06/31آموزش

50 ماه دوم سال6برگزاری دوره های آموزش همگانی در 
 ماهه دوم  به همراه تعداد شرکت 6لیست دوره های برگزار شده در 

طبق دستور العمل  آموزش عمومی- کنندگان و گواهی صادره 
1398/11/011398/12/29آموزش

30برگزاری کارگاه آموزشی  انتقال مصدومین  حوادث
 به همراه تعداد 98 ماه اول 6لیست دوره های برگزار شده   در 

طبق دستور العمل- شرکت کنندگان و گواهی صادره 
1398/06/011398/06/31پیشگیری از حوادث

جمع آوری داده های انتقال مصدومین  حوادث  و تحلیل داده های 

آن
70

گزارش مداخالت انجام شده براساس اطالعات پورتال انتقال 

مصدومین حوادث
1398/12/011398/12/22پیشگیری از حوادث

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مهارتهای مواجهه با 

CBRNEحوادث 
1398/06/011398/06/31پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه گزارش مستندات برگزاری کارگاه براساس دستورالعمل ابالغی40

1398/12/011398/12/22پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه CBRNEگزارش پایگاهها ی مجهز شده با تجهیزات  CBRNE60تجهیز کردن کلیه پایگاه های اورژانس درخصوص  کیت 

eocگزارش مستندات برگزاری کارگاه ها طبق دستورالعمل ابالغی40برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی تیم های واکنش سریع /mcmc1398/06/011398/06/31

EMT60راه اندازی تیمهای ارزیابی سریع  
گزارش اقدامات انجام شده جهت  راه اندازی تیمهای ارزیابی سریع  

EMT
eoc /mcmc1398/12/011398/12/21

برگزاری جلسات کارشناسی جهت بررسی وضعیت موجود تاب آوری 

در مقابله با حوادث غیر مترقبه
1398/04/011398/04/31پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه صورت جلسات برگزار شده در ستاد سازمان اورژانس10

تعیین سنجه های اعتبار بخشی تاب آوری در مقابله با حوادث غیر 

مترقبه
1398/07/011398/07/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه لیست نهایی سنجه های تصویب شده30

تکمیل سنجه های اعتبار بخشی توسط مراکز مدیریت حوادث در 

سطح کل کشور
30

نظارت بر بارگزاری  سنجه های تکمیل شده در سامانه پورتال 

سازمان اورژانس توسط مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
1398/10/011398/10/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

تحلیل و ارزیابی  سنجه های تکمیل و اعالم نمره های اعتبار بخشی 

مراکز
30

گزارش تحلیلی و اعالم نمرات اعتبار بخشی مراکز مدیریت حوادث و 

فوریتهای پزشکی در تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه
1398/12/011398/12/29پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

25راه اندازی پایگاه اورژانس شهری درنیمه اول سال
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

سازمان اورژانس کشور
1398/06/011398/06/31امور پایگاه ها

25راه اندازی پایگاه اورژانس شهری درنیمه دوم سال
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

سازمان اورژانس کشور
1398/11/011398/11/30امور پایگاه ها

25راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای  درنیمه اول سال
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

سازمان اورژانس کشور
1398/06/011398/06/31امور پایگاه ها

25راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای درنیمه دوم سال
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

سازمان اورژانس کشور
1398/11/011398/11/30امور پایگاه ها

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

کاهش زمان رسیدن آمبوالنس بر 70

بالین بیمار

60

حوزه اورژانس

افزایش توان مدیریت خطر سالمت کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

در حوادث و بیماریها

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- سیل )حوادث غیر مترقبه طبیعی 

طوفانهای گردو غبار - رانش- زلزله

 %۳۰ به میزان ۳ و ۲در سطح  (...و 

افزایش نسبت  % 6)تا پایان برنامه 

(98به سال قبل تا پایان سال 

اجرای برنامه های آمادگی جهت 

پاسخ به حوادث غیر مترقبه

اجرای برنامه های آموزش همگانی 

در کل کشور

اجرای برنامه ساماندهی انتقال 

مصدومین  حوادث

اجرای برنامه های توانمند سازی  

فوریتهای پزشکی در مواجهه با انواع 

تهدیدات

اجرای برنامه تیم های ارزیابی سریع 

 EMT

تدوین برنامه اعتبار بخشی تاب 

آوری در مقابله با حوادث غیرمترقبه

 115راه اندازی  پایگاههای اورژانس 

طبق مصوبه طرح پوشش فراگیر

1580

20

20

20

30

20

10

100

60
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بوشهر

حوزه اورژانس

 - (جاده ای- شهری)محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای اورژانس 

سه ماهه اول سال
25

ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت 

اقدام اصالحی
1398/03/011398/03/31کنترل کیفیت

سه - (جاده ای- شهری)محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای اورژانس 

ماهه دوم
25

ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت 

اقدام اصالحی
1398/06/011398/06/31کنترل کیفیت

سه - (جاده ای- شهری)محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای اورژانس 

ماهه سوم
25

ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت 

اقدام اصالحی
1398/09/011398/09/30کنترل کیفیت

سه - (جاده ای- شهری)محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای اورژانس 

ماهه چهارم
25

ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت 

اقدام اصالحی
1398/12/011398/12/29کنترل کیفیت

اجرای طرح بازسازی آمبوالنس 

های فرسوده

20

100انجام بازسازی آمبوالنسهای فرسوده

 مشخص نمودن شرکتهای دارای شرایط استاندارد جهت بازسازی-

 انجام یک نمونه پروتوتایپ بازسازی  و ارایه تصاویر بازسازی و-

pdf گزارش عملیات انجام گرفته بر روی آمبوالنس در قالب فایل

 عقد قرارداد با شرکت تایید شده از طرف اورژانس کشور و بارگذاری-

فایل قرارداد

 گزارش فعالیت شرکت پس از عقد قرارداد در قالب نامه به امضای

hop رییس مرکز و بارگذاری در سامانه

1398/09/011398/09/30آمبوالنس وتجهیزات

تدوین برنامه عملیاتی و دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات بهداشت و 

درمان اربعین حسینی
1398/02/011398/06/30طرحهای امدادی ویژهمکاتبات- صورتجلسات نشست های تخصصی15

1398/06/011398/06/31طرحهای امدادی ویژهنقشه استقرارها5تدوین نقشه استقرار نیرو و تجهیزات در اربعین

1398/08/011398/08/30طرحهای امدادی ویژهwordگزارش اقدامات انجام شده در مراسم اربعین در قالب فایل 15گزارش اجرای برنامه عملیاتی ابالغی در اربعین

1398/01/011398/01/31طرحهای امدادی ویژهگزارش تیم های بازرسی سازمان در جهت اجرای دستورالعمل ها30راه اندازی ایستگاههای سالمت نوروز

35راه اندازی کمپ های سالمت ساحلی
گزارش راه اندازی کمپهای سالمت ساحلی با امضای ریاست مرکز در 

قالب جداول ابالغ شده
1398/06/011398/06/31طرحهای امدادی ویژه

50برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل آمبوالنس خصوصی
برگزاری دوره های آموزشی بدو ورود وباز آموزی پرسنل مراکز 

آمبوالنس خصوصی
1398/11/011398/11/30آمبوالنس خصوصی

1398/06/011398/06/31آمبوالنس خصوصیبارگزاری چک لیست نظارتی از مراکز بازدید شده25 ماهه اول سال6بازدید و نظارت  از مراکز آمبوالنس خصوصی در 

1398/11/011398/11/30آمبوالنس خصوصیبارگزاری چک لیست نظارتی25 ماهه  دوم سال6بازدید و نظارت از مراکز آمبوالنس خصوصی در 

مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

(247)اورژانس پیش بیمارستانی

5

پورتال ) 247گزارش مدیریت درمان سکته حاد قلبی در سامانه 

در نیمه اول سال  (سازمان اورژانس کشور
40

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه    247ثبت اطالعات بیماران 

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه 

گزارش ) با امضاء ریاست مرکز  wordگزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش ماه اول سال به 247کتبی شامل تعداد بیماران 

تفکیک بیمارستان، میانگین زمان صحنه و میانگین زمان پاسخگویی 

(می باشد

1398/06/011398/06/31عملیات

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

کاهش زمان رسیدن آمبوالنس بر 70

بالین بیمار

60

افزایش  کیفیت ارایه خدمات  

اورژانس

40

سنجش زمان پاسخ در ماموریتهای 

اورژانس پیش بیمارستانی

 )سازماندهی استقرار امدادهای ویژه 

- زمستانی - ساحلی - نوروزی 

(-..اربعین وایام خاص 

بهبود  کیفیت انتقال بیماران در 

آمبوالنس خصوصی

20

7

5
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بوشهر

حوزه اورژانس

پورتال ) 247گزارش مدیریت درمان سکته حاد قلبی در سامانه 

در نیمه دوم سال (سازمان اورژانس کشور
40

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه    247ثبت اطالعات بیماران 

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه 

گزارش ) با امضاء ریاست مرکز  wordگزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش ماه دوم سال 247کتبی شامل تعداد بیماران 

به تفکیک بیمارستان،  میانگین زمان صحنه و میانگین زمان 

(پاسخگویی می باشد

1398/11/011398/11/30عملیات

آموزش نیروی انسانی فوریتهای پزشکی در خصوص بسته آموزشی 

استاندارد و دستورالعمل اجرایی
20

 به شرح 247ارائه مستندات مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی 

:زیر

 دوره 1 پایگاه می بایست حداقل 10در کلیه دانشگاه ها به ازای هر 

 دوره اضافه تر تشکیل 1 پایگاه بعدی 10برگزار گردد و  به ازای هر 

.گردد

لیست شرکت ):  ارسال مستندات به امضاء ریاست مرکز شامل

کنندگان، لیست نمرات نهایی تئوری و عملی شرکت کنندگان، 

(برنامه زمان بندی کارگاه

1398/11/011398/11/30عملیات

پورتال ) 724گزارش مدیریت درمان سکته حاد مغزی در سامانه 

در نیمه اول سال (سازمان اورژانس کشور
50

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه  724ثبت اطالعات بیماران 

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه 

گزارش ) با امضاء ریاست مرکز  wordگزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش ماه اول سال به 247کتبی شامل تعداد بیماران 

تفکیک بیمارستان و میانگین زمان صحنه و میانگین زمان 

(پاسخگویی می باشد

1398/06/011398/06/31عملیات

پورتال ) 724گزارش مدیریت درمان سکته حاد مغزی در سامانه 

در نیمه دوم سال (سازمان اورژانس کشور
50

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه 724ثبت اطالعات بیماران 

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه 

گزارش ) با امضاء ریاست مرکز  wordگزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش ماه دوم سال 247کتبی شامل تعداد بیماران 

به تفکیک بیمارستان، میانگین زمان صحنه و میانگین زمان 

(پاسخگویی می باشد

1398/11/011398/11/30عملیات

ایجاد و ایمن سازی   پد های اورژانس هوایی در مراکز درمانی 

و مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستانها)
30

تعداد پدهای ایجاد یا بهینه سازی شده به همراه مستندات قرارداد 

قبل و بعد از )پیمانکار، عکس از پد بهره برداری شده یا بهینه سازی 

(بهینه سازی شدن

1398/11/011398/11/30اورژانس هوایی

انجام  ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه 

98اول سال 
10

 پرواز در هر فصل از سال، علت 60درصورت انجام مأموریت کمتر از 

. بیان گرددwordآن به تفصیل در قالب فایل 
1398/04/011398/04/30اورژانس هوایی

انجام  ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه 

98دوم سال 
10

 پرواز در هر فصل از سال، علت 60درصورت انجام مأموریت کمتر از 

. بیان گرددwordآن به تفصیل در قالب فایل 
1398/07/011398/07/30اورژانس هوایی

انجام  ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه 

98سوم سال 
10

 پرواز در هر فصل از سال، علت 60درصورت انجام مأموریت کمتر از 

. بیان گرددwordآن به تفصیل در قالب فایل 
1398/10/011398/10/30اورژانس هوایی

انجام  ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه 

98چهارم  سال 
10

 پرواز در هر فصل از سال، علت 60درصورت انجام مأموریت کمتر از 

. بیان گرددwordآن به تفصیل در قالب فایل 
1398/12/011398/12/29اورژانس هوایی

30ایجاد آشیانه پایگاه اورژانس هوایی

پیگیری و رایزنی با مسئولین استان جهت تامین زمین و اعتبارات 

عکس از مراحل - قرارداد با پیمانکار - مورد نیاز جهت ساخت آشیانه 

همه مستندات در قالب یک فایل  )قبل، حین و بعد از اتمام کار 

pdfبارگزاری گردد .

1398/12/011398/12/29اورژانس هوایی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

افزایش  کیفیت ارایه خدمات  70

اورژانس

مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 40

(247)اورژانس پیش بیمارستانی

5

ارتقای کمیت و  کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس هوایی

مدیریت درمان سکته حاد مغزی در 

(کد سما)اورژانس پیش بیمارستانی

5

10
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حوزه اورژانس

 ماه 6ثبت خود ارزیابی نظارت مراکز اورژانس پیش بیمارستانی در 

اول سال
50

ثبت اطالعات در فرم چک لیست نظارت مراکز فوریتهای پیش 

بیماستانی در سامانه  پورتال سازمان اورژانس کشور و گرفتن 

اسکرین شات

1398/06/011398/06/31کنترل کیفیت

 ماهه 6ثبت خود ارزیابی نظارت مراکز اورژانس پیش بیمارستانی در 

98دوم سال 
50

ثبت اطالعات در فرم چک لیست نظارت مراکز فوریتهای پیش 

بیماستانی در سامانه  پورتال سازمان اورژانس کشور و گرفتن 

اسکرین شات

1398/11/011398/11/30کنترل کیفیت

محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریتهای 

سه ماهه اول سال- اورژانس
25

ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال 

فرم ثبت اقدام اصالحی
1398/03/011398/03/31کنترل کیفیت

محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریتهای 

سه ماهه دوم- اورژانس
25

ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال 

فرم ثبت اقدام اصالحی
1398/06/011398/06/31کنترل کیفیت

محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریتهای 

سه ماهه سوم- اورژانس
25

ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال 

فرم ثبت اقدام اصالحی
1398/09/011398/09/30کنترل کیفیت

محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریتهای 

سه ماهه چهارم- اورژانس
25

ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال 

فرم ثبت اقدام اصالحی
1398/12/011398/12/29کنترل کیفیت

 6تبدیل وضعیت فیزیکی پایگاههای داخل کانکس به ساختمان در 

ماهه اول سال
50

- گزارش پیشرفت کار و عکس پایگاه در حال ساخت- تأیید نقشه 

نامه انتقال پایگاه از داخل کانکس به ساختمان ساخته شده یا 

...ساختمان استیجاری ، داخل دانشگاه ، 

1398/06/011398/06/31امور پایگاه ها

 6تبدیل وضعیت فیزیکی پایگاهای داخل کانکس به ساختمان در 

ماهه دوم سال
50

- گزارش پیشرفت کار و عکس پایگاه در حال ساخت- تأیید نقشه 

انقال - نامه انتقال پایگاه از داخل کانکس به ساختمان ساخته شده 

پایگاه به ساختمان استیجاری یا در مالکیت دانشگاه

1398/12/011398/12/29امور پایگاه ها

15استقرار سامانه جامع تجهیزات پزشکی

ثبت کلیه اطالعات مربوط به تجهیزات پزشکی قید شده در سامانه 

جامع      

به روز رسانی اطالعات تجهیزات پزشکی قید شده

hopوگرفتن اسکرین شات و بارگزاری در سامانه 

1398/10/011398/10/30آمبوالنس وتجهیزات

25شماره گذاری آمبوالنسهای فاقد شماره

تدوین گزارش از لیست  آمبوالنسهای شماره شده

ارایه اسکرین شات از اصالحات بعمل آمده در بانک اطالعات 

لجستیک سازمان اورژانس پس از شماره گذاری آمبوالنسها

1398/11/011398/11/30آمبوالنس وتجهیزات

15برگزاری کارگاه بازآموزی و آموزش تجهیزات داخل آمبوالنس

ارایه مستندات الزم درخصوص برگزاری کارگاه شامل

 اعالم روز برگزاری کارگاه 

تعداد نفرات آموزش دیده

نوع تجهیزات مورد آموزش قرار گرفته

1398/10/011398/10/30آمبوالنس وتجهیزات

15انجام کالیبراسیون کلیه تجهیزات داخل آمبوالنس

ارایه مستندات در خصوص کالیبراسیون شامل

 لیست تجهیزات کالیبره شده در قالب جدول اکسل

تاریخ انجام کالیبراسیون تجهیزات در قالب جدول اکسل 

معرفی شرکت  یا مرکز انجام دهنده کالیبراسیون

1398/10/011398/10/30آمبوالنس وتجهیزات

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

افزایش  کیفیت ارایه خدمات  70

اورژانس

40

استاندارد سازی ناوگان آمبوالنس و 

تجهیزات سازمان اورژانس کشور

10

ساماندهی وضعیت نظارت و ارزیابی 

در فوریت های پزشکی در کل کشور

سنجش میزان رضایتمندی از 

خدمات اورژانس

استاندارد سازی فضای فیزیکی 

پایگاههای اورژانس

10

10

10
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بوشهر

حوزه اورژانس

تکمیل و بهره برداری از مرکز تعمیرات خودرویی و تجهیزات در 

قطبها
15

( pdfفایل )ارایه مستندات الزم در این خصوص 

تصاویر مرکز تعمیرات خودرویی

مشخصات تجهیزات خریداری شده جهت مرکز تعمیرات تجهیزات

مشخصات پرسنل فعال در مرکز کالیبراسیون

مشخصات تجهیزات خریداری شده جهت مرکز تعمیرات خودرویی

مشخصات پرسنل فعال در مرکز تعمیرات خودرویی

مشخصات فضای فیزیکی اختصاص یافته به مرکز تعمیرات خودرویی 

و مرکز تعمیرات تجهیزات داخل آمبوالنس

در صورت عدم راه اندازی و عقد قرارداد با بخش خصوصی ارایه 

مستندات نظیر قرارداد و مستندات مرتبط با انجام امور توسط بخش 

خصوصی مورد تایید وزارت بهداشت

1398/11/011398/11/30آمبوالنس وتجهیزات

15خرید دستگاههای تله کاردیو گرام

ارایه مدارک و مستندات در خصوص خریداری دستگاههای تله 

کاردیو گرام

گزارش نصب دستگاهها در آمبوالنس  و بارگذاری در سامانه

1398/09/011398/09/30آمبوالنس وتجهیزات

 در دانشگاه های علوم MCMCثبت کامل زیر سیستمهای سامانه 

پزشکی کشور در سه ماهه اول سال
20

مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش 

داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه 

بیمارستان های تابعه

eoc /mcmc1398/03/011398/03/31

تکمیل و بهره برداری از مرکز پایش مراقبت های درمانی در دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور در شش ماهه اول سال
15

مستندات، تصویر و فیلم مربوط به تکمیل مرکز پایش مراقبت های 

دانشگاه علوم پزشکی و به کار گیری آن با  "MCMC"درمانی 

استفاده از کلیه امکانات

eoc /mcmc1398/06/011398/06/31

 در دانشگاه های علوم MCMCثبت کامل زیر سیستمهای سامانه 

پزشکی کشور در سه ماهه  دوم سال
15

مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش 

داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه 

بیمارستان های تابعه

eoc /mcmc1398/06/011398/06/31

 در دانشگاه های علوم MCMCثبت کامل زیر سیستمهای سامانه 

پزشکی کشور در سه ماهه  سوم سال
15

مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش 

داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه 

بیمارستان های تابعه

eoc /mcmc1398/09/011398/09/30

 در دانشگاه های علوم MCMCثبت کامل زیر سیستمهای سامانه 

پزشکی کشور در سه ماهه چهارم سال
15

مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش 

داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه 

بیمارستان های تابعه

eoc /mcmc1398/12/011398/12/29

تکمیل و بهره برداری از مرکز پایش مراقبت های درمانی در دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور در شش ماهه دوم سال
20

مستندات، تصویر و فیلم مربوط به تکمیل مرکز پایش مراقبت های 

دانشگاه علوم پزشکی و به کار گیری آن با  "MCMC"درمانی 

استفاده از کلیه امکانات

eoc /mcmc1398/12/011398/12/29

 و اعزام و راهبری 115ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتی اورژانس 

 ماهه اول6آمبوالنس در 
25

-اسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد

 خرید قابل GPSاسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی مربوط به 

قبول می باشد

1398/06/011398/06/31ارتباطات

 و اعزام و راهبری 115ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتی اورژانس 

 ماهه دوم6آمبوالنس در 
25

-اسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد

 خرید قابل GPSاسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی مربوط به 

قبول می باشد

1398/11/011398/11/30ارتباطات

1398/06/011398/06/31ارتباطاتاسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد25 ماهه اول6  در DMRتوسعه  شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال 

1398/11/011398/11/30ارتباطاتاسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد25 ماهه دوم6 در DMRتوسعه  شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال 

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

افزایش  کیفیت ارایه خدمات  70

اورژانس

استاندارد سازی ناوگان آمبوالنس و 40

تجهیزات سازمان اورژانس کشور

10

به روز رسانی و بهبود تبادل 

اطالعات و ارتباطات اورژانس پیش 

بیمارستانی

اجرای استاندارد برنامه های 

MCMC در دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

5

8
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بوشهر

حوزه اورژانس

50 ماهه اول سال6رسیدگی به شکایات در 

و گزارش ,   -Hop  در سامانه wordثبت گزارش در قالب فایل 

تعداد شکایات دریافت شده ، گزارش تعداد شکایاتی که از نظر مرکز 

مدیریت حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه اقدامات اصالحی در 

فایل مذکور .  جهت عدم تکرار شکایات مورد قبول انجام شده است

.نباید بیشتر از ده خط باشد

1398/06/011398/06/31رسیدگی به شکایات

50 ماهه دوم سال6رسیدگی به شکایات در 

و گزارش ,   -Hop  در سامانه wordثبت گزارش در قالب فایل 

تعداد شکایات دریافت شده ، گزارش تعداد شکایاتی که از نظر مرکز 

مدیریت حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه اقدامات اصالحی در 

فایل مذکور .  جهت عدم تکرار شکایات مورد قبول انجام شده است

.نباید بیشتر از ده خط باشد

1398/12/011398/12/29رسیدگی به شکایات

 ماهه اول 6  طبق دستور العمل ابالغی در EOCانجام فرایندهای 

سال
50

گزارش اقدامات انجام شده طبق دستور العمل ابالغی در قالب فایل 

WORD تدوین سامانه - 2استاندارد سازی فضا - 1  شامل

مانور لحظه  صفر ماهی یکبار- 4لیست آنکالین - 3فرماندهی حادثه 

eoc /mcmc1398/06/011398/06/31

 ماهه دوم 6  طبق دستور العمل ابالغی در EOCانجام فرایندهای 

سال
50

گزارش اقدامات انجام شده طبق دستور العمل ابالغی در قالب فایل 

WORD تدوین سامانه - 2استاندارد سازی فضا - 1  شامل

مانور لحظه  صفر ماهی یکبار- 4لیست آنکالین - 3فرماندهی حادثه 

eoc /mcmc1398/12/011398/12/29

1398/06/011398/06/31کنترل کیفیتگزارش مستندات کارگاه آموزشی مطابق دستورالعمل اجرایی40برگزاری کارگاه آموزشی اعتباربخشی در دانشگاه ها

60اجرای مداخالت انجام شده براساس اعتباربخشی در دانشگاهها
گزارش مداخالت انجام شده  براساس اطالعات پورتال  اعتباربخشی 

در دانشگاهها
1398/12/011398/12/28کنترل کیفیت

40برگزاری جلسات کارگروه سالمت در بالیا

ارائه گزارش طی نامه ای مکتوب با امضای رئیس دانشگاه مبنی بر 

برگزاری جلسات کارگروه سالمت، که می بایست حداقل چهار بار در 

.سال در سطح دانشگاهی در قالب یک پی دی اف برگزار گردد

1398/10/011398/10/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

-سطح بندی حوادث-HSI-HDP )برگزاری کارگاههای آموزشی

در شش ماهه اول سال حداقل یک کارگاه (تمرین
30

گزارشی از کارگاههای برگزار شده در هر دانشگاه با نامه ای با امضای 

.رئیس مرکز در قالب یک فایل پی دی اف ارسال گردد
1398/07/011398/07/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

-سطح بندی حوادث-HSI-HDP )برگزاری کارگاههای آموزشی

در شش ماهه دوم سال حداقل یک کارگاه (تمرین
30

گزارشی از کارگاههای برگزار شده در هر دانشگاه با نامه ای با امضای 

.رئیس مرکز در قالب یک فایل پی دی اف ارسال گردد
1398/10/011398/10/30پدافند غیر عامل/ حوادث غیرمترقبه 

برگزاری دوره های تئوری و عملی  

اورژانس هوایی برای  پرسنل 

بیمارستانی و  پیش بیمارستانی

10

برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی برای پرسنل بهداشتی و 

 در دانشگاه های واجد آمبوالنس هوایی98درمانی در  سال 
100

تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه به همراه محل برگزاری کارگاه با 

امضای ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی 

ارائه عکس از کارگاه اورژانس هوایی برگزار شده  (یک نامه)دانشگاه 

pdfدر قالب فرمت یک فایل  ( عکس2حداکثر )

1398/11/011398/11/30اورژانس هوایی

برگزاری دوره های آموزشی 

تخصصی جهت ارتقاء دانش و 

توانمندی علمی  و مها رتی پرسنل 

115عملیاتی اورژانس 

40

آموزش و توانمند سازی کارکنان عملیاتی و دیسپچ مراکز مدیریت 

حوادث و فوریتهای پزشکی کشور
50

 ماهه اول سال 6 عنوان دوره آموزشی تخصصی در 7برگزاری حداقل 

  برای همه مراکز و برگزاری دوره PHTMبرگزاری دوره . 98

AC LS 

خرید تجهیزات کمک آموزشی نظیر مانکن و موالژ -  برای قطب ها

تصویر فاکتور خرید  )های آموزشی و تجهیزات  توسط مراکز 

(بارگذاری گردد

1398/06/011398/06/31آموزش

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

افزایش  کیفیت ارایه خدمات  70

اورژانس

40

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 15

(اورژانس )مدیران و کارکنان 

50

ساماندهی وضعیت رسیدگی به 

شکایات در فوریتهای پزشکی

در EOCاجرای استاندارد برنامه 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اجرای برنامه  اعتباربخشی در 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

برگزاری دوره های آموزشی جهت 

ارتقاء سطح دانش مدیران و 

کارشناسان مرتبط با مدیریت خطر 

سالمت در بالیا

5

5

5

30
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بوشهر

حوزه اورژانس

برگزاری دوره های آموزشی 

تخصصی جهت ارتقاء دانش و 

توانمندی علمی  و مها رتی پرسنل 

115عملیاتی اورژانس 

40

آموزش و توانمند سازی کارکنان عملیاتی و دیسپچ مراکز مدیریت 

حوادث و فوریتهای پزشکی کشور
50

 ماهه اول سال 6 عنوان دوره آموزشی تخصصی در 7برگزاری حداقل 

  برای همه مراکز و برگزاری دوره PHTMبرگزاری دوره . 98

AC LS 

 ماهه اول سال 6 عنوان دوره آموزشی تخصصی در 7برگزاری حداقل 

  برای همه مراکز و برگزاری دوره PHTMبرگزاری دوره . 98

AC LS 

خرید تجهیزات کمک آموزشی نظیر مانکن و موالژ های آموزشی 

(تصویر فاکتور خرید ضمیمه شود)

1398/12/011398/12/29آموزش

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدیران مراکز و پرسنل ستاد 

 ماهه اول سال6سازمان اورژانس در 
50

عکس از کارگاه برگزار - ارایه لیست افراد شرکت کننده در کارگاه 

عناوین دوره های آموزشی از سوی سازمان اورژانس ابالغ می  )شده  

(گردد 

1398/06/011398/06/31منابع انسانی

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدیران مراکز و پرسنل ستاد 

 ماهه دوم سال6سازمان اورژانس در 
50

عکس از کارگاه برگزار - ارائه لیست افراد شرکت کننده در کارگاه 

عناوین دوره های آموزشی از سوی سازمان اورژانس ابالغ می  )شده  

(گردد 

1398/11/011398/11/30منابع انسانی

40معاینه جسمی وروانی کارکنان اورژانس در شش ماهه اول
گزارش مداخالت انجام شده براساس پرونده تکمیل شده سالمت 

کارکنان طبق دستورالعمل ابالغی
1398/06/011398/06/31عملیات

40معاینه جسمی وروانی کارکنان اورژانس در شش ماهه دوم
گزارش مداخالت انجام شده براساس پرونده تکمیل شده سالمت 

کارکنان طبق دستورالعمل ابالغی
1398/12/011398/12/22عملیات

1398/08/011398/08/30عملیاتگزارش مستندات کارگاه های برگزاری شده طبق دستورالعمل ابالغی20برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت

50 ماهه اول سال6گزارش سامانه پرسنلی سازمان اورژانس در 
بارگزاری اطالعات نیروی انسانی در سامانه پورتال سازمان اورژانس و 

گرفتن اسکرین شات  و بارگزاری در سامانه
1398/06/011398/06/31منابع انسانی

50 ماهه دوم سال6گزارش سامانه پرسنلی سازمان اورژانس در 
ثبت اطالعات پرسنلی در سامانه پورتال سازمان اورژانس و گرفتن 

اسکرین شات از آن و بارگزاری آن در سامانه
1398/11/011398/11/30منابع انسانی

15 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(اورژانس )مدیران و کارکنان 

50

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی

فنون  )برگزاری دوره های آموزشی 

مختص  (و مهارتهای مدیریتی 

مدیران مراکز و پرسنل ستاد 

سازمان اورژانس

برنامه پایش سالمت کارکنان

ساماندهی وضعیت نیروی انسانی 

سازمان اورژانس

50100

10

10
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

برای برگزاری  (داوران/ ارزیابان)برگزاری نشست با ارزیابی کنندگان 

جشنواره روابط عمومی برتر
1398/02/151398/03/30روابط عمومیعکس و صورتجلسه10

اندیشی با مدیران روابط عمومی کالن مناطق ¬برگزاری نشست و هم

های برتر ¬برای تدوین دستورعمل برگزاری جشنواره روابط عمومی

۱۳۹۸در سال 

1398/02/151398/03/15روابط عمومیدعوتنامه10

های برتر به ¬اعالم فراخوان برای شرکت در جشنواره روابط عمومی

های وابسته و ¬سازمان/ های علوم پزشکی¬دانشکده/ های ¬دانشگاه

های ستاد مرکزی¬معاونت

1398/03/201398/04/15روابط عمومینامه5

اوری آثار برای شرکت در جشنواره روابط ¬ارسال و جمع

ها¬های برتر دانشگاه¬عمومی
1398/03/201398/04/15روابط عمومیآثار در حوزه های مختلف15

1398/04/151398/04/30روابط عمومیآثار ارسالی15دریافت آثار

ارسال آثار جمع آوری شده به هیأت ارزیاب جشنواره روابط 

های برتر حوزه سالمت¬عمومی
1398/05/011398/05/10روابط عمومیآثار ارسالی10

1398/05/101398/05/30روابط عمومیفرم ارزیابی15دریافت نتایج ارزیابی از هیأت ارزیاب جشنواره

1398/06/011398/06/30روابط عمومیمستندات از همایش20های برتر حوزه سالمت¬برگزاری همایش جشنواره روابط عمومی

های آموزشی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی ¬تعیین دوره

های علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی¬دانشکده/ ها¬دانشگاه
1398/01/151398/03/30روابط عمومیارسال نامه-نام دوره ها10

هماهنگی با اداره کل منابع انسانی برای دریافت مجوز برگزاری 

های آموزشی¬دوره
1398/04/011398/04/30روابط عمومیمجوز10

های آموزش مدیران و ¬تامین منابع مالی برای برگزاری دوره

های علوم پزشکی ¬دانشکده/ ها¬کارشناسان روابط عمومی دانشگاه

کشور و ستاد مرکزی

1398/04/011398/05/30روابط عمومینامه نگاری با معاونت توسعه برای تامین منابع مالی10

50

آموزش و توانمندسازی شاغلین 

/ ها¬روابط عمومی دانشگاه

های علوم پزشکی کشور ¬دانشکده

و حوزه ستاد مرکزی

50

حوزه روابط عمومی

برگزاری جشنواره روابط عمومی  

های برتر حوزه سالمت

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 100

(روابط عمومی  )مدیران و کارکنان 

50
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بوشهر

حوزه روابط عمومی

های آموزشی و ¬هماهنگی با موسسات آموزشی برای برگزاری دوره

انعقاد قراردادهای مربوطه
1398/04/011398/05/30روابط عمومینامه به موسسات آموزشی10

1398/04/011398/05/30روابط عمومیجدول دوره های آموزشی10های آموزشی¬تعیین محل برگزاری دوره

های آموزشی حضوری برای مدیران روابط عمومی ¬اجرای دوره

های علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی¬دانشکده/ ها¬دانشگاه
1398/06/011398/12/10روابط عمومیمستندات از برگزاری دوره10

های آموزشی حضوری برای کارشناسان ستادی روابط ¬اجرای دوره

های علوم پزشکی کشور¬دانشکده/ ها¬عمومی دانشگاه
1398/06/011398/12/10روابط عمومیمستندات از برگزاری دوره20

های آموزشی حضوری برای کارشناسان رابطین روابط ¬اجرای دوره

های علوم پزشکی کشور در ¬دانشکده/ ها¬عمومی دانشگاه

ها¬دانشگاه

1398/06/011398/12/10روابط عمومیمستندات از برگزاری دوره برای رابطین20

ها و ادارات مرکز روابط عمومی و ¬بررسی وظایف سازمانی گروه

رسانی¬اطالع
1398/02/011398/11/30روابط عمومینمونه وظایف15

ها و ادارات تابعه به حسب وظایف ¬ها گروه¬شناسایی فعالیت

سازمانی
1398/02/011398/11/30روابط عمومیوظایف سازمانی20

1398/02/011398/11/30روابط عمومیفرایند مرتبط25احصاء و تدوین فرآیندهای مرتبط با هر فعالیت

1398/02/011398/11/30روابط عمومیمستند از مراحل بارگذاری15بارگذاری یا ثبت هر فرآیند در سامانه فرآیندها

1398/02/011398/11/30روابط عمومینام نرم افزار25افزار مناسب برای ثبت فرآیند¬شناسایی نرم

100 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

آموزش و توانمندسازی شاغلین 

/ ها¬روابط عمومی دانشگاه

های علوم پزشکی کشور ¬دانشکده

و حوزه ستاد مرکزی

50 50 افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(روابط عمومی  )مدیران و کارکنان 

100 - دقت- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت اجرای فرایندهای 

[روابط عمومی ]اداری 

تدوین برنامه و احصاء فرآیندهای 

جاری حوزه روابط عمومی

50
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فصل هفدهم

حوزه حقوقى و امور مجلس



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعدفترنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

بوشهر

1398/04/011398/05/15اداره کل حقوقیتصویر قرارداد15تامین اعتبار

1398/05/011398/05/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات20انجام هماهنگی های الزم

1398/06/011398/08/30اداره کل حقوقیصورتجلسه برگزاری همایش50برگزاری  همایش

1398/09/011398/11/30اداره کل حقوقیتصویر گزارش همایش برگزار شده15ارائه گزارش نهایی

قطب )برنامه ریزی و هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسات 

(7،6،3،2،1های 
1398/01/151398/03/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات15

1398/04/011398/06/30اداره کل حقوقیصورتجلسه جلسات/ ارائه گزارش20(1، 2، 3، 6، 7قطب های )برگزاری نشست ها 

1398/04/151398/07/30اداره کل حقوقیتصویر گزارش مربوطه10جمع بندی و استخراج مطالب مطروحه در جلسات و تهیه گزارش

1398/05/011398/08/15اداره کل حقوقیتصویری از  گزارشات5انتشار گزارشات

قطب )برنامه ریزی و هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسات 

(4، 5، 8، 9، 10های 
1398/06/011398/07/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته15

1398/07/011398/09/30اداره کل حقوقیارائه گزارش20(4، 5، 8، 9، 10قطب های قطب های )برگزاری نشست ها 

1398/07/151398/11/15اداره کل حقوقیتصویری از گزارش مربوطه مربوطه10جمع بندی و استخراج مطالب مطروحه در جلسات و تهیه گزارش

1398/10/011398/12/25اداره کل حقوقینسخه ای از اطالعات و مکاتبات صورت گرفته5انتشار گزارشات

1398/01/151398/06/15اداره کل حقوقیتصاویر مکاتبات15(ماهه اول سال6جهت برگزاری جلسات )انجام هماهنگی های الزم 

1398/01/201398/06/25اداره کل حقوقیتصویر دعوتنامه ها10ارسال دعوتنامه برای اعضاء

1398/02/011398/06/30اداره کل حقوقیتصویر گزارش مربوطه20(ماهه اول سال6)برگزاری جلسات 

1398/03/011398/07/10اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته5انعکاس نتیجه به واحد تخصصی

1398/07/011398/12/05اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات15(ماهه دوم سال6جهت برگزاری جلسات )انجام هماهنگی های الزم 

1398/07/051398/12/10اداره کل حقوقیتصویر دعوتنامه ها10ارسال دعوتنامه برای اعضاء

1398/07/051398/12/20اداره کل حقوقیتصویر گزارش مربوطه20(ماهه دوم سال6)برگزاری جلسات 

1398/07/151398/12/28اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته5انعکاس نتیجه به واحد تخصصی

1398/01/151398/05/30اداره کل حقوقیفایل موضوعات قابل طرح5( ماهه اول سال6)تعیین موضوعات قابل طرح در کمیسیون 

1398/02/011398/06/10اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات و دعوتنامه ها10انجام هماهنگی های الزم و ارسال دعوتنامه

50

50

50

50

حوزه حقوقی و امور مجلس

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

حقوقی و امور )مدیران و کارکنان 

(مجلس

برگزاری همایش علمی کاربردی 

سراسری دانشگاههای علوم پزشکی

برگزاری نشست های منطقه ای

تشکیل جلسات شورای حقوقی

15 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

ارتقا نظام هماهنگی موجود در 

جهت ایجاد وحدت رویه

20

تشکیل کمیسیون عالی تعهدات
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بوشهر

حوزه حقوقی و امور مجلس

1398/03/011398/05/30اداره کل حقوقیگزارش کمیته برگزار شده/تصویر صورتجلسه15برگزاری کمیته های معین

1398/03/151398/06/15اداره کل حقوقیگزارش کمیسیون برگزار شده/تصویر صورتجلسه15برگزاری کمیسیون اصلی

1398/06/201398/06/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته5اعالم نتیجه به واحد تخصصی

1398/07/011398/11/30اداره کل حقوقیفایل موضوعات قابل طرح5(ماهه دوم سال6)تعیین موضوعات قابل طرح در کمیسیون 

1398/07/151398/11/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات و دعوتنامه ها10هماهنگی های الزم وارسال دعوتنامه ها

1398/08/011398/12/10اداره کل حقوقیتصویر گزارش مربوطه15برگزاری کمیته های معین

1398/08/201398/12/15اداره کل حقوقیگزارش کمیسیون برگزار شده/تصویر صورتجلسه 15برگزاری کمیسیون اصلی

1398/09/011398/12/29اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته5انعکاس نتیجه به واحد تخصصی

1398/03/011398/03/30اداره کل حقوقیتائیدیه مرجع ذی ربط10تامین اعتبار

1398/04/011398/07/30اداره کل حقوقیتصویری از مکاتبات25هماهنگی های الزم و ارسال دعوتنامه برای اعضاء شرکت کننده

1398/05/011398/07/30اداره کل حقوقیگزارش/ تصویری از صورتجلسه35برگزاری جلسات

1398/08/011398/09/15اداره کل حقوقیتصویری از گزارش15استخراج مطالب مطروحه در جلسات

1398/09/011398/10/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته15انتشار گزارش

1398/04/011398/04/30اداره کل حقوقیتائیدیه مراجع ذی ربط10تامین اعتبار

1398/05/011398/09/30اداره کل حقوقیتصویری از مکاتبات25هماهنگی های الزم و ارسال دعوتنامه برای اعضاء

1398/05/151398/09/30اداره کل حقوقیگزارش/تصویری از صورتجلسه 35برگزاری جلسات

1398/10/011398/11/15اداره کل حقوقیتصویر گزارش15استخراج مطالب مطروحه در جلسات

1398/10/151398/11/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته15انتشار گزارش

1398/01/151398/02/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر امور حقوقی20هماهنگی و آموزش به پیمانکار

1398/02/011398/05/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر حقوقی30ویرایش پرونده های تعهدات

1398/02/011398/09/30اداره کل حقوقیتائیدیه مسئول پایش مطابق با فرمت های تعیین شده30اسکن و ورود اطالعات پرونده های تعهدات

1398/10/011398/10/30اداره کل حقوقیتصویر گزارش از سامانه حقوقی20بهره برداری

60

40

بارگذاری اطالعات اداره تعهدات

کاهش دعاوی علیه وزارت متبوع و 

دانشگاه ها

برگزاری اجالس با هیات های 

تخصصی دیوان

برگزاری اجالس با دادستان کل 

کشور

50تشکیل کمیسیون عالی تعهدات

ارتقا و توسعه سامانه جامع حقوقی 

و کاهش مراجعات غیر ضروری

2520

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ارتقا نظام هماهنگی موجود در 100

جهت ایجاد وحدت رویه

20

20
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بوشهر

حوزه حقوقی و امور مجلس

1398/01/151398/02/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر امور حقوقی20هماهنگی و آموزش به پیمانکار

1398/02/011398/05/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر حقوقی30ویرایش پرونده های اداره دعاوی

1398/02/011398/09/30اداره کل حقوقیتائیدیه مسئول پایش مطابق با فرمت های تعیین شده30اسکن و ورود اطالعات پرونده های دعاوی

1398/10/011398/10/30اداره کل حقوقیارائه گزارش از سامانه20بهره برداری

1398/01/151398/04/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر امور حقوقی30بررسی فرم های مورد نظر

1398/05/011398/07/30اداره کل حقوقیمکاتبات صورت گرفته40اخذ نظر واحد تخصصی مربوطه

1398/07/011398/08/30اداره کل حقوقیتائیدیه مسئول پایش20بارگذاری در سامانه حقوقی

1398/09/011398/09/30اداره کل حقوقیتصویر پرینت اسکرین از صفحه مربوطه10بهره برداری

1398/01/151398/01/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته30انجام هماهنگی های الزم با اداره کل پشتیبانی جهت انعقاد قرارداد

1398/02/011398/03/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر حقوقی20تعریف جایگاه مشخص توسط پیمانکار

1398/02/201398/03/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر حقوقی30معرفی اعضا

1398/04/011398/04/15اداره کل حقوقیتائیدیه مسئول پایش20بهره برداری

1398/01/151398/01/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته30انجام هماهنگی الزم با اداره کل پشیتبانی جهت انعقاد قرارداد

1398/03/011398/04/15اداره کل حقوقیگزارش و تائیدیه مسئول پایش40طراحی و تنظیم بخش مربوطه توسط پیمانکار

1398/05/011398/05/30اداره کل حقوقیتهیه گزارش از برنامه موجود در سامانه30بهره برداری

1398/01/151398/02/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر امور حقوقی20هماهنگی و آموزش به پیمانکار

1398/02/011398/05/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر حقوقی30ویرایش پرونده های امالک

1398/02/011398/09/30اداره کل حقوقیتائیدیه مسئول پایش مطابق با فرمت های تعیین شده30اسکن و ورود اطالعات پرونده های امالک

1398/10/011398/10/30اداره کل حقوقیارائه گزارش از سامانه20بهره برداری

ارسال لیست پذیرفته شدگان و انصرافیهای بهره مند از سهمیه قانون 

(1396-97سال )مزبور 
1398/01/151398/02/30اداره کل حقوقینسخه ای از لیست ارسالی10

بارگزاری اسناد توسط هر دانشگاه مطابق با نشانگرهای تعیین شده 

از سوی ستاد
1398/03/011398/04/30اداره کل حقوقیچک لیست به همراه تصویر اسناد تعهد25

1398/04/151398/04/30اداره کل حقوقیتصویر مکاتبات صورت گرفته5تعیین مدیران هر قطب توسط ستاد جهت نظارت و ارزیابی عملکرد

20

بارگذاری اطالعات اداره دعاوی

تنظیم  و بارگذاری اسناد - تهیه 

تعهدات در سامانه

راه اندازی بخش تاالر گفتگو

راه اندازی بخش تنظیم اوقات 

جلسات

20

15

15

10

ایجاد بانک اطالعات امالک

ارتقا و توسعه سامانه جامع حقوقی 

و کاهش مراجعات غیر ضروری

25

تقویت ساز و کارهای موجود به 

منظور نظارت بر نحوه اجرای قانون 

برقراری عدالت آموزشی

برنامه ریزی و بررسی اسناد موضوع 20

قانون برقراری عدالت آموزشی

100

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
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بوشهر

حوزه حقوقی و امور مجلس

1398/08/011398/10/30اداره کل حقوقیتائیدیه دفتر حقوقی مطابق با فرمت های تعیین شده25ارزیابی عملکرد مدیران هر قطب توسط ستاد

1398/11/011398/11/30اداره کل حقوقیتصویری از چک لیست5جمع بندی

1398/12/011398/12/10اداره کل حقوقیتصویری از گزارش مربوطه5ارائه گزارش نهایی

100 - افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100 برنامه ریزی و بررسی اسناد موضوع 

قانون برقراری عدالت آموزشی

20 تقویت ساز و کارهای موجود به 

منظور نظارت بر نحوه اجرای قانون 

برقراری عدالت آموزشی
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فصل هجدهم

حوزه مامایى
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بوشهر

1398/02/011398/03/31ماماییتعداد مقاالت بررسی شده10مرور متون و نیازسنجی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سزارین

مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی در خصوص اطالع رسانی در 

ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سزارین
1398/04/011398/06/31ماماییبرنامه آموزشی تدوین شده10

اجرای برنامه های آموزشی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر 

سزارین با کمک دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد
1398/07/011398/09/30ماماییتعداد برنامه های اجرا شده در سطح جامعه40

1398/10/011398/10/30مامایینظرسنجی از مشارکت کنندگان20ارزیابی های مداوم از اجرای برنامه و مداخالت آموزشی

1398/11/011398/11/30ماماییارائه گزارش20بازخورد تکوینی برنامه ها به صورت فصلی و ارائه نتایج

جمع آوری اطالعات تعداد هیئت علمی بالینی از دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور
1398/02/011398/03/31ماماییمستندات از تعداد هیئت علمی مستقر در بالین10

1398/04/011398/06/31مامایینظرسنجی20نظرسنجی از ذینعان در خصوص موانع اجرایی

بازدید از دانشگاه های موفق در جهت الگوبرداری کاهش موانع 

اجرایی در سایر دانشگاه ها
1398/07/011398/08/30ماماییتهیه پیش نویس20

تکمیل ارتقای برنامه های زیرساختی آموزشی و منابع موجود در 

دانشگاه ها جهت اجرایی کردن طرح استقرار هیات علمی بالین 

مامایی

1398/09/011398/09/30ماماییتکمیل چک لیست و ارسال مستندات40

1398/10/011398/11/30ماماییارائه گزارش10بازخورد تکوینی برنامه ها به صورت فصلی و ارائه نتایج

نظرسنجی از مدیران و کارکنان مامایی در ارتباط با برنامه های 

آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان مامایی
1398/04/011398/06/31ماماییتکمیل فرم نظرسنجی20

1398/04/011398/08/30ماماییتعداد برنامه های اجرا شده40برگزاری کارگاه های توانمندسازی مدیران و کارکنان مامایی

1398/09/011398/09/30مامایینظرسنجی از مشارکت کنندگان20ارزیابی تکوینی از برنامه های توانمندسازی دانشگاه ها

1398/10/011398/11/30ماماییارائه گزارش20بازخورد تکوینی برنامه ها به صورت فصلی و ارائه نتایج

کاهش میزان سزارین از طریق 

فرهنگ سازی و عوامل اجتماعی 

موثر بر سالمت در راستای برنامه 

ششم توسعه

استقرار هیئت علمی بالینی مامایی 

در بیمارستان ها

ارتقاء آموزش و - توانمند سازی

رفتار حرفه ای مامایی

50

50

100

100

50

50

100

حوزه مامايی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

افزایش درصد زایمان طبیعی 

(98 تا پایان سال 55/5%)

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(مامایی)مدیران و کارکنان
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