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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

 سال تحت 30 شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت باالی 

97مراقب 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 1397

طبق فرمت ارسالی

97/07/0197/07/30

 سال تحت 30 شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت باالی 

97مراقب سالمت  شش ماهه دوم /پوشش توسط بهورز
35

 طبق 1397گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی سال 

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

ارسالی

97/12/0197/12/15

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

97/08/0197/08/30

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

97بسته خدمتی سطح یک در شش ماهه اول 
35

تعداد ) مراقبت های انجام شده 1397گزارش شش ماهه اول سال 

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

از سامانه سیب (منطقه

97/08/0197/08/30

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

97بسته خدمتی سطح یک شش ماهه دوم 
35

تعداد افراد ) 97گزارش ساالنه مراقبت های انجام شده در سال 

 و باالتر به تفکیک جنس و 200خطرسنجی شده با کلسترول 

از سامانه سیب (منطقه

97/12/0197/12/15

تهیه و تدوین کتاب راهنمای تشخیص و درمان بیماری های عروق 

کرونر در سطح یک
97/11/0197/11/30کتاب چاپ شده30

 و شناسایی 1اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب بسته خدمتی سطح 

افراد کم تحرك و توصیه فعالیت برای آنها در مناطق شهری و 

97روستایی در شش ماهه اول سال 

35
گزارش شناسایی افراد کم تحرك و آموزش داده شده در شش ماهه 

 از سامانه سیب97اول سال 
97/07/0197/07/30

 و شناسایی 1اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب بسته خدمتی سطح 

افراد کم تحرك و توصیه فعالیت برای آنها در مناطق شهری و 

97روستایی در شش ماهه دوم سال 

35
گزارش شناسایی افراد کم تحرك و آموزش داده شده در شش ماهه 

 از سامانه سیب97دوم سال 
97/12/0197/12/15

طراحی و اجرای برنامه توسعه فعالیت بدنی دانش آموزان در دانشگاه 

پ لرستان.ع
5

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

پایانی اجرای طرح
97/10/0197/10/30

برگزاری کارگاه آموزشی برای پزشکان عمومی و مراقبین سالمت در 

زمینه فعالیت بدنی
97/11/0197/11/30گزارش برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی حضوری و آنالین25

 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

97/12/0197/12/15

 شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل شش 

97ماهه اول سال 
20

 (5فرم ) از خانه بهداشت 97گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

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

فرمت ارسالی

97/07/0197/07/30

 شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل در کل 

97سال 
20

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

شده در پورتال یا گزارش از سامانه سیب طبق فرمت ارسالی
97/12/0197/12/15

حوزه بهداشت

کاهش شیوع کلسترول خون باال در 

% 10 سال و باالتر به میزان 30افراد 

تا پایان برنامه ششم

2
 پیشگیری و کنترل اختالل چربی 

های خون
100

کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی 

 سال و باالتر به میزان 30در افراد 

تا پایان برنامه ششم% 10حداقل 

100برنامه توسعه و ارتقای فعالیت بدنی2

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

پیشگیری از افزایش شیوع دیابت در 

 سال و باالتر تا پایان برنامه30افراد 
100برنامه پیشگیری و کنترل دیابت1

کاهش شیوع فشارخون باال در افراد 

تا % 12.5 سال و باالتر به میزان 30

پایان برنامه ششم

1
 پیشگیری و کنترل بیماری فشار 

خون باال
100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/12/0197/12/15گزارش 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 
97/09/0197/09/30

پزشکان، )برگزاری دوره آموزشی برای ارایه دهندگان خدمت 

(کارشناسان دانشگاه و شهرستان های مجری برنامه
97/12/197/12/15گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 20

انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده در کل 

96سال 
97/05/0197/05/31 طبق فرم های برنامه و پورتال96گزارش عملکرد ساالنه سال 10

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

97اول سال 
20

 طبق فرم های برنامه و 97گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

پورتال
97/08/0197/08/30

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

97ماهه اول سال 
97/12/0197/12/15  طبق فرم های برنامه و پورتال97گزارش عملکرد نه ماهه اول سال 20

97/11/0197/11/30گزارش پایش برنامه/ به روز رسانی چک لیست پایش10بازدید و ارزیابی های میدانی از مناطق مجری برنامه

97/06/0197/06/31گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 10طراحی و برگزاری کمپین اطاع رسانی تیرویید

5آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه
گزارش جمع بندی آمار ساالنه /  آنالیز اطالعات جمع آوری شده 

مراکز
97/09/0197/09/30

97/11/0197/11/30گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوا آموزش 5برگزاری نشست ساالنه کارشناسان برنامه هایپوتیروییدی

اجرای برنامه های آموزش همگانی از طریق رسانه های جمعی 

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

COPDبیماری های آسم و 

97/11/0197/12/15گزارش برگزاری دوره/ تهیه محتوای آموزش 10

97/03/0197/03/31گزارش برگزاری روز جهانی آسم10 برگزاری روز جهانی آسم

مربیان ) برگزاری کالس های آموزشی برای گروههای خاص 

بهداشت، دانش آموزان، کارگران و کارفرمایان ، رانندگان حمل و نقل 

COPDدر زمینه یشگیری و کنترل بیماری های آسم و  (...

COPD97/11/0197/12/15 گزارش برگزاری دوره های آموزشی آسم و 10

 اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در  

(97شش ماهه اول سال )دانشگاههای  پایلوت 
15

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

97سال 
97/07/0197/07/30

 اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در  

(97شش ماهه دوم سال )دانشگاههای  پایلوت 
15

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

97سال 
97/12/0197/12/15

 برای کارشناسان دانشگاه COPD برگزاری کارگاه های آموزشی 

های علوم پزشکی پایلوت
COPD97/09/0197/09/30گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی 10

برنامه کشوری غربالگری بیماری کم 

کاری تیرویید نوزادان
8

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

پیشگیری از افزایش شیوع دیابت در 

 سال و باالتر تا پایان برنامه30افراد 
100برنامه پیشگیری و کنترل دیابت1

 برنامه پیشگیری و کنترل بیماری 

آسم و )های انسدادی مزمن تنفسی 

C O P D )

8

1

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

 برای کارکنان بهداشتی COPD برگزاری کارگاه های آموزشی 

توسط دانشگاه  (بهورزان و کارشناسان/پزشکان، مراقبین سالمت)

های علوم پزشکی پایلوت

10
 توسط دانشگاه های COPDگزارش برگزاری کارگاه های آموزشی 

پایلوت
97/12/0197/12/15

 COPD اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری 

(97شش ماهه دوم سال )در  دانشگاههای  پایلوت 
97/12/0197/12/15تهیه گزارش آمار افراد شناسایی شده و مراقبت شده20

97/12/0197/12/15(فرم مراقبت تکمیل شده)گزارش های دوره ای بازدید 20مراقبت تراخم در مرزهای افغانستان و عراق

97/12/0197/12/15ارائه پروپوزال، صورتجلسات، فرم های بازنگری شده10تدوین پروپوزال و پایش برنامه کشوری غربالگری تنبلی چشم

اجرای دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای غربالگری رتینوپاتی 

پ یزد.در دانشگاه ع دیابتی برای پزشکان عمومی
20

ارائه پروپوزال، صورتجلسه مشاوره و مذاکرات فنی برای ارتقا نرم 

افزار، قرارداد ارتقا نرم افزار،تاییدیه ناظر درباره عملکرد نرم افزار
97/12/0197/12/15

20ثبت بیماران رتینوپاتی دیابتی در حاشیه شهرستان سنندج
ارائه گزارش غربالگری رتینوپاتی دیابتی با روش تله مدیسین،، ارائه 

پروپوزال، صورتجلسات آموزشی
97/12/0197/12/15

97/11/0197/11/30ارائه گزارش بزرگداشت روزهای جهانی و صورتجلسه، چاپ تقویم10ترویج روزهای مناسبتی نابینایی و سالمت چشم

97/10/0197/10/30بسته به روزرسانی شده10به روزرسانی کتاب خودمراقبتی سالمت بینایی

97/12/0197/12/15ارائه پروپوزال، صورتجلسات کارگروه تخصصی10راه اندازی ثبت کاتاراکت

برگزاری کارگاه های توجیهی، آموزشی ساالنه یک برنامه کشوری 

تخصصی جهت کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی  کشور
97/12/0197/12/15گزارش برگزاری کارگاه5

139697/03/0197/03/31گزارش یرگزاری روز جهانی شنوایی سال 5( 1396اسفند سال )برگزاری روز جهانی شنوایی 

بدو )اجرای غربالگری بموقع اختالالت شنوایی نوزادان و شیرخواران 

و ارجاع به موقع به سطح باال برای کشف زود  (تولد تا شش ماهگی

97هنگام کم شنوایی های دائمی در شش ماهه اول سال 

15
گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، 

97تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه اول سال 
97/08/0197/08/30

بدو )اجرای غربالگری بموقع اختالالت شنوایی نوزادان و شیرخواران 

و ارجاع به موقع به سطح باال برای کشف زود  (تولد تا شش ماهگی

97هنگام کم شنوایی های دائمی در شش ماهه دوم سال 

15
گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، 

97تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه دوم سال 
97/12/0197/12/15

ارزشیابی برنامه ملی شناسایی، تشخیص و مداخله درمانی زودهنگام 

 ماه ادغام یافته در نظام سالمت کشور6نوزادان بدو تولد تا 
10

گزارش تحلیل داده ها و ارزیابی میزان پیشرفت از طریق داده های 

بدست آمده از سامانه سیب
97/12/0197/12/15

5تهیه و اجرای طرح ثبت آسیب های شنوایی مبتنی بر جامعه
دستورالعمل، فرم و گزارش طرح ثبت آسیب های شنوایی مبتنی بر 

جامعه
97/11/197/11/30

   تهیه ، تدوین و چاپ کتاب منبع آموزشی مراقبت های اولیه گوش 

سطح متوسط(بهورز )و شنوایی کتاب کار مراقبین سالمت 
97/03/0197/03/31کتاب چاپ شود5

برنامه سالمت چشم و پیشگیری از 

نابینایی
8

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

1

 برنامه پیشگیری و کنترل بیماری 

آسم و )های انسدادی مزمن تنفسی 

C O P D )

8

برنامه سالمت گوش و پیشگیری از 

کم شنوایی و ناشنوایی
8
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

 تهیه ، تدوین و چاپ کتابچه آموزشی مراقبت اولیه گوش و      

شنوایی سطح پیشرفته
97/03/0197/03/31کتاب چاپ شود5

منبع آموزشی مراقبت های اولیه گوش و شنوایی راهنمای مراقبین 

سطح میانه (کاردان و کارشناس)سالمت 
97/03/0197/03/31کتاب چاپ شود5

 تهیه ، تدوین و چاپ  کتاب منبع آموزشی مراقبت های اولیه   

سطح پایه- گوش و شنوایی
97/03/0197/03/31کتاب چاپ شود5

 تهیه ، تدوین و چاپ کتاب  ادغام برنامه غربالگری کم شنوایی 

نوزادان و کودکان در نظام سالمت کشور دستورالعمل برنامه 

غربالگری ،تشخیص و مداخله بموقع ویژه کارشناس و مسئولین 

مراکز ارائه خدمات

97/03/0197/03/31کتاب چاپ شود5

ارائه گزارش و چاپ ، ارزیابی وضعیت فعلی خدمات مراقبت گوش و 

ایران از طریق نرم افزار سازمان بهداشت   جهانی . ا . شنوایی در ج  

EHCASTبنام 

97/04/0197/04/31کتاب چاپ شود5

تهیه و تدوین و چاپ  کتاب ابزار، سنجش سواد سالمت گوش و 

شنوایی در جوانان و نوجوانان ایرانی، و طراحی مداخله برای ارتقای 

آن در کشور

97/04/0197/04/31کتاب چاپ شود5

اثربخشی - سود و هزینه- تهیه و تدوین و چاپ  کتاب بررسی هزینه

برنامه ملی شناسایی و مداخله زودهنگام کم شنوایی نوزادان کشور
97/04/0197/05/31کتاب چاپ شود5

تهیه و تدوین و چاپ  کتاب بررسی میزان دقت برنامه غربالگری کم 

شنوایی و ناشنوایی کشور
97/04/0197/05/31کتاب چاپ شود5

 تحویل داده های پیمایش به ذینفعان جهت استفاده در پایان نامه 

ها و پروژه ها
97/12/0197/12/15(...تفاهم نامه ها، پروپوزال و )بارگذاری مستندات مربوطه 40

139660به روز رسانی پانل غیرواگیر سال 
بارگذاری فایل اکسل پانل، تصویر از پانل نصب شده بر دیوار،  

گزارش شاخص های نامطلوب تر از میزان کشوری
97/10/0197/10/30

کارشناس /توسط مدیرگروه) پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر 

(مسوول غیرواگیر دانشگاه ها
97/12/0197/12/15بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش شهرستان ها30

97/12/0197/12/15بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش دانشگاه ها70(توسط ستاد غیرواگیر وزارت) پایش دانشگاهی برنامه های غیرواگیر 

تعیین فهرست کاالهای آسیب رسان و داروهای با احتمال سوء 

مصرف
97/02/0197/02/31صورت جلسات، فهرست، مکاتبات30

97/12/0197/12/15صورت جلسات، مکاتبات70نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقالم فهرست

97/03/0197/03/31کتاب بسته خدمت پایه سالمت کارکنان دولت30تهیه بسته خدمت پایه سالمت کارکنان دولت

نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی در مورد بهبود 

97وضعیت کارکنان در شش ماهه اول سال 
9797/07/0197/07/30گزارش شش ماهه اول سال 35

نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی در مورد بهبود 

97وضعیت کارکنان در شش ماهه دوم سال 
9797/12/0197/12/15گزارش شش ماهه دوم سال 35

8 برنامه سالمت کارکنان دولت

مراقبت عوامل خطر بیماری های 

غیرواگیر
8

برنامه سالمت گوش و پیشگیری از 

کم شنوایی و ناشنوایی
8

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

1 20 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

پایش روند اجرای برنامه های 

غیرواگیر
8

تعیین و ممنوعیت تبلیغات کاالها و 

اقدامات آسیب رسان به سالمت و 

داروهای با احتمال سوء مصرف

7

 8 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

برگزاری کارگاه هماهنگی مشترك با مرکز سالمت محیط و کار و 

گروه طب کار دانشگاهها
97/10/0197/10/30نامه دعوتنامه کارگاه، گزارش برگزاری کارگاه20

برگزاری کارگاه آموزشی مشترك با گروه سالمت محیط و کار برای 

مسوولین مراکز طب کار و پزشکان مربوطه
97/11/0197/11/30نامه دعوتنامه کارگاه، گزارش برگزاری کارگاه30

نظارت مشترك بر اجرای خطرسنجی بیماری های قلبی عروقی در 

برنامه سالمت شاغلین بخش صنعت و اصناف
97/12/0197/12/15مکاتبات و صورتجلسات و گزارشات50

97/06/0197/06/31دستورالعمل برنامه ملی جامعه ایمن50تدوین دستورالمل ملی برنامه جامعه ایمن

انجام هماهنگی الزم جهت عضویت شهرستان های متقاضی در 

شبکه ملی جامعه ایمن
50

گزارش وضعیت شاخص های جامعه ایمن در شهرستانهای متقاضی 

عضویت در شبکه ملی
97/12/0197/12/15

97/10/0197/10/30(97یک فایل آمار سال )فایل آمار مصدومین غرق شدگی 9750ثبت آمار غرق شدگی سال 

9797/12/0197/12/15 گزارش کشوری غرق شدگی سال 9750تدوین گزارش کشوری آمار غرق شدگی سال 

9650ثبت آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری سال 
یک فایل آمار سال )فایل آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری 

96)
97/03/0197/03/31

9697/08/0197/08/30گزارش کشوری آمار حوادث چهارشنبه سوری سال 9650تدوین گزارش کشوری آمار حوادث چهارشنبه سوری سال 

97/03/0197/03/31(96یک فایل آمار سال)فایل آمار مصدومین گزش جانوران زهری 9650ثبت آمار گزش جانوران زهری سال 

9697/11/0197/11/30گزارش کشوری آمار گزش جانوران زهری سال 9650تدوین گزارش کشوری آمار گزش جانوران زهری سال 

97/02/0197/02/31پیش نویس برنامه کشوری ادغام پیشگیری از حوادث30تهیه پیش نویس برنامه کشوری ادغام پیشگیری از حواث

97/08/0197/08/30برنامه کارگاه10آموزش مجریان دانشگاههای پایلوت

تدوین کتب آموزشی سطح بندی شده در زمینه پیشگیری از حوادث 

برای تیم سالمت
97/12/0197/12/15فایل های فصول تدوین شده از کتب30

9697/07/0197/07/30 سال HIS گزارش کشوری از آمار حوادث 10 بیمارستانیHISتهیه داشبورد آمار حوادث از سیستم 

پروژه مبتنی بر تفاهم نامه مشترك بین وزارت بهداشت و وزارت راه 

در خصوص کاهش حوادث ترافیکی در روستائیان
97/12/0197/12/15گزارش عملکرد دانشگاههای پایلوت20

 برنامه کشوری ادغام پیشگیری از 

حوادث در نظام مراقبت های اولیه 

سالمت

100

7برنامه پیشگیری از غرق شدگی

برنامه پیشگیری از حوادث 

چهارشنبه سوری
7

برنامه پیشگیری از گزش جانوران 

زهری
8

 برنامه سالمت شاغلین بخش 

صنعت و اصناف
8

7برنامه ملی جامعه ایمن

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

1

20 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی 

سال پایه تا % 5حداقل به میزان 

پایان برنامه ششم

2
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/11/0197/12/15(FRAX)دستورالعمل پیش بینی خطر بروز شکستگی 20(FRAX)طراحی پایلوت برنامه پیش بینی خطر بروز شکستگی 

97/11/0197/12/15(FLS)راهنمای خدمات یکپارچه شکستگی 20(FLS)تدوین راهنمای خدمات یکپارچه شکستگی 

تدوین پروتکل دور دوم انجام پیمایش چند مرکزی استئوپروز 

(IMOS)ایرانیان 
97/11/0197/12/15(IMOS)پروتکل پیمایش چند مرکزی استئوپروز ایرانیان 15

97/11/0197/12/15گایدالین پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپوروز15بروزرسانی گایدالین پیشگیری و تشخیص استئوپروز

97/02/0197/02/31نامه ابالغ و فایل نهایی10ابالغ برنامه کوله پشتی سالم مدارس

97/06/0197/06/31بارگزاری شیوه نامه10تدوین شیوه نامه بزرگداشت روز جهانی استئوپروز در دانشگاهها

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

در دانشگاهها طبق شیوه نامه
97/09/0197/09/30

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

97/11/0197/11/30(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

97/11/0197/11/30(مداخالت)گزارش اجرا و پایش 50

97/12/0197/12/15گزارش برگزاری پویش پیشگیری از سرطان20برگزاری پویش ملی پیشگیری از سرطان

پایش برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، سرویکس و 

کولورکتال
97/11/0197/11/30گزارش پایش برنامه30

 گزارش عملکرد برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، 

97سرویکس و کولورکتال شش ماهه اول سال 
9797/7/0197/7/30گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول سال 30

 گزارش عملکرد ساالنه  برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های 

پستان، سرویکس و کولورکتال
97/11/1597/12/15گزارش عملکرد ساالنه برنامه40

97/11/0197/11/30 پایش برنامه در سال2گزارش حداقل 20 پایش برنامه ثبت سرطان

97/7/0197/7/30گزارش اجرای برنامه و صورتجلسات کمیته ثبت سرطان9720گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان شش ماهه اول سال 

97/12/0197/12/15گزارش اجرای برنامه و صورتجلسات کمیته ثبت سرطان9720گزارش 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
97/12/0197/12/15

25برنامه پیشگیری از سرطان

25برنامه تشخیص زودهنگام سرطان

 کاهش شیوع پوکی استخوان، 

کمردرد و آرتروز در جمعیت حداقل 

سال پایه تا پایان % 10به میزان 

برنامه ششم

2
پیشگیری، تشخیص و درمان 

بیماری استئوپوروز
100

برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
25

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

2

کاهش میزان بروز سرطان بر حسب 

کولورکتال، پستان و )نوع سرطان

در %  )12.5به میزان  (سرویکس

تا پایان برنامه ششم ( نفر100000
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

139497/07/0197/07/30گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال 139410 تحلیل، تدوین و انتشار گزارش ثبت سرطان 

139597/11/0197/11/30گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال 139510 تحلیل و تدوین گزارش ثبت سرطان 

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

سرطان
97/12/0197/12/15(IARC)گزارش ثبت سرطان منتشر شده در سازمانهای بین المللی 10

 و STEPS)بررسی ارتباط اکولوژیک بروز سرطان و عوامل خطر 

(زمین شناسی
50

یافته های آماری بررسی ارتباط اکولوژیک بروز سرطان و عوامل خطر 

(STEPSو زمین شناسی )
97/012/0197/12/15

طراحی مداخالت متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل 

خطر و سرطان های شایع هر منطقه
97/11/0197/11/30طرح مداخالت50

شبکه بهداشتی ) آموزش آبشاری پرسنل مجری برنامه جاری ژنتیک 

و آموزش گروه های هدف برنامه (و آزمایشگاهی
97/06/0197/06/31گزارش اجرای آموزش10

ارایه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص 

ژنتیک تاالسمی
97/10/0197/10/31فرم های آماری برنامه30

استراتژی اول برنامه ژنتیک )انجام غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج 

(اجتماعی
97/11/0197/11/30فرم های آماری برنامه30

اجرای غربالگری تلفیقی تاالسمی و سایر هموگلوبینوپاتی ها در 

دانشگاه های دارای شیوع باال هموگلوبینوپاتی
97/06/0197/06/31فرم های آماری برنامه10

اجرای طرح کنترل بروز باقی مانده تاالسمی شامل ارتقاء مشارکت 

مردمی
97/04/0197/04/31گزارش اجرای استراتژی های پیشگیرانه20

ارائه خدمات شناسایی موارد در معرض خطر، تشکیل پرونده، مشاوره 

ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک بیماری های ژنتیک تحت 

، سندرم داون، هموفیلی، ناهنجاری PKUشامل )پوشش دانشگاه 

(مادرزادی

97/10/0197/10/30فرم های آماری برنامه40

آماده سازی و اجرای غربالگری بیماری های متابولیک ارثی بر اساس 

دستورالعمل
97/04/0197/04/31فرم های آماری/ گزارش پیشرفت استقرار برنامه20

سازماندهی شناسایی و ارجاع به مشاوره ژنتیک موارد در معرض 

/ خطر بیماری های ژنتیک تحت پوشش از مراکز کلینیکی 

پاراکلینیکی

97/05/0197/05/31صورتجلسه5

 همکاری در نظارت بر حسن انجام فعالیت های تیم بالینی در 

 و سایر بیماری های ژنتیک تحت پوشش PKUبیمارستان منتخب 

دانشگاه

97/07/0197/07/31گزارش بازدید و جلسات هماهنگی با بیمارستان منتخب5

 pkuتهیه گزارش دانشگاهی شاخص هایی برنامه تاالسمی و 

و سایر سامانه های نرم افزاری مورد )استخراجی از سامانه سیب 

و مقایسه آن با شاخص های استخراجی از فرم های  (تایید وزارت

برنامه

97/11/0197/11/30گزارش بررسی تکمیل بودن ثبت داده ها5

برنامه پژوهش و نیازسنجی مرتبط 

با سرطان و عوامل خطر آنها
25

کاهش بروز بیماری های ارثی 

ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 

نسبت به % 10اولویت دار به میزان 

سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام یافته در 

بسته های خدمت موجود سالمت
30

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش میزان بروز سرطان بر حسب 

کولورکتال، پستان و )نوع سرطان

در %  )12.5به میزان  (سرویکس

تا پایان برنامه ششم ( نفر100000

2

برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
25

20ارائه خدمات ژنتیک زمان ازدواج
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

 تکمیل پوشش تشکیل پرونده ژنتیک برای خانواده بیماران موجود و 

خانواده های در معرض خطر تولد نوزاد مبتال برای بیماری های 

(pkuشامل )ژنتیک تحت پوشش دانشگاه 

PKU97/11/0197/11/30گزارش درصد پوشش پرونده مشاوره ژنتیک خانواده بیماران 10

 پیگیری ارایه گزارش موارد غیبت از درمان بیمارستان منتخب 

PKUو سایر بیماری های ژنتیک تحت پوشش دانشگاه 
97/08/0197/08/31گزارش موارد غیبت از درمان و اقدامات بهبود فرایند5

همکاری در برنامه ریزی دسترسی و تخصیص شیر، غذا و داروی 

(pkuشامل )مخصوص بیماران متابولیک ارثی 
97/10/0197/10/30صورت جلسات/ مکاتبات اداری5

همکاری در تدوین آیین نامه اجرایی بسته خدمات بیماران متابولیک 

ارثی به عنوان بیماری های صعب العالج و  آیین نامه اجرایی خدمات 

توانبخشی بیماران متابولیک ارثی و طراحی و اجرایی سازی فرایند 

خدمات سالمت روان بیماران متابولیک ارثی و خانواده ایشان

97/10/0197/10/30مستندات تدوین شده/ گزارش تدوین5

به روزرسانی و ابالغ دستورالعمل و استانداردهای  برنامه های 

اختصاصی بیماری های ژنتیک تحت پوشش ژنتیک اجتماعی
97/04/0197/04/31دستورالعمل و استانداردها/ مکاتبات اداری5

برگزاری جلسات کمیته بررسی علل بروز دانشگاهی و تدوین 

استراتژی های پیشگیری از بروز دانشگاهی بیماری های ژنتیک تحت 

(pkuشامل تاالسمی و )پوشش 

5
گزارش برگزاری جلسات و گزارش تحلیل علل بروز و تدوین 

استراتژی های پیشگیری دانشگاهی
97/11/0197/11/30

97/11/0197/11/30گزارش داده ها و اطالعات برنامه5گردآوری، پاالیش، تحلیل و انتشار داده های برنامه های ژنتیک

97/09/0197/09/31گزارش اجرای آموزش5آموزش آبشاری دستورالعمل ژنتیک اجتماعی

 برگزاری کارگاه آموزش دستورالعمل اختصاصی بیماری های تحت 

پوشش برنامه ژنتیک اجتماعی برای کارشناسان ژنتیک ستاد دانشگاه 

شامل غربالگری ژنتیک )های ع پ و متخصصیین همکار برنامه 

یزمان ازدواج، غربالگری تلفیقی تاالسمی و سایر هموگلوبینوپاتی ها، 

(غربالگری بیماری های متابولیک ارثی و سندرم داون

97/06/0197/06/31گزارش برگزاری کارگاه5

همکاری در ارزیابی کیفی و استقرار استانداردهای مراکز پیراپزشکی 

همکار برنامه ژنتیک اجتماعی
97/08/0197/08/30گزارش ارزیابی5

دفاتر مرتبط با تکمیل خدمات ژنتیک / برگزاری جلسات با ادارات 

شامل غربالگری )بیماری های تحت پوشش برنامه ژنتیک اجتماعی 

(موارد ارثی نابینایی، ناشنوایی، ناهنجاری های مادرزادی

97/04/0197/04/31صورتجلسه5

97/11/0197/11/30گزارش اجرای طرح2.5 اجرای پایلوت برنامه آموزشی رقابتی سواد ژنتیک دانش آموزان

 (EQA)نظارت بر استقرار تضمین کیفیت و ارزیابی بیرونی کیفیت 

در آزمایشگاه های شبکه کشوری تشخیص ژنتیک
97/10/0197/10/30گزارش جلسات آموزشی و آمار آزمایشگاه ها5

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش بروز بیماری های ارثی 

ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 

نسبت به % 10اولویت دار به میزان 

سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام یافته در 

بسته های خدمت موجود سالمت
30

تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی
50

 12 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

شامل )استمرار توسعه راهبردی تشخیص ژنتیک نوین در کشور 

PGD وNGS)
97/08/0197/08/30صورتجلسه10

97/11/0197/11/30گزارش هزینه کرد5گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های برنامه ژنتیک اجتماعی

تکمیل سامانه های الکترونیک سالمت جهت پوشش خدمات سطح 

یک برنامه ژنتیک اجتماعی
97/09/0197/09/30نامه اداری هماهنگی5

شامل استمرار آموزش مشاوره ژنتیک، )ارتقا مدیریت مشاوره ژنتیک 

به کارگیری تکنولوژی نوین آموزشی، اجرای فاز توسعه سامانه نرم 

(افزاری ژنتیک اجتماعی

97/07/0197/07/30نامه اداری هماهنگی15

97/11/0197/11/30گزارش پایش حضوری و غیرحضوری5پایش و ارزیابی برنامه ژنتیک اجتماعی

شامل معرفی )همکاری در ارتقا شاخص دسترسی به مشاوره ژنتیک 

و آموزش پزشکان مشاور ژنتیک مورد نیاز در منطقه تحت پوشش و 

به کارگیری پزشکان آموزش دیده در مراکز مشاوره ژنتیک دانشگاه و 

ساماندهی ارجاعات به پزشکان مشاور ژنتیک مورد تایید وزارت 

(بهداشت، ارتقا تجهیزات و الزامات فیزیکی مشاوره ژنتیک

97/05/0197/05/31نامه اداری10

97/06/0197/06/31گزارش راه اندازی5هماهنگی تکمیل راه اندازی نظام انتقال نمونه آزمایشگاهی ژنتیک

97/10/0197/10/30گزارش بررسی2.5(RP) بررسی خانواده مبتالیان بیماری های ارثی چشم 

97/04/1597/05/31برنامه عملیاتی و نامه ابالغ آن9710 - 98 تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی مربوط به سال تحصیلی 

دانشکده مربوط به سال تحصیلی / تهیه برنامه عملیاتی هر دانشگاه 

98 - 97
97/06/0197/06/20نامه برنامه عملیاتی10

97/06/0197/06/20(نوبت اول  )نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه 10(نوبت اول  )داتشکده / درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه 

97/06/2097/07/30(نوبت اول  )نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید 10(نوبت اول  )توزیع و تحویل وارنیش فلوراید 

97/10/1597/11/15(نوبت دوم  )نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه 10(نوبت دوم  )داتشکده / درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه 

97/11/1597/12/15(نوبت دوم  )نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید 10(نوبت دوم  )توزیع و تحویل وارنیش فلوراید 

انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطالعات در برنامه نرم افزاری 

( 96 - 97نوبت دوم سال تحصیلی)مربوطه 
20

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/01/1597/03/15

 انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطالعات در برنامه نرم افزاری 

( 97 - 98نوبت اول سال تحصیلی)مربوطه 
20

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/07/1597/10/15

 برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی
100

تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی
50

 کودکان DMFTارتقای شاخص 

 ساله12
2

2

کاهش بروز بیماری های ارثی 

ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 

نسبت به % 10اولویت دار به میزان 

سال قبل

20 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

20( 96 - 97نوبت دوم سال تحصیلی) ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/01/1597/03/15

20( 97 - 98نوبت اول سال تحصیلی)ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/07/1597/10/15

15(گزارش سه ماهه اول )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/01/1597/03/31

15(گزارش سه ماهه دوم )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/04/0197/06/31

15(گزارش سه ماهه سوم ) ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/07/0197/09/30

15(گزارش سه ماهه چهارم )ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 
گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/10/0197/12/15

 ) سال که مسواك انگشتی  دریافت کرده اند2تعداد کودکان زیر 

(گزارش شش ماهه اول 
25

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/01/1597/06/31

 ) سال که مسواك انگشتی  دریافت کرده اند2تعداد کودکان زیر 

(گزارش شش ماهه دوم 
25

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به عالوه نامه تاییدیه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 
97/07/197/12/15

 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 
97/01/1597/06/31

 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 
97/07/197/12/15

97/3/197/3/15...عکس و تصاویر و گزارش کارگاه و25 آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه اول سال

97/3/1597/3/30تصویر-گزارش مبتنی بر سامانه سیب50انجام برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی

97/4/197/4/15...زیج و/گزارش نهایی25پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش

گزارش تشکیل جلسات فصلی کمیته ارتقاء ایمنی منابع و تسهیالت 

نظام سالمت طی شش ماه اول سال
97/7/197/7/15ابالغ و صورتجلسات کمیته15

پایش و ارزشیابی بر اساس شاخص های مقایسه ای سال قبل و سال 

جاری طی شش ماه اول سال
97/7/197/7/15گزارش شاخص ها بر اساس فرمت تعریف شده15

گزارش تشکیل جلسات فصلی کمیته ارتقاء ایمنی منابع و تسهیالت 

نظام سالمت طی شش ماه دوم سال
97/12/197/12/15ابالغ و صورتجلسات کمیته15

پایش و ارزشیابی بر اساس شاخص های مقایسه ای سال قبل و سال 

جاری طی شش ماه دوم سال
97/12/197/12/15گزارش شاخص ها بر اساس فرمت تعریف شده15

97/12/1597/12/20گزارش نهایی40تدوین و ارسال گزارش نهایی برنامه

ارتقاء ایمنی سازه ای و غیرسازه ای 

با همکاری )واحدهای بهداشتی 

مرکز مدیریت شبکه و منابع 

(SNS )(فیزیکی

100

سالمت دهان و دندان کودکان زیر 

 سال6
100

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

1
ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای 

(SARA)بهداشتی 
100

 ساله 12افزایش درصد کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
1

برنامه کشوری ارتقای سالمت دهان 

و دندان دانش آموزان ابتدایی
100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 کودکان زیر dmftارتقای شاخص 

 سال6
1

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

بررسی وضعیت موجود در خصوص تجهیزات سامانه پشتیبان حوزه 

بهداشت
97/4/197/5/15گزارش بررسی25

97/4/197/5/15صورتجلسات پیگیری25پیگیری و برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز طی نیمه اول سال

خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر اساس استاندارد تا پایان سه ماهه 

سوم سال
97/7/197/7/15گزارش لیست تجهیزات و مکاتبات مربوطه25

97/10/197/10/15گزارش نهایی انبار تجهیزات و فرایند چرخه ورود و خروج کاال25پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش برنامه

تعیین وضعیت موجود و مشارکت در برآورد بودجه مورد نیاز طی سه 

ماهه اول سال
97/4/197/4/30صورتجلسه برآورد و ارسال گزارش20

97/4/197/4/30مکاتبات مربوطه20پیگیری منابع مالی مورد نیاز طی سه ماهه اول سال

97/7/197/7/30گزارش نتایج پیگیری و شاخص پنل20پایش و ارزشیابی اجرا طی شش ماه اول سال

97/10/197/10/30گزارش نتایج پیگیری و شاخص پنل20پایش و ارزشیابی اجرا طی سه ماه سوم سال

97/12/197/12/15گزارش نهایی برنامه20تدوین و ارسال گزارش نهایی

97/5/1597/6/15...عکس و تصاویر و گزارش کارگاه و20 آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی پنج ماهه اول سال

97/6/1597/6/30تدوین شده 50EOPتدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها

هماهنگی، برگزاری و گزارش تمرین و مانور طی ماه های نهم و دهم 

سال
97/10/1597/11/15...عکس و20

97/11/197/11/15گزارش تغییرات و بازبینی انجام شده10 و پایش و ارزشیابیEOPباز بینی 

97/4/197/4/15....لیست افراد و- تصویر - گزارش 20 آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه اول سال

97/4/197/4/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب15تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در سه ماهه اول سال

97/7/197/7/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب15تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در سه ماهه دوم سال

97/10/197/10/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب15تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در سه ماهه سوم سال

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

1

پوشش کامل بیمه تسهیالت و 

منابع بهداشتی در برابر مخاطرات 

طبیعی و انسان ساخت

100

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

2

برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و 

فوریت های دانشگاه علوم پزشکی و 

( EOP)واحدهای بهداشتی 

100

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

1
استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت 

بالیا در حوزه بهداشت
100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

100(DSS)نظام مراقبت بالیا2
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

تهیه گزارش برنامه نظام وقوع و پیامدهای بالیا در سه ماهه چهارم 

سال
97/12/197/12/15....نمودار و/ تصویر -گزارش مبتنی بر سامانه سیب15

97/12/1097/12/15(تجمیعی سال)گزارش نهایی برنامه 20تدوین و ارسال گزارش ساالنه برنامه

97/7/197/7/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 15 آموزش نیروهای ستادی و محیطی طی سه ماهه اول سال

مشارکت در آموزش نیروهای داوطلبین سالمت بر اساس کتاب 

آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی طی شش ماهه اول سال
97/4/197/4/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا طی سه 

ماهه اول سال
97/7/197/7/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا طی سه 

ماهه دوم سال
97/10/197/10/30....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا طی سه 

ماهه سوم سال
97/12/197/12/15....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 15

اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا طی سه 

ماهه چهارم سال
97/12/1597/12/20....و/ عکس / گزارش آموزش برگزار شده 15

97/4/197/4/30گزارش نهایی برنامه10تدوین و ارسال گزارش ساالنه برنامه

97/7/1597/08/15پلن عملیاتی اجرای برنامه25تدوین برنامه و پلن عملیاتی مربوطه

97/08/1597/08/30(فرم آماری مشترك)گزارش کامل آماری در فرمت اکسل تهیه شده 25اجرای برنامه در ایام برگزاری مراسم

97/08/1597/08/30(...گزارشات مختصر، تصویر و)گزارش حین اجرای برنامه 25پایش و ارزشیابی بر اساس پلن تدوین شده

97/09/0197/09/30گزارش نهایی اقدامات دانشگاه25تدوین گزارش نهایی اقدامات و فعالیت های اجرایی برنامه

 سال 29 تا 18ارتقاء آگاهی جوانان 

در خصوص رفتارهای سالم و 

پیشگیری از رفتارهای پرخطر 

جمعیت این گروه سنی% 10برای

2
 اصالح شیوه زندگی و رفتارهای 

پرخطر در جوانان
100

 برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با پیشگیری از 

رفتارهای پرخطر در جوانان
97/7/197/12/15گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها100

97/7/197/7/30گزارشات کمیته35برگزاری کمیته ارتقا سالمت جوانان

97/11/1597/12/15گزارشات کمیته30برگزاری کمیته ارتقا سالمت جوانان

برگزاری فعالیت های مرتبط با روز و مناسبت های هفته سالمت 

جوان
97/2/197/5/31گزارشات مربوطه35

 سال 29 تا 18ارتقاء آگاهی جوانان 

از طریق برگزاری مناسبت های روز 

یا هفته سالمت جوان در تمامی 

دانشکده ها/دانشگاهها 

2
نهادینه سازی سبک زندگی سالم 

در جوانان
100

ارتقای تاب آوری منابع و تسهیالت 

 10نظام سالمت برای بالیا به میزان 

درصد سال پایه

ارتقای تاب آوری جمعیت عمومی 

 درصد سال 10برای بالیا به میزان 

پایه

2

برنامه پاسخ هماهنگ عملیات 

بهداشتی در مراسم اربعین حسینی 

(ع)

(DSS)نظام مراقبت بالیا

ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار 

(DAR T)
100

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقای تاب آوری جمعیت عمومی 

 درصد سال 10برای بالیا به میزان 

پایه

2

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

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

نحوه نظارت
97/11/1597/12/15

واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور کارت بهداشت به دفاتر 

پیشخوان و دفاتر خدمات سالمت
50

گزارش اقدامات کنترلی انجام - مشاهده دعوتنامه ها و صورتجلسات 

شده
97/11/1597/12/15

توسعه ارائه خدمات بهداشت حرفه 

 20ای از طریق بخش خصوصی به 

درصد تا پایان برنامه

1
برون سپاری خدمات بهداشت حرفه 

ای
100

انجام اقدامات اصالحی برای توسعه کمی و کیفی خدمات  ارائه شده 

بهداشت حرفه ای
100

ابالغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فهرست درخواست های 

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 

ابالغیه اعضای - بهداشت حرفه ای، گزارش بررسی درخواست ها 

کمیته آموزش شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت 

تصویر دعوتنامه های اعضای کمیته، - حرفه ای، صورتجلسات کمیته 

صورتجلسات و مصوبات کمیته آموزش، فرم های نیاز سنجی کمیته، 

تصویر صورتجلسات کارگروه، - فهرست نیازهای آموزشی تعیین شده

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

فهرست اعضای کارگروه ، تصویر استانداردهای بین المللی مورد نیاز 

تصویر فایل -در زمینه کالیبراسیون تجهیزات فنی بهداشت حرفه ای

تصویر -الکترونیکی کتب یا استاندارد های تدوین یا ترجمه شده 

شاخص ها و گزارش فعالیت شرکت ها

97/11/1597/12/15

97/2/197/2/31مستندات مربوط به تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی10تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب

97/7/197/7/30نمودار پوشش نمونه برداری به تفکیک شهرستان15 پایش کیفیت آب آشامیدنی درشش ماهه اول

97/12/197/12/15نمودار پوشش نمونه برداری به تفکیک شهرستان15 پایش کیفیت آب آشامیدنی در شش ماهه دوم

10تدوین گزارش کنترل کیفی آب آشامیدنی
گزارش تحلیلی کنترل کیفی آب با استفاده از سامانه جامع بازرسی 

برای مراجع ذیربط
97/11/197/12/15

15کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضالب
پساب /ابالغ دستورالعمل و تهیه گزارش از بازرسی و پایش فاضالب

مورد استفاده برای آبیاری محصوالت کشاورزی
97/12/197/12/15

15بهداشت آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی
گزارش نتایج کنترل کیفی از استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی 

توسط سامانه جامع بازرسی
97/11/197/12/15

کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب در شش ماهه اول

- مستندات اجرای برنامه آموزشی 

گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب 

تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان

97/07/197/07/30

کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب در شش ماهه دوم

- مستندات اجرای برنامه آموزشی 

گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب 

تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان

97/11/197/12/15

20

10بهداشت آب و فاضالب

ارتقاء سیستم نظارت بهداشتی بر 

محیط های جامعه و مکان های 

عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و 

تا %  30فروش مواد غذایی به میزان

پایان برنامه

1

برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی 

بهداشت محیط به دفاتر خدمات 

سالمت

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

محیطهای جامعه ، خانواده ، 

 10آموزشی و جمعی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

25احداث و تجهیز آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضالب

مستندات آزمایشگاه های احداث شده یا تجهیز شده

 - (ستادی)تدوین و ابالغ برنامه یکنواخت آموزشی کشوری 

مستندات اجرای دوره های آموزشی 

مستندات مربوط به تدوین - مستندات اجرای دوره های آموزشی

دستورالعمل 

گزارش - مستدات اجرای برنامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها 

ارزیابی اجرای برنامه

97/11/197/12/15

10تهیه و ابالغ دستور العمل آزمایش های آب وفاضالب

مستندات آزمایشگاه های احداث شده یا تجهیز شده

 - (ستادی)تدوین و ابالغ برنامه یکنواخت آموزشی کشوری 

مستندات اجرای دوره های آموزشی 

مستندات مربوط به تدوین - مستندات اجرای دوره های آموزشی

دستورالعمل 

گزارش - مستدات اجرای برنامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها 

ارزیابی اجرای برنامه

97/3/197/3/31

25بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضالب

مستندات آزمایشگاه های احداث شده یا تجهیز شده

 - (ستادی)تدوین و ابالغ برنامه یکنواخت آموزشی کشوری 

مستندات اجرای دوره های آموزشی 

مستندات مربوط به تدوین - مستندات اجرای دوره های آموزشی

دستورالعمل 

گزارش - مستدات اجرای برنامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها 

ارزیابی اجرای برنامه

97/9/197/9/30

تهیه دستورالعمل  سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های بهداشت 

آب و فاضالب
10

مستندات آزمایشگاه های احداث شده یا تجهیز شده

 - (ستادی)تدوین و ابالغ برنامه یکنواخت آموزشی کشوری 

مستندات اجرای دوره های آموزشی 

مستندات مربوط به تدوین - مستندات اجرای دوره های آموزشی

دستورالعمل 

گزارش - مستدات اجرای برنامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها 

ارزیابی اجرای برنامه

97/6/197/6/31

30اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های آب و فاضالب

مستندات آزمایشگاه های احداث شده یا تجهیز شده

 - (ستادی)تدوین و ابالغ برنامه یکنواخت آموزشی کشوری 

مستندات اجرای دوره های آموزشی 

مستندات مربوط به تدوین - مستندات اجرای دوره های آموزشی

دستورالعمل 

گزارش - مستدات اجرای برنامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها 

ارزیابی اجرای برنامه

97/11/197/12/15

مدیریت آزمایشگاه های بهداشت 

آب و فاضالب

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

محیطهای جامعه ، خانواده ، 

 10آموزشی و جمعی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

110 20 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

20تدوین  برنامه توسعه و ممیزی در کمیته راهبری برنامه ایمنی آب

- برنامه زمانبندی و شیوه نامه اجرایی ممیزی برنامه ایمنی آب 

مستندات - گزارش ممیزی ایمنی آب یا مستندات اجرای گام ها 

-اجرای  ممیزی

97/3/197/3/31

60اجرای برنامه ایمنی آب

- برنامه زمانبندی و شیوه نامه اجرایی ممیزی برنامه ایمنی آب 

مستندات - گزارش ممیزی ایمنی آب یا مستندات اجرای گام ها 

-اجرای  ممیزی

97/11/197/12/15

20اجرای  ممیزی برنامه ایمنی آب

- برنامه زمانبندی و شیوه نامه اجرایی ممیزی برنامه ایمنی آب 

مستندات - گزارش ممیزی ایمنی آب یا مستندات اجرای گام ها 

-اجرای  ممیزی

97/11/197/12/15

برگزاری کارگاه آموزشی  ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری در برابر 

تغییر اقلیم
97/4/197/4/30مستندات برگزاری کارگاه10

تهیه و ابالغ دستورالعمل ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری در برابر 

تغییر اقلیم
97/7/197/7/30دستورالعمل تدوین شده30

97/12/197/12/15مستندات اجرای برنامه60اجرا برنامه  ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری در برابر تغییر اقلیم

97/1/1597/1/31مستندات ابالغ برنامه10ابالغ نحوه اجرای برنامه

97/4/197/6/31مستندات اجرای گام های برنامه استانی35اجرای برنامه ایمنی فاضالب در شش ماهه اول

97/4/197/6/31مستندات اجرای گام های برنامه استانی35اجرای برنامه ایمنی فاضالب در شش ماهه دوم

97/7/197/12/15گزارش پایش و ممیزی20پایش و  ممیزی برنامه

10 ایمنی آب آشامیدنی

10تغییر اقلیم و سالمت

10ایمنی فاضالب

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

محیطهای جامعه ، خانواده ، 

 10آموزشی و جمعی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

201کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

40نظارت 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 سنجی

 در هوای PM2.5نتایج ازمایشات خصوصیات شیمیایی ذرات معلق 

سرب، ,BTEX, BaP)سنجش االینده های ویژه - آزاد  کالنشهرها 

(آزبست

اعتبار سنجی داده های -  ارائه برنامه سالیانه و پنج ساله 

ایستگاههای 

- گزارش مرتبط با سنجش سازمان محیط زیست و شهرداری ها 

اندازه گیری خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی ریزگرد در استان های 

تحت تاثیر 

تدوین برنامه - با ارایه گزارش شرایط اضطرار، آمار اورژانس سه ماهه 

یک ساله و پنج ساله تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه در 

استان های تحت تاثیر  ریزگرد

گزارش مرتبط با مراجعین به مراکز اورژانس به تفکیک پیامد 

بهداشتی و فعالیت های صورت گرفته 

صورتجلسات توزیع ماسک 

97/5/0197/11/15

پایش کیفیت هوا در خانوارهای روستایی و تهیه پروفایل آالینده 

های هوای داخل و منابع آن
20

مستندات مرتبط با فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی ، جلب 

مشارکت بین بخشی،تهیه گزارش بیماری های منتسب به سوخت 

جامد و هوای داخل ، مستندات مرتبط با بروز نمودن پروفایل مصرف 

سوخت جامد و مایع خانوارها

97/5/0197/9/15

ارائه خدمات مرتبط بامحاسبه بیماری ها و مرگ منتسب به آلودگی 

هوا
40

مستندات مرتبط با تهیه گزارشات بیماری ها و مرگ منتسب به 

آلودگی هوای آزاد
97/5/0197/9/15

ممنوعیت استعمال و تبلیغات دخانیات در اماکن عمومی و مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی در 

مراکز مجاز

30

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش 

نصب تابلو - ممنوعیت استعمال دخانیات در راستای اجرای قانون 

های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و 

مراکز تهیه و توزیع و

نظارت بر اجرای بخشنامه حذف عرضه قلیان از شرح شغلی صنف 

قهوه داران و ممنوعیت عرضه در سایر صنوف از جمله رستورانها

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


مدیریت بهداشت هوا 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

محیطهای جامعه ، خانواده ، 

 10آموزشی و جمعی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

110

 20 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

10 اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مضرات مصرف دخانیات

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

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

- عمومی

مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات و اسامی 

شرکت کنندگان و مدعوین همایش برگزاری کمپین و کارگاههای 

آموزشی کنترل دخانیات

درج تصاویر - دستورالعمل ساده سازی بسته بندی مواد خاتی

حذف تصاویر - هشداردهنده روی بسته بندی محصوالت دخانی 

استاندارد سازی - گمراه کننده از روی بسته های محصوالت دخانی

بسته بندی محصوالت دخانی

97/07/197/1

1/15

97/07/3097/

12/15


10ارایه خدمات مشاوره ترك دخانیات

نظارت بر ارائه خدمات مشاوره ترك 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

97/07/197/1

1/15

97/07/3097/

12/15


97/11/1597/12/15الیحه مالیات ویژه محصوالت دخانی20برنامه مالیات بر دخانیات

کنترل و ساماندهی مراکز عرضه دخانیات و فعالیت کارخانجات و 

کارگاههای تولید محصوالت دخانی
30

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 

،نظارت و پایش ممنوعیت فروش محصوالت دخانی قاچاق ،پایش و 

 سال، نظارت بر ممنوعیت 18نظارت بر ممنوعیت فروش به زیر 

فروش سیگار به شکل نخی، پایش ممنوعیت تبلیغات محصوالت 

دخانی و ممنوعیت نمایش قفسه های فروش، بازرسی از کارخانجات 

و کارگاههای تولیدی مواد دخانی نمونه برداری و آنالیز محصوالت 

دانشگاه  )دخانی ،  راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات 

(تهران و ایران 

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


بهداشت محیط روستا و ابتکارات 

(CBI )جاکعه محور 
CBI100توانمند سازی جوامع روستایی با رویکرد 10

گزارش عملکرد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز ، 

اقدامات مربوط به تداوم و گسترش رویکرد ابتکارات جامعه محورو 

گزارشات مربوط به اقدامات بهداشت محیط روستا

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10کنترل و کاهش استعمال دخانیات

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

محیطهای جامعه ، خانواده ، 

 10آموزشی و جمعی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

1

 21 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

100توسعه پیوست سالمت در دستگاه های اجرایی مشمول10پیوست سالمت

/ صورت جلسات نشست و لیست افراد شرکت کننده در نشست ها 

ویژه نمایندگان دستگاه های )کارگاه های آموزشی پیوست سالمت 

تدوین دستورالعمل اجرایی پایش و ( - دانشگاهی  ) (استانی مشمول

نظارت بر تعهدات مجری در بیانیه داوری کارگروه ارزیابی مطالعات 

پیوست سالمت

دستور العمل اجرایی پایش و نظارت

تهیه  راهنمای عملیاتی تدوین گزارشات پیوست سالمت

(ستاد  )فرم داوری گزارشات پیوست سالمت 

97/08/1 

97/11/15

97/08/30 

97/12/15


10 مدیریت 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

گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه 

شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10 مدیریت پسماندهای پزشکی  بیمارستانها
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل 

برنامه های آموزش داده شده ،  مکاتبات مربوط به تخصیص اعتبار

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10 مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص

گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه 

شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


15 مدیریت پسماندهای جیوه در بیمارستان ها

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص ، 

گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه 

شده، گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، 

فایل برنامه های آموزش داده شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


15 مدیریت پسماندهای جیوه در مراکز و مطب های دندانپزشکی

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص ، 

گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه 

شده، گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، 

فایل برنامه های آموزش داده شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


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

شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10ساماندهی وضعیت بهداشت محیط بخش های بیمارستان

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل 

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

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10ساماندهی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه بیمارستان

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا تهیه مدیاهای آموزشی، فایل 

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

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10 بهداشت محیط بیمارستان

ارتقای شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در 

محیطهای جامعه ، خانواده ، 

 10آموزشی و جمعی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

1 20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 22 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

سالمت نوروزی وتشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه مواد 

غذایی و اماکن عمومی و بازرسی بهداشت محیطی در ایام خاص
30

گزارش نهایی اطالعات - گزارش نهایی اطالعات سالمت نوروزی 

دستورالعمل مربوطه پایش و - طرح تشدید و نظارتهای بهداشتی

مستندات مربوط به  کنترل و نظارت بهداشتی -  نظارت کشوری 

برمراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در 

کنترل و نظارت بهداشتی برمراکز تهیه، توزیع، عرضه - ماه  رمضان 

و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در ماه محرم و صفر و اربعین و 

انجام اقدامات کنترلی مربوطه در مراسم ارتحال حضرت امام

97/11/197/12/15

97/11/197/12/15گزارش مربوط به نظارت و اجرای خودرو های حمل مواد غذایی10  کنترل و نظارت بهداشتی  خودرو حمل مواد غذایی

5کنترل و نظارت  کیوسک سیار و ثابت مواد غذایی
گزارش مربوط به نظارت و اجرای  کیوسک های سیار و ثابت  مواد 

غذایی
97/11/197/12/15

تجهیز به تجهیزات پرتابل ،  )توانمند سازی بازرسین بهداشت محیط 

(خودرو و اموزش های تخصصی 
10

مستندات مربوط به تجهیز بازرسین به تجهیزات پرتابل بازرسی و 

خودرو ، برگزاری دوره های آموزشی کشوری و استانی بهداشت و 

ایمنی مواد غذایی

97/11/197/12/15

5 کنترل ناقلین  و ارتقای مشارکت های مردمی

گزارشات و مستندات مرتبط با تدوین دستورالعمل اجرایی ضوابط 

شرکت های کنترل آفات و گندزدایی در اماکن عمومی و خانگی،  

پایش و نظارت بر اجرای برنامه ناقلین، برگزاری دوره آموزشی 

استانی جهت مسئولین شرکت های مبارزه با آفات و کارشناسان 

بهداشت محیط

97/11/197/12/15

19010 سامانه بهداشت 

مستندات مرتبط با برنامه ریزی و اقدامات الزم جهت هماهنگی های 

برگزاری کمپین آموزش و اطالع - درون بخشی و برون بخشی 

تکمیل و اصالح بخش های  - 190رسانی عمومی سامانه بهداشت 

به روز -  و راهبری جهت کل کشور190موجود در سامانه بهداشت 

رسانی اطالعات سامانه ای دانشگاه ها

 و دریافت 190نظارت بر فعالیت شبانه روزی سامانه بهداشت 

شکایات مردمی

بازنگری فرآیند رسیدگی مناسب و به موقع به شکایات مردمی

97/11/197/12/15

10(نمونه برداری و سنجش  )کنترل کیفی موادغذایی 

جمع بندی فرم آماری نمونه برداری سامانه جامع بازرسی  ، گزارش 

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

نمونه برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل 

ابالغی

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


سیب پرتقال  ) محصول کشاورزی8کنترل وسنجش آالینده ها در 

(سیب زمینی پیاز   گوجه و خیار گاخانه ای و مزرعه ای 
10

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

دستورالعمل ابالغی
97/11/197/12/15

100بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت بهداشتی بر 

محیط های جامعه و مکان های 

عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و 

تا %  30فروش مواد غذایی به میزان

پایان برنامه

1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

5برنامه  بهداشت محیط  مراکز تأمینی و زندان ها

مستندات مربوط به انجام برنامه ریزی های الزم جهت اجرای 

اقدامات مربوطه

ابالغ چک لیست اصالح شده بهداشت محیط مراکز تأمینی و زندان 

ها

برگزاری جلسات کمیته کشوری

پایش و نظارت کشوری 

پایش دانشگاهی وانجام بازرسی بهداشت محیطی

کنترل کیفی آب و موادغذایی 

جلب مشارکت سازمان  زندان ها 

97/11/197/12/15

توسعه و استقرار سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط 

و کار
5

گزارشات استخراج شده از بازرسی ها ی انجام شده و واحدهای ثبت 

شده

گزارش تعداد بازرسی ثبت شده از طریق اندروید بازرسی

اندروید بازرسی و )توسعه و نگهداشت اپلیکیشن های طراحی شده 

ممیزی، درجه بهداشتی مراکز عرضه موادغذایی و استعالم کارت و 

(گواهی بهداشت

بازنگری، تهیه و تکمیل مواد آموزشی مورد نیاز کاربران سامانه  

مکاتبات در خصوص خرید سخت افزار با قید تعداد آنها با توجه به 

تعداد بازرسان محیط و حرفه ای

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

رادون، مراکز  )و غیر یونیزان 

پرتوپزشکی ،پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی ، ارتباطات الکترونیکی ، 

به  (فرکانسهای به شدت پایین

 درصد70میزان 

30بهداشت مواجهه با گاز رادیواکتیو رادون100بهداشت پرتوها1

صورتجلسات و گزارشات استقرار دتکتورها ، گزارشات هر یک از 

نظارت های دوره ای انجام شده ، صورتجلسات و گزارشات استقرار 

دتکتورها  

گزارشات  هر یک از نظارت های دوره ای انجام شده 

گزارشات مربط به جمع آوری دتکتورها و انتقال آنها به سازمان 

انرژی اتمی هماهنگی در خصوص آشکارسازی و خوانش دتکتورها در 

سازمان انرژی اتمی

آنالیز نتایج حاصل از خوانش دتکتورها و تهیه پالن توزیع انرژی 

تشعشعات

 های مواجهه با گاز Action Levelتدوین گزارش نهایی با تعیین 

رادون در مناطق دزیمتری شده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت بهداشتی بر 

محیط های جامعه و مکان های 

عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و 

تا %  30فروش مواد غذایی به میزان

پایان برنامه

100بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی1
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

15بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی

مستندات مربوط به آنالیز نتایج پایش سامانه تحت وب شبکه ملی 

سنجش پرتوهای فرابنفش خورشیدی جهت دسترسی عمومی به آن 

،  بهره برداری مستمر ایستگاه سنجش شاخص پرتوهای فرابنفش 

UVI)خورشیدی 

اطالع رسانی عمومی از شبکه آنالین سنجش شاخص پرتوهای 

فرابنفش خورشیدی 

(مستندات انجام پیگیری و راه اندازی وب سایت مربوطه)

تدوین و ابالغ الزامات قانونی و دستورالعمل های موردنیاز

متون آموزشی موجود

بهره برداری مستمر ایستگاه سنجش شاخص پرتوهای فرابنفش 

(UVI)خورشیدی 

 مستندات مربوط به فعال بودن ایستگاه سنجش در هر دانشگاه

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


 Extremelyبهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین 

low frequency (E LF )
15

مستندات اطالع رسانی عمومی  در خصوص خریداری دستگاههای 

 دانشگاه  13در  (ELF)سنجش میدان های الکتریکی و مغناطیسی 

،  مستندات مربوط به آموزش کاربری دستگاههای سنجش به 

کارشناسان مربوطه ، تدوین دستورالعمل تهیه نقشه مقادیر انرژی 

 و ابالغ آن به دانشگاههای ELFمیدان های الکتریکی و مغناطیسی 

علوم پزشکی، فعال بودن ایستگاه سنجش در هر دانشگاه  ، نظارت 

مستمر بر اجرای طرح در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی،  مستندات 

پیگیری خرید تجهیزات  و گزارش تجمیع و آنالیز اطالعات حاصل از 

اجرای طرح در کل کشور

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


20بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و امواج مایکروویو

مستندات مربوط به پیگیری خریداری دستگاههای سنجش میدان 

 دانشگاه، آموزش کاربری 13در  (RF)های الکتریکی و مغناطیسی 

دستگاهها به کارشناسان مربوطه تدوین دستورالعمل تهیه نقشه 

مقادیر انرژی میدان های الکتریکی و مغناطیسی رادیوفرکانس ها و 

ابالغ آن به دانشگاههای علوم پزشکی ، گزارش آنالیز اطالعات و 

نظارت مستمر بر اجرای طرح در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی 

تجمیع و آنالیز اطالعات حاصل از اجرای طرح در کل کشور  

مستندات آموزش انجام شده ،  تعیین مناطق پرخطر به منظور 

اعمال مداخالت قانونی

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


100بهداشت پرتوها 20 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

رادون، مراکز  )و غیر یونیزان 

پرتوپزشکی ،پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی ، ارتباطات الکترونیکی ، 

به  (فرکانسهای به شدت پایین

 درصد70میزان 

1
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

رادون، مراکز  )و غیر یونیزان 

پرتوپزشکی ،پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی ، ارتباطات الکترونیکی ، 

به  (فرکانسهای به شدت پایین

 درصد70میزان 

20بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز پرتوپزشکی100بهداشت پرتوها1

مستندات مرتبط با تهیه ضوابط فنی دستگاههای دزیمتر مناسب با 

همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و پیگیری خرید تجهیزات ، 

گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده ، گزارش تجمیع 

حفاظتی از مراکز - و آنالیز اطالعات حاصل از بازدیدهای بهداشتی

پرتوپزشکی و

تدوین مستندات وضعیت مراکز پرتوپزشکی 

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


پشتیبانی و تجهیز تیم های دانشگاهی به ناوگان خودرویی مداخله 

ای یونیفرم
97/11/197/12/15ارسال مستندات مرتبط به تجهیز تیمهای دانشگاهی15

تجهیز تیم های عملیاتی به ملزومات، مواد و تجهیزات مورد نیاز 

شیمیایی و هسته )جهت مداخالت محیطی در بالیا و حوادث خاص

(ای

97/11/197/12/15ارسال مستندات مرتبط به تجهیز تیمهای دانشگاهی20

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

190طریق سامانه بهداشت 
97/11/197/12/15مستندات و گزارشات مربوطه20

97/11/197/12/15مستندات و گزارشات مربوطه15تدوین دستورالعملها و راهنماهای مرتبط با نیازهای اجرایی کشور

تقویت انبارهای دپوی ذخیره  مواد و تجهیزات بحران در قطب های 

دانشگاهی
97/11/197/12/15مستندات و گزارشات مربوطه15

97/11/197/12/15مستندات و گزارشات مربوطه15تدوین برنامه های عملیاتی در راستای اقدام تیم واکنش سریع

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی کارشناسان مربوطه در 

معاونت بهداشتی دانشگاهها با تغییرات مرتبط با نظام گزارش دهی
97/11/197/11/30گزارشات مربوطه20

ثبت دقیق اطالعات پرونده سالمت شغلی در بخش طب کار سامانه 

(شش ماهه اول )جامع بازرسی 
97/7/197/7/30گزارشات مربوطه10

ثبت دقیق اطالعات پرونده سالمت شغلی در بخش طب کار سامانه 

(شش ماهه دوم )جامع بازرسی 
97/12/197/12/15گزارشات مربوطه10

بازنگری دستوالعمل اجرایی معاینات پزشکی صدور کارت سالمت 

رانندگی
97/6/197/6/31تغییرات ایجاد شده و بازنگری های انجام شده در سامانه10

تدوین شیوه نامه انجام معاینات سالمت شغلی و دستوالعمل مربوط 

به آن
97/5/197/5/31مستندات مرتبط با برگزاری جلسات تخصصی20

97/6/197/6/31مستندات مرتبط10"ثبت و گزارش دهی بیماریهای شغلی"تدوین گایدالین 

ثبت و "اصالح گزارش دهی بیماری شغلی بر اساس گایدالین 

"گزارش دهی بیماریهای شغلی
97/15/0197/05/31مستندات مرتبط20

مدیریت میزان شاغلین دارای 

پرونده پزشکی سالمت شغلی
100

ارتقای توان نظام سالمت  در مقابله 

سیل ،  )با حوادث غیر مترقبه  

زلزله رانش ، طوفانهای گرد و غبار و 

 40 به میزان 1طبیعی در سطح  (...

درصد تا پایان برنامه

1

افزایش درصد شاغلین دارای پرونده 

 درصد تا پایان برنامه55پزشکی به 
1

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

100فوریتهای سالمت محیط و کار
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

20بهداشت پرتوکاران

مستندات برگزاری کارگاههای آموزشی بهداشت پرتو کاران برای 

بازرسان بهداشت حرفه ای  شبکه و صنایع ، تدوین لیست منابع 

% 100عمده پرتوی یونیزان و شاغلین آنها در کارگاهها ، ثبت 

کارگاهها و واحدهای دارای پرتو زیان آور شناسایی شده در سامانه 

(97درصد ثبت آمار کارگاهها و مقایسه با سال )جامع بازرسی 

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10بهداشت قالیبافان

مستندات مرتبط با به روز رسانی برنامه های اجرایی بهداشت 

قالیبافان ،افزایش آمار کارگاههای قالیبافی تحت پوشش به میزان 

درصد ثبت آمار کارگاهها و مقایسه با سال ) ( درصد2هر ماه ) 22%

کارگاهها و واحدهای شناسایی شده در % 100مستندات ،ثبت  (97

سامانه جامع بازرسی ، گزارش آموزش شاغلین قالیباف  به میزان 

20%

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10بهداشت کشاورزی

مستندات مربوط به ثبت صد در صد واحدها و کارگاههای شناسایی 

شده کشاورزی در  سامانه جامع بازرسی ،برگزاری دوره های اموزشی 

جهت کشاورزان و ارتقا شاخص کشاورزان آموزش دیده

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10نظارت بر تشکیالت بهداشت حرفه ای

برگزاری دوره های تربیت و باز آموزی بهگر و بهداشتیار کار، گزارش 

آمار مقایسه ای کارگاههای مشمول تشکیالت بهداشت حرفه ای  با 

درصد ثبت در سامانه

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


20بهداشت حرفه ای بیمارستانها

به روز رسانی برنامه های اجرایی بهداشت حرفه ای بیمارستان ، 

توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستانهای تحت 

پوشش از طریق برگزاری دوره های آموزشی ، ارسال صورتجلسه 

لیست افراد شرکت - گزارش پیگیری روند اجرایی مصوبات- کمیته

کننده، گزارش آمار مقایسه ای بیمارستانهای تحت پوشش و بازرسی 

با درصد ثبت در سامانه

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


مستندات مرتبط با به روز رسانی برنامه های اجرایی بهداشت معادن20بهداشت حرفه ای معدن کاران
97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


10بهداشت حرفه ای زندانیان

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان زندانها و اعالم نواقص به 

گزارش پیگیری روند اجرایی - منظور رفع ارسال صورتجلسه کمیته

لیست افراد شرکت کننده- مصوبات

97/07/1 

97/11/15

97/07/30 

97/12/15


97/2/1597/3/15برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه50 تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

97/2/1597/3/15فرم برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند50برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش با اولویت درجه خطر کارگاه ها 

مطابق با برنامه ریزی ساالنه بازرسی هدفمند
50

 گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر 

(استخراج از سامانه)کارگاه 
97/10/197/10/30

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

دادگاه جهت پیگیری های الزم
50

گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده، فرمهای اخطاریه، معرفی به 

(استخراج از سامانه)دادگاه 
97/11/197/11/30

 بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای 

1از کارگاه های درجه 
100

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 به 2حرفه ای از کارگاههای درجه

 درصد سال پایه  تا پایان 5میزان 

برنامه

2
 بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای 

2از کارگاه های درجه 
100

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

 80ای به مشاغل خاص به میزان 

درصد تا پایان برنامه

2

بهداشت پرتوکاران ، قالیبافان 

،کشاورزی و نظارت برتشکیالت 

بهداشت حرفه ای و معدنکاران ، 

زندانیان و بیمارستانها

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 به 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

 درصد سال پایه  تا پایان 10میزان 

برنام

2
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/2/1597/3/15برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه30 تدوین 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

20

 مستندات مربوط به ارزیابیها و بهسازیهای انجام شده در محیطهای 

نامه مربوط به بررسی - کاری واجد ریسک فاکتورهای ارگونومیکی

صحت و سقم گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده و بازخورد 

داده شده

97/8/197/8/30

تکمیل بخش ارزیابی ارگونومی در سامانه جامع بازرسی مرکز 

سالمت محیط و کار
97/9/197/9/30گزارشهای احصایی از بخش ارزیابی ارگونومی در سامانه50

30تدوین برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی
برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی که توسط معاونتهای 

بهداشتی برای سطوح تابعه تدوین و ابالغ شده
97/2/1597/3/15

جدول )شناسایی کارگاههای مشمول برنامه بر اساس برنامه عملیاتی 

TP Q)
20

لیست کارگاه های شناسایی شده دارای پتانسیل ایجاد حادثه بر 

TPQاساس جدول 
97/11/197/11/30

جمع آوری و تدوین شاخصهای اجرای برنامه مدیریت حوادث 

شیمیایی
50

شاخص های اجرای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی براساس برنامه 

.عملیاتی که از طریق سامانه جامع بازرسی قابل احصاء می باشد
97/11/197/11/30

97/2/197/2/31مستندات مرتبط20تدوین برنامه عملیاتی کنترل صدا در محیط کار

شناسایی و ثبت صد درصدی کارگاههای دارای صدا و کارگاههای 

صداسنجی شده در سامانه بازرسی مرکز
97/10/197/10/30مستندات مرتبط30

برگزاری کارگاههای آموزشی، تدوین محتواهای آموزشی برای 

کارشناسان بهداشت حرفه ای، کارگران و  )گروههای هدف 

در زمینه  صدا در محیط کار (کارفرمایان

97/6/197/6/30مستندات مرتبط20

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

97/11/197/12/15مستندات مرتبط30

97/2/1097/3/5برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه20تدوین برنامه عملیاتی عوامل شیمیایی محیط کار

20برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل شیمیایی برای گروههای هدف
مستندات و گزارشات مربوط به آموزش گروههای هدف اعم از 

کارشناسان، کارگران و کارفرمایان
97/7/197/8/30

نظارت و پیگیریهای الزم پیرامون حذف آزبست از محیط کار مطابق 

کنوانسیون روتردام
97/11/197/12/15گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و فرم های اخطاری20

97/11/197/12/15گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و فرم های اخطاری20نظارت و پیگیری جهت کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط کار

نظارت و پیگیریهای الزم جهت کاهش مواجهه شاغلین با عوامل 

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

سایر مواد شیمیایی مخاطره آمیز..سرب و 

97/11/197/12/15گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و فرم های اخطاری10

تکمیل بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه جامع بازرسی مرکز 

سالمت محیط و کار
97/11/197/12/15گزارش گیری از سامانه جامع بازرسی10

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با 

صدای مخاطره آمیز محیط کار به 

 در صد سال پایه تا پایان 5میزان 

برنامه

100مقابله با صدا در محیط کار2

حذف و یا کاهش آالینده های 

 درصد از 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

100کنترل عوامل شیمیایی محیط کار2

کاهش مواجهه  شاغلین با ریسک 

فاکتورهای ارگونومیکی به میزان  

 درصد سال پایه تا پایان برنامه20

100 ارگونومی محیط های کار2

کاهش مواجهات مخاطره آمیز با 

 16آالینده های محیط کار به 

درصد تا پایان برنامه

2
مدیریت حوادث شیمیایی و 

برچسب گذاری
100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 28 
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

 تدوین و اجرای برنامه پایش ، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت 

حرفه ای کشور
25

مستندات مرتبط با - برنامه عملیاتی پایش بهداشت حرفه ای 

برگزاری سمینار توجیهی اعضای شورای مرکزی پایش بهداشت 

جدول گانت ساماندهی تیم های اعزامی به معاونت های - حرفه ای

اعضاء شورای مرکزی پایش بهداشت -  دانشکده / بهداشتی دانشگاه 

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

(معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت، کارگاه ها )ای 

97/12/0197/12/15

 تدوین و اجرای برنامه پایش ، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت 

حرفه ای
25

برنامه عملیاتی پایش بهداشت حرفه ای  مراکز بهداشت  تابعه و  

برنامه زمانبندی تیمها، تدوین - مستندات تشکیل تیم و اعزام تیمها

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

و جدول گانت ساماندهی تیم های اعزامی  (مرکز بهداشت، کارگاه ها

به مراکز بهداشت تابعه

97/11/1597/12/15

 جمع بندی گزارشات تیم های پایش ، نظارت و ارزشیابی عملکرد 

بهداشت حرفه ای و رتبه بندی دانشگاهها و انجام اقدامات اصالحی
25

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

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

مراکز بهداشت تابعه  بازخوراند گزارش  تیمهای اعزامی

97/11/1597/12/15

 دستورالعمل و شیوه نامه قوانین و مقررات 8ارائه گزارش از تدوین 

بهداشت حرفه ای
25

وجود دستورالعمل و شیوه نامه تدوین و استقرار الزامات قوانین و 

مقررات بهداشت حرفه ای
97/12/0197/12/15

تدوین برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای براساس اولویتهای 

وانجام ,. (در ساعات اداری و غیر اداری )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی های اولیه وپیگیری بر مبنای برنامه بازرسی بهداشت حرفه 

بخش اول- ای 

8

 اولویت بندی بازرسی بهداشت حرفه ای مطابق با  برنامه جامع 

ثبت اطالعات بازرس در فرم - 96بازرسی بهداشت حرفه ای  سال 

در سامانه  (تک واحدی وچند واحدی )های بازرسی از کارگاه ها 

سالیانه ثبت نتایج اجرای برنامه /  ماهه 6بجامع بازرسی ، و فرم 

گزارش بازرسی های انجام شده -جامع بازرسی بهداشت حرفه ای 

و گزارش های برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای  (استخراج از سامانه )

براساس الویت بندی در سامانه

97/7/0197/7/30

تدوین برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای براساس اولویتهای 

وانجام ,. (در ساعات اداری و غیر اداری )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی های اولیه وپیگیری بر مبنای برنامه بازرسی بهداشت حرفه 

بخش دوم- ای 

8

 اولویت بندی بازرسی بهداشت حرفه ای مطابق با  برنامه جامع 

ثبت اطالعات بازرس در فرم - 96بازرسی بهداشت حرفه ای  سال 

در سامانه  (تک واحدی وچند واحدی )های بازرسی از کارگاه ها 

سالیانه ثبت نتایج اجرای برنامه /  ماهه 6بجامع بازرسی ، و فرم 

گزارش بازرسی های انجام شده -جامع بازرسی بهداشت حرفه ای 

و گزارش های برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای  (استخراج از سامانه )

براساس الویت بندی در سامانه

97/11/1597/12/15

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

بهداشت حرفه ای از کارگاه
1

تشدید بازرسی های بهداشت حرفه 

ای
50

 پایش، ارزشیابی و نظارت بر 

عملکرد بهداشت حرفه ای
30
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

انجام بازرسی های ویژه در برنامه  مشاغل سخت و زیان آور وتکرار 

بازرسی از کارگاه های مشمول رفع سختی وزیان آوری و ارائه 

بخش اول- گزارش عملکردی 

8

فرم گزارش عملکرد بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه های دارای 

ثبت اطالعات بازرسی در فرم های - مشاغل سخت و زیان آور / شغل

در سامانه جامع  (تک واحدی وچند واحدی )بازرسی از کارگاه ها 

/ فرم تکمیل شده اعالم وضعیت سختی وزیان آور شغل - بازرسی  

 )مشاغل کارگاه مورد بازرسی وتغییرات آن در بازرسی های مکرر 

اخطاریه و معرفی به دادگاه انجام - (روند رفع سختی وزیان آوری

شده در رابطه با برنامه رفع سختی وزیان آوری مشاغل در کارگاه

97/7/0197/7/30

انجام بازرسی های ویژه در برنامه  مشاغل سخت و زیان آور وتکرار 

بازرسی از کارگاه های مشمول رفع سختی وزیان آوری و ارائه 

بخش دوم- گزارش عملکردی 

8

فرم گزارش عملکرد بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه های دارای 

ثبت اطالعات بازرسی در فرم های - مشاغل سخت و زیان آور / شغل

در سامانه جامع  (تک واحدی وچند واحدی )بازرسی از کارگاه ها 

/ فرم تکمیل شده اعالم وضعیت سختی وزیان آور شغل - بازرسی  

 )مشاغل کارگاه مورد بازرسی وتغییرات آن در بازرسی های مکرر 

اخطاریه و معرفی به دادگاه انجام - (روند رفع سختی وزیان آوری

شده در رابطه با برنامه رفع سختی وزیان آوری مشاغل در کارگاه

97/11/1597/12/15

اضافه کار، خودرو، کیت بازرسی بهداشت  ) تامین امکانات پشتیبانی 

جهت بازرسان بهداشت حرفه ای هنگام انجام  (حرفه ای و تبلت

بخش اول- بازرسی از کارگاه ها 

8

- برنامه زمانبندی درخواست خودرو واحد بهداشت حرفه ای 

مستندات تامین خودرو مطابق - مستندات اعالم درخواست خودرو 

گزارش تخصیص -برنامه درخواست خودرو و اجرای برنامه زمانبندی 

 ماهه برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای 3و توزیع اعتبارات 

........تحت عنوان حق الزحمه، اضافه کار ، 

97/7/0197/7/30

اضافه کار، خودرو، کیت بازرسی بهداشت  ) تامین امکانات پشتیبانی 

جهت بازرسان بهداشت حرفه ای هنگام انجام  (حرفه ای و تبلت

بخش دوم- بازرسی از کارگاه ها 

8

- برنامه زمانبندی درخواست خودرو واحد بهداشت حرفه ای 

مستندات تامین خودرو مطابق - مستندات اعالم درخواست خودرو 

گزارش تخصیص -برنامه درخواست خودرو و اجرای برنامه زمانبندی 

 ماهه برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای 3و توزیع اعتبارات 

........تحت عنوان حق الزحمه، اضافه کار ، 

97/11/1597/12/15

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه برنامه عملیاتی بازرسی 

بهداشت حرفه ای بر اساس اولویتها و آموزش عملی و تئوری کار با 

کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای

8

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

سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه 

ای

97/11/1597/12/15

 انجام بازرسی های ویژه برای ثبت اطالعات فنی و تخصصی بهداشت 

حرفه ای و تنظیم مستندات در رسیدگی به پرونده های مرجوعی از 

مراجع قانونی و قضایی و ثبت اطالعات ارزشیابی عوامل زیان آور 

محیط کار در فرم های مربوطه

8

صورتجلسات و فرمهای تکمیل شده اندازه گیری وارزشیابی  عوامل 

ثبت - گزارش نتایج اندازه گیریها - زیان آور مرتبط با شکایات 

فرمهای بازدید، اعالم نواقص، اخطاریه ها و معرفی به دادگاه جهت 

پیگرد متخلفین از موازین بهداشت حرفه ای در سامانه جامع بازرسی

97/11/1597/12/15

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

بهداشت حرفه ای از کارگاه
1

تشدید بازرسی های بهداشت حرفه 

ای
50
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

 ساعتی بازرسان 120 ساعتی و 50برگزاری دوره های آموزشی 

بهداشت حرفه ای در بدو خدمت و حین خدمت و برگزاری دوره 

های آموزشی در زمینه قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای

8
گزارش دوره های آموزشی برگزار شده بدو استخدام برگزار شده و 

(تئوری / عملی )حین استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای 
97/11/1597/12/15

 تشکیل  جلسات  کمیته های استانی انتصاب و استخدام بازرسان 

دانشکده های / بهداشت حرفه ای در معاونت های بهداشتی دانشگاه

علوم پزشکی

7
ابالغیه های به روز شده اعضای کمیته استانی انتصاب و استخدام 

بازرسان بهداشت حرفه ای
97/11/1597/12/15

 تشکیل  جلسات  اعضای کمیته هیات مرکزی انتصاب و استخدام 

بازرسان بهداشت حرفه ای
7

 ابالغیه های به روز شده اعضای کمیته هیات مرکزی انتصاب و 

استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای
97/11/1597/12/15

7هیات مرکزی استخدام و انتصاب بازرسان بهداشت حرفه ای
 فهرست متقاضیان بررسی شده در هیات مرکزی استخدام و انتصاب 

بازرسان بهداشت حرفه ای به تفکیک تائید و عدم تائید صالحیت
97/11/1597/12/15

7 کمیته استانی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای

فهرست متقاضیان بررسی شده در کمیته استانی استخدام و انتصاب 

بازرسان بهداشت حرفه ای به تفکیک تائید و عدم تائید صالحیت 

فنی و علمی آنان

97/11/1597/12/15

راه اندازی مراکز مراقبتهای بهداشتی درمانی در کارگاه ها برای 

رسیدگی به مصدومین حوادث ناشی از کار
10

مستندات مرتبط با آموزش و بازآموزی بهگران ، بهداشتیاران کار و 

کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات در 

زمینه کمکهای اولیه ، مستندات مرتبط با کارگاه هایی که دارای 

مراکز مراقبتهای بهداشتی درمانی فعال هستند

97/11/1597/12/15

تامین شرایط انتقال سریع مصدومین حوادث ناشی از کار به مرکز 

درمانی در کارگاه ها و برقراری سیستم ارجاع برای درمانهای پیشرفته
10

خرید / مستندات مرتبط در ایجاد تسهیالت الزم در تامین امبوالنس 

، صورتجلسات مرتبط در جهت توجیه و ایجاد سیستم ارجاع
97/11/1597/12/15

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

97/02/1097/03/31

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

97/02/1097/03/31

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

سالمت کار
20

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

97/02/1097/03/31

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

سالمت کار
20

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

97/02/1097/03/31

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

بهداشت حرفه ای از کارگاه
1

تشدید بازرسی های بهداشت حرفه 

ای
50

برنامه رسیدگی به مصدومین 

حوادث ناشی از کار جهت دریافت 

خدمات درمانی

20
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

رفع سختی - تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور گروه الف 

و زیان آوری مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه ب
8

برنامه عملیاتی  شناسایی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گروه 

رفع سختی و زیان آوری مشاغل و احصاء مشاغل سخت و - الف 

در کارگاه های حوزه معاونت بهداشتی  "ب "زیان آور در گروه 

دانشکده ها/ دانشگاه

97/11/1597/12/15

8اجرای برنامه های مشاغل سخت و زیان آور

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

فرم - تجدید نظر دارای مستندات اندازه گیری عوامل زیان آور 

گزارش کارگاه هایی که سخت وزیان آوری مشاغل را رفع نموده اند  

 . "ب "و فرم گزارش دهی  احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه 

-توجیهی برگزار شده / گزارش دوره های آموزشی

97/11/1597/12/15

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

اقدامات اصالحی مورد نیاز
7

گزارش جمع بندی تیمهای پایش و ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با 

رفع سختی و زیان آوری - تشخیص و تعیین مشاغل گروه الف 

مستندات  . "ب "مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه 

مربوط به برنامه عملیاتی ساماندهی و بازرسی های بهداشت حرفه 

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

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

و  مشاغل سخت و زیان آور در گروه .- و زیان آوری اقدام نموده اند 

.را احصاء نموده اند   "ب "

97/11/1597/12/15

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

اقدامات اصالحی مورد نیاز
8

گزارش جمع بندی تیمهای پایش و ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با 

رفع سختی و زیان آوری - تشخیص و تعیین مشاغل گروه الف 

مستندات  . "ب "مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه 

مربوط به برنامه عملیاتی ساماندهی و بازرسی های بهداشت حرفه 

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

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

و  مشاغل سخت و زیان آور در گروه .- و زیان آوری اقدام نموده اند 

.را احصاء نموده اند   "ب "

97/11/1597/12/15

توجیهی برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای - برگزاری دوره  آموزشی

مشاغل سخت وزیان آور/ ویژه از کارگاه های دارای شغل
8

توجیهی برگزار شده  در برنامه بازرسی - گزارش دوره  آموزشی

مشاغل گروه الف/ بهداست حرفه ای ویژه  از کارگاه های دارای شغل
97/11/1597/12/15

توجیهی برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای - برگزاری دوره  آموزشی

مشاغل سخت وزیان آور/ ویژه از کارگاه های دارای شغل
8

توجیهی برگزار شده  در برنامه بازرسی - گزارش دوره  آموزشی

مشاغل گروه الف/ بهداست حرفه ای ویژه  از کارگاه های دارای شغل
97/11/1597/12/15

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

سخت و زیان آور استانی
8

گزارش شرکت در جلسات هیئت دولت، تشکلهای کارفرمایی برای 

برقراری تسهیالت بانکی و تشویقی های بیمه ای و مالی ار 

کارفرمایان در جهت رفع سختی و زیان آوری مشاغل

97/11/1597/12/15

 تدوین برنامه عملیاتی سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و اجرای برنامه
8

برنامه عملیاتی برنامه سالمت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه  معاونت بهداشتی 

دانشکده/ دانشگاه 

97/11/1597/12/15

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
توسعه مراقبتهای پزشکی شاغلین 

در مشاغل سخت و زیان آور
100 برنامه مشاغل سخت و زیان آور1
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ا
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 تدوین برنامه عملیاتی سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و اجرای برنامه
8

 کتاب سیمای  سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی 

گزارش سیمای  سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی - کشور 

پسماندها

97/11/1597/12/15

ثبت اطالعات  مرتبط با برنامه سالمت ایمنی و بهداشت عوامل 

اجرایی پسماندها و گزارش دهی آن
8

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

دانشکده/ عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 
97/11/1597/12/15

 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

7

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

97/11/1597/12/15

 پایش و ارزشیابی برنامه سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و انجام اقدامات اصالحی الزم
7

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

97/11/1597/12/15

برگزاری دوره های آموزشی بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه 

سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
7

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

97/11/1597/12/15

 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 

20

ابالغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فهرست درخواست های 

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 

بهداشت حرفه ای، گزارش بررسی درخواست های

97/11/1597/12/15

20 تشکیل کمیته تعیین سطح شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای

ابالغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فهرست درخواست های 

لیست -  و درخواست های تائید و رد شده و توسط کمیته 3سطح 

 3 و2متقاضیان تاسیس  یا ارتقاء سطح شرکت های خصوصی سطح 

ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای، گزارش بررسی درخواست های

97/11/1597/12/15

 تشکیل کمیته آموزش شرکتها و برگزاری دوره های آموزشی و 

بازآموزی مسئولین فنی شرکتها و برگزاری آزمون های تعیین 

صالحیت علمی و فنی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات 

بهداشت حرفه ای

20

فراخوان برگزاری آزمون، فرم مشخصات داوطلبان، شرکت کنندگان، 

مستندات برگزاری دوره های آموزشی از - غایبین و نمرات آزمون 

جمله اسامی شرکت کنندگان، ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره 

ها، مستندات پیش آزمون و پس آزمون برگزاری دوره ها

97/11/1597/12/15

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

توسعه مراقبتهای پزشکی شاغلین 

در مشاغل سخت و زیان آور
1100  برنامه مشاغل سخت و زیان آور

افزایش دسترسی کارفرمایان به 

خدمات بهداشت حرفه ای از طریق 

شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه 

ای

1

توسعه خدمات  بهداشت حرفه ای 

معتبرارائه شده توسط شرکت های 

خصوصی

100
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 تشکیل کمیته آموزش شرکتها و برگزاری دوره های آموزشی و 

بازآموزی مسئولین فنی شرکتها و برگزاری آزمون های تعیین 

صالحیت علمی و فنی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات 

بهداشت حرفه ای

ابالغیه اعضای کمیته آموزش شرکت های خصوصی ارائه دهنده 

تصویر دعوتنامه - خدمات بهداشت حرفه ای، صورتجلسات کمیته 

های اعضای کمیته، صورتجلسات و مصوبات کمیته آموزش، فرم 

های نیاز سنجی کمیته، فهرست نیازهای آموزشی تعیین شده

97/11/1597/12/15

تشکیل کارگروه تدوین الزامات کالیبراسیون و صدور تائید صالحیت 

کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده در ارائه خدمات تخصصی 

شرکت ها

20

تصویر صورتجلسات کارگروه، فرم های ثبت و گزارش دهی نهایی 

تصویر صورتجلسات و فهرست اعضای کارگروه ، تصویر -شده

استانداردهای بین المللی مورد نیاز در زمینه کالیبراسیون تجهیزات 

تصویر فایل الکترونیکی کتب یا استاندارد -فنی بهداشت حرفه ای

تصویر-های تدوین یا ترجمه شده

97/11/1597/12/15

 جمع بندی گزارشات عملکرد و ارزشیابی خدمات تخصصی 

شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای
97/11/1597/12/15تصویر شاخص ها و گزارش فعالیت شرکت ها20

 ارزیابی تجهیزات مورد نیاز در توسعه آزمایشگاه های بهداشت حرفه 

ای و تامین و تحویل دستگاه ها
20

-  ابالغیه اعضای کمیته فنی و مستندات جلسات تشکیل شده 

مستندات مربوط به تامین فضای فیزیکی، پالن فضای فیزیکی 

آزمایشگاه، تصویر قرار داد یا ابالغیه نیروهای جذب شده برای 

وجود مستندات تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها، - آزمایشگاه 

مستندات تجهیزات خریداری شده برای آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

97/11/1597/12/15

10پایش و ارزشیابی برنامه توسعه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای
و جود چک لیست های پایش ازمایشگاه، وجود جداول زمانبندی 

پایش آزمایشگاهها،وجود گزارشات پایش آزمایشگاه
97/11/1597/12/15

 خدمات بهداشت QC تشکیل کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه 

حرفه ای
10

 خدمات بهداشت QCوجود صورتجلسات کارگروه تدوین شیوه نامه 

 خدمات بهداشت حرفه ایQCحرفه ای، وجود شیوه نامه 
97/11/1597/12/15

تدوین برنامه عملیاتی ارزیابی دوره ای کیفیت خدمات بهداشت 

حرفه ای آزمایشگاهها و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای، 

تهیه نمونه های مجهول و ارسال به شرکتها و اجرای برنامه

15

برنامه زمانبندی ارزیابی دوره ای کیفیت آزمایشگاهها و شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه ای، نتایج ارزیابی کیفی انجام شده و برنامه 

ارزشیابی آتی، وجود برنامه ارزیابی کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای، 

وجود مستندات مراکز ذی صالح تهیه نمونه های مچهول، وجود 

ضوابط ارسال و دریافت نتایج نمونه

97/11/1597/12/15

15 پایش و ارزشیابی عملکرد آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

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

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

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

اعضای تیم نظارت، مستندات اعزام تیمها

97/11/1597/12/15

توسعه خدمات  بهداشت حرفه ای 

معتبرارائه شده توسط شرکت های 

خصوصی

100

افزایش دسترسی کارفرمایان به 

خدمات بهداشت حرفه ای از طریق 

شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه 

ای

1

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

توسعه  آزمایشگاه های بهداشت 

حرفه ای جهت کنترل کیفیت 

خدمات ارائه شده از طریق شرکت 

(QC)ها 

100 1

اعتبار بخشی  خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاهها و 

واحدهای شغلی از طریق 

آزمایشکاههای بهداشت حرفه ای  

منطقه ای و استانی
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برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای
10

وجود برنامه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت 

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

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

کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

97/11/1597/12/15

 تشکیل کمیته فنی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای، برگزاری دوره 

های آموزشی و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
10

اسامی و ابالغیه اعضای کمیته فنی آزمایشگاههای بهداشت حرفه 

ای، مستندات پیش آزمون ها و پس آزمون ها و گزارش ارزشیابی 

کارشناسان آزمایشگاه های  (تئوری و عملی)دوره های آموزشی 

بهداشت حرفه ای

97/11/1597/12/15

برنامه  ) بررسی صالحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه ای 

(آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای 
10

گزارش آزمونهای تعیین صالحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه ای 

آزمایشگاه ها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
97/11/1597/12/15

97/03/0197/07/30بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری20 پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه اول

97/09/0197/12/28بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری20 پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه دوم

97/09/0197/09/30گزارش پایان طرح _ارائه پروپوزال 10 اجرای مطالعه بررسی پوشش واکسیناسیون

97/02/0197/04/30لیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 10 برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن سازی در دانشگاه ها

97/05/0197/06/31لیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 20 کارگاه آموزشی عوارض ایمن سازی برای دانشگاه ها2 برگزاری

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

  در اتوماسیون اداری
97/03/0197/12/28

97/05/0197/09/31لیست شرکت کنندگان- برنامه کارگاه 30 کارگاه آموزشی زنجیره سرما برای دانشگاه ها2 برگزاری 

97/10/0197/10/30ارسال گزارش و فایل مربوطه30 گزارش انجام نقشه برداری حرارتی سردخانه های واکسن دانشگاه

 پیگیری ساخت فاز دوم زنجیره سرمای مرکزی در مجموعه انبارهای 

یاخچی آباد
97/04/0197/06/30مکاتبات اداری و گزارش پیشرفت40

97/03/0197/11/30اسامی شرکت کنندگان/ برنامه / نامه دعوت 40برگزاری کارگاه دیفتری و سیاه سرفه

60 اجرای نظام مراقبت دیفتری و سیاه سرفه
گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی/ گزارش پس خوراند 

  در اتوماسیون اداری
97/03/0197/12/28

30زنجیره سرما

کنترل بیماری های قابل پیشگیری 

با واکسن

(سیاه سرفه - دیفتری  )

20

اعتبار بخشی  خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاهها و 

واحدهای شغلی از طریق 

آزمایشکاههای بهداشت حرفه ای  

منطقه ای و استانی

1

توسعه  آزمایشگاه های بهداشت 

حرفه ای جهت کنترل کیفیت 

خدمات ارائه شده از طریق شرکت 

(QC)ها 

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
1

ایمنسازی و پیامدهای نامطلوب 

ایمنسازی
50

 35 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

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

  در اتوماسیون اداری
97/03/0197/12/28

 تدوین و چاپ راهنماهای کشوری حذف سرخک ، سرخجه و

سندرم سرخجه مادرزادی
97/10/0197/11/30کتاب های چاپ شده20

97/11/0197/11/30گزارش پایان طرح _ارائه پروپوزال 30 طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی

97/03/0197/11/30دعوت نامه ، برنامه و اسامی شرکت کننده10برگزاری نشست سالیانه سرخک ،سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

گزارش برگزاری کارگاه  مراقبت فلج شل حاد و ریشه کنی فلج 

اطفال حضوری و غیر حضوری با نظارت گروه بیماری های قابل 

پیشگیری با واکسن

97/03/0197/11/30لیست شرکت کنندگان/ برنامه کارگاه ها 10

ارائه گزارش ماهیانه پایش اجرای نظام مراقبت فلج شل حاد با 

نظارت گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
97/03/0197/12/10(هفتگی /مانند فرم گزارش ماهیانه )گزارش  فرم های مربوطه 25

 پایش و نظارت اجرای مرحله اول عملیات واکسیناسیون تکمیلی 

فلج اطفال  در دانشگاه های غیر گرمسیر  با نظارت و برنامه ریزی 

گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

97/02/0197/02/31گزارش عملیات10

 پایش و نظارت اجرای مرحله دوم عملیات واکسیناسیون تکمیلی 

فلج اطفال  در دانشگاه های گرمسیر  با نظارت و برنامه ریزی گروه 

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

97/10/0197/11/30گزارش عملیات15

97/10/0197/10/30مکاتبات مربوطه/ پروپوزال ثبت شده 5اجرای تحقیقات کاربردی

97/09/0197/09/30کتاب و متون آموزشی چاپ شده10 تهیه ، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون آموزشی

15 برگزاری جلسات کمیته فنی
صورتجلسه کمیته کشوری تاییدیه ریشه کنی فلج اطفال و سند 

کشوری و کمیته کشوری طبقه بندی فلج شل حاد
97/09/0197/10/15

10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت
گزارش فعالیتهای نظارتی- پس خوراند / گزارش  پایش

  در اتوماسیون اداری
97/03/0197/11/30

97/07/0197/12/15لیست شرکت کنندگان+ نشست ساالنه / همایش/ برنامه کنگره4نشست ساالنه/ همایش سل /  برگزاری کنگره سراسری 

 مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و 

غیر حضوری/ شهرستانی حضوری 
97/09/1597/12/15دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 6

گزارش برگزاری کارگاه های تشخیص آزمایشگاههای استانی و 

شهرستانی
97/09/1597/12/15لیست 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

97/09/1597/12/15دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 4

1حذف سرخک

 

 حذف سرخک ،سرخجه و سندرم 

سرخجه مادرزادی

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 20کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته2

2ریشه کنی فلج اطفال
 

  ریشه کنی فلج اطفال
100
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

 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
97/04/0197/12/15

آزمایشگاههای  (یا رفع نواقص) پایش و نظارت بر راه اندازی 

میکروسکوپی و کشت سل مورد نیاز دانشگاه های رفسنجان، 

کهگیلویه و بویر احمد، گراش، شهید بهشتی، اصفهان، اهواز و کرمان

6

گزارش پیشرفت کار  یا اعالم رسمی تاریخ راه اندازی یا رفع نقص در 

آزمایشگاه شهرستانهای انار، باشت، چرام، گراش، پردیس، خور و 

بیابانک، حمیدیه و رابر

97/04/0197/12/15

 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 

مابقی امتیاز% 20 / (نفر جمعیت در هر سه ماه

97/04/0197/12/15

 انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی بیماریابی و تشخیص سل در موارد 

مشکوك به سل
15

گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی شده  گزارش فصلی تعداد 

 12 و 7فرم های )موارد مشکوك 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

97/04/0197/12/15

 بیماران مسلول DOTS اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت 

 روز180برای افراد دارای اندیکاسیون به مدت 
16

ارائه جدول پوشش :  تا قبل از استقرار بخش سل در نرم افزار سیب

داتس که در آن لیست بیماران مسلول دارای اندیکاسیون که حداقل 

 درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت 80

کرده اند، قابل استخراج از روی کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه 

البته مشروط به آنکه نظارت و راست آزمایی داده ها توسط . بهداشت

.سطح باالتر انجام شده باشد

97/06/1597/12/15

 بیماران مسلول DOTS اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت 

 روز630مبتال به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل 
8

ارائه جدول پوشش : تا قبل از استقرار بخش سل در نرم افزار سیب

 درصد 90داتس که در آن  لیست بیماران مقاوم به دارو که حداقل 

روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند، با 

نظارت و رویت مستقیم کپی کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه 

.بهداشت و راست آزمایی اطالعات ارسالی

97/06/1597/12/15

97/11/1597/12/15متون آموزشی چاپ شده/ کتاب 3 تهیه، 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

 برای LPAگزارش رسمی امکان انجام آنتی بیوگرام به روش  

داروهای خط اول سل در آزمایشگاه های کشت و آنتی بیوگرام 

گزارش شش ماهه تعداد موارد آزمایش، انجام یافته+ منطقه ای سل 

97/06/1597/12/15

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
 درصدی در میزان بروز 20کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته2
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

پایش، نظارت وگزارش آموزش سفیران سالمت در خصوص برنامه 

سل
2

گزارش عددی تجمیعی تعداد سفیران سالمت که تحت آموزش 

استاندارد برای شناخت بیماری سل ومراحل درمان و پیشگیری از 

این  )انتقال به دیگران قرار گرفته اند، قابل استخراج از سامانه سیب 

امکان به استناد اطالعات اداره آموزش بهداشت در نیمه دوم سال 

( قابل استخراج می باشد1397

97/09/1597/12/15

2پایش، 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

97/04/0197/12/15

 26 پایش و نظارت بر راه اندازی و ارتقاء خدمات تشخیصی سل در 

دانشگاه کشور/ استان 
5

گزارش رسمی تامین و تاریخ راه اندازی استفاده از دستگاه 

G eneX pert
97/09/1597/12/15

3اجرا، 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

97/06/1597/12/15

 نظارت و برگزاری کارگاههای بازآموزی در دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور
97/09/1597/12/15دعوت نامه+ برنامه کارگاه 40

97/04/0197/12/15گزارش صفر/ گزارش تعداد بیماران شناسایی شده 60پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماری جذام

97/2/0197/2/31نامه دعوت به شرکت در مراسم/ مکاتبات اداری 5برگزاری روز جهانی ماالریا

97/2/0197/2/31نامه دعوت به شرکت در مراسم/ مکاتبات اداری5برگزاری نشست سالیانه کارشناسان ماالریا

غیر / و برنامه های  آموزشی های حضوری , برگزاری کارگاه 

حضوری آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و 

درمانی

97/03/0197/06/31برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب/ گزارش برگزاری / دعوتنامه اساتید10

غیر / و برنامه های  آموزشی های حضوری , برگزاری کارگاه 

حضوری آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و 

درمانی

97/06/0197/06/31برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب/ گزارش  برگزاری/ دعوتنامه اساتید

 )پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص میکروسکوپی ماالریا  

(شش ماهه اول سال 
10

/ گزارش برگزاری/نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  رنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب
97/05/0197/05/31

 )پایش رگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص میکروسکوپی ماالریا  

(شش ماهه دوم سال 

/ گزارش  برگزاری/نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  رنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب
97/11/0197/11/30

پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و شهرستانی عملیات 

(شش ماهه اول سال )کنترل ناقلین ماالریا  
10

لیست / گزارش /نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ حضور غیاب
97/7/197/7/30

پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و شهرستانی عملیات 

(شش ماهه دوم سال  )کنترل ناقلین ماالریا  

/ گزارش برگزاری/نتایج پیش آزمون و پس آزمون/  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب
97/12/197/12/29

مه / سم پاشی و الرو کشی)پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین 

(راند اول ) و حشره شناسی  (پاشی 
97/7/197/7/30فرم گزارش دهی- مکاتبات اداری 10

100 کنترل بیماری جذام

100

100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 20کاهش

سل نسبت به سال پایه
بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته2

برنامه حذف ماالریا 2

کاهش موارد بومی ماالریا 

 10000 در 1به کمتر از  (ویواکس)

نفر جمعیت در معرض خطر

حفظ شیوع جذام به میزان کمتر از 

 نفر جمعیت10000یک مورد در 
2
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

مه / سم پاشی و الرو کشی)پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین 

(راند دوم ) و حشره شناسی  (پاشی 
97/12/197/12/29فرم گزارش دهی- مکاتبات اداری 

تامین و توزیع ملزومات عملیات کنترل ناقلین ماالریا و پیشگیری از 

(... حشره کش ، لوازم ایمنی ، لوازم یدکی پمپ و  )اپیدمی ها 
97/9/197/9/30مستندات 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/
97/11/197/11/30

/ بازبینی الم)اجرای پروژه تضمین کیفیت تشخیص ماالریا 

(اعتبارگذاری آزمایشگاه
5

/ چک لیست بازدید حمایتی از آزمایشگاه /فرم کارکرد آزمایشگاه 

جلسات برگزار شده بهد از بازدید حمایتی/ فرم های بازبینی الم ها 
97/9/197/9/30

97/06/0197/06/30چک لیست پایش و ارزشیابی/ پس خوراند /گزارش ماموریت 15(شش ماهه اول سال  )پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا 

97/11/0197/11/30چک لیست پایش و ارزشیابی/ پس خوراند /گزارش ماموریت (شش ماهه دوم سال  )پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا 

/ اسالید  )پایش وضعیت موجودی و مصرفی لوازم تشخیص ماالریا 

(کیت / الم 
97/10/197/10/30فرم گزارش دهی مربوطه5

پایش ادواری پروژه مقاومت دارویی به داروهای ضد ماالریا در 

شهرستانهای دارای انتقال محلی
97/11/197/11/30(فرم الم تعقیب)گزارش پایش برنامه مقاومت دارویی 5

97/7/197/7/30صورت جلسات کمیته های استانی و شهرستانی5پایش برگزاری کمیته های بین بخشی و درون بخشی حذف ماالریا

97/11/197/11/30مکاتبات مربوطه/ پروپوزال طرحهای موجود5کمک به تحقیقات کاربردی در زمینه کنترل ماالریا

 برگزاری همایشها و کمپین های آموزش و اطالع رسانی اچ آی وی و 

بیماری های آمیزشی
97/10/0197/10/30عکس همایش روز جهانی- دعوتنامه با امضای معاونت بهداشتی 5

 برگزاری  جلسات کمیته های نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک 

(سه ماهه اول و دوم)کنترل ایدز 
97/07/197/07/30صورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان3

 برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک 

(سه ماهه سوم و چهارم )کنترل ایدز 
97/12/0197/12/28صورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان3

برگزاری کارگاه های مشاوره اچ آی وی و مراقبت و درمان بیماری 

های آمیزشی
97/09/0197/11/30برنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان5

10 انجام فعالیت بیماریابی و شناسایی موارد جدید
تعداد نتیجه مثبت اولیه - تعداد تست انجام شده)گزارش بیماریابی

(جدید 
97/03/0197/12/28

 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
97/03/0197/12/28

 24فعالیت 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
97/03/0197/12/28

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش موارد بومی ماالریا 

 10000 در 1به کمتر از  (ویواکس)

نفر جمعیت در معرض خطر

100برنامه حذف ماالریا2

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

2
ایدز و عفونتهای /کنترل اچ آی وی

آمیزشی
100
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

  قطب معین آزمایشگاهی جهت تشخیص و 15ارائه 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
97/03/0197/12/28

ارائه خدمات مراقبت و درمان مبتالیان در مراکز مشاوره بیماریهای 

رفتاری دانشگاههای علوم پزشکی
40

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

97/03/0197/12/28

 دانشگاه 7فعالیت و ارائه خدمت در باشگاههای سالمت نوجوانان در 

منتخب
3

تمامی مستندات مربوط به فعالیت های باشگاههای سالمت نوجوانان 

- گزارش تفضیلی عملکرد باشگاه - شامل فرمهای گزارشدهی ماهانه 

مستندات پایش ستاد دانشگاه

97/03/0197/12/28

97/11/1597/12/15کتاب و متون آموزشی چاپ شده3 تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون آموزشی

97/11/1597/12/15گزارش نهایی طرح، مکاتبات مربوطه-  پروپوزال 3 طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی

  ویژه HIV/1IDS برگزاری دوره آموزشی پیشرفته مراقبت و درمان 

پزشکان
97/11/0197/12/15برنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان5

97/03/0197/12/15چک لیست پایش سالک- گزارش در سامانه و پورتال 30اجرای نظام مراقبت سالک

15(کنترل ، پیشگیری و درمان )آموزش مراقبت سالک 

برای دانشگاه های آندمیک )دعوت نامه، لیست شرکت کننده ها

حداقل سه دوره آموزشی در سال و  دانشگاه های غیر آندمیک 

(حداقل یک دوره آموزشی

97/03/0197/12/15

97/03/0197/12/15( بار درسال 2حداقل )صورتجلسات ، دعوتنامه 10برگزاری کمیته های دانشگاهی  سالک

97/10/0197/12/15دعوتنامه ، صورتجلسات ، لیست حضور و غیاب10برگزاری کمیته کشوری سالک

97/10/0197/12/15گزارش جمع بندی موارد ثبت شده25پایش برنامه مراقبت سالک

97/10/0197/12/15گزارش پیش نویس کتاب10باز نگری کتاب راهنمای مراقبت سالک

97/10/0197/12/15صورتجلسه/ دعوت نامه10برگزاری جلسات کمیته کشوری برنامه مراقبت تب مالت

97/10/0197/12/15برنامه کارگاه/ دعوت نامه 15برگزاری حداقل دوکارگاه اموزش منطقه ای مراقبت تب مالت

97/10/0197/12/15پیشنویس/ دعوت نامه اعضا کمیته10بازنگری و تدوین دستور عمل کشوری تب مالت

97/4/0197/12/15(پورتال سه ماهه)گزارش جمع بندی موارد ثبت شده 25پایش برنامه مراقبت تب مالت

کاهش میزان بروز سالک به میزان 

 نسبت به سال پایه15%
100مراقبت سالک2

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

2
ایدز و عفونتهای /کنترل اچ آی وی

آمیزشی
100

کاهش میزان بروز تب مالت به 

نسبت به سال پایه% 15میزان 
100مراقبت تب مالت2
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/4/0197/12/15گزارش در سامانه و پورتال25اجرای نظام مراقبت تب مالت

برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی تب مالت
97/4/0197/12/15برنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه15

97/10/0197/12/15صورتجلسه/ دعوت نامه15برگزاری جلسات کمیته کشوری برنامه مراقبت تب کریمه کنگو

97/10/0197/12/15برنامه کارگاه/ دعوت نامه 15برگزاری حداقل دو کارگاه اموزش منطقه ای مراقبت کریمه کنگو

97/4/0197/12/15(پورتال سه ماهه)گزارش جمع بندی موارد ثبت شده 30پایش برنامه مراقبت کریمه کنگو

97/4/0197/12/15گزارش در سامانه و پورتال30اجرای نظام مراقبت کریمه کنگو

برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی کریمه کنگو
97/4/0197/12/15برنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه10

97/10/0197/12/15صورتجلسه/ دعوت نامه15برگزاری جلسات کمیته کشوری برنامه مراقبت سیاه زخم

97/10/0197/12/15برنامه کارگاه/ دعوت نامه 15برگزاری حداقل دو کارگاه اموزش منطقه ای مراقبت سیاه زخم

97/4/0197/12/15(پورتال سه ماهه)گزارش جمع بندی موارد ثبت شده 30پایش برنامه مراقبت سیاه زخم

97/4/0197/12/15گزارش در سامانه و پورتال30اجرای نظام مراقبت سیاه زخم

برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی سیاه زخم
97/4/0197/12/15برنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه10

30اجرای نظام مراقبت حیوان گزیدگی و هاری
وگزارش  (موارد حیوان گزیده وهاری)گزارش در سامانه و پورتال

تلفنی موارد مبتال به هاری
97/01/0197/12/29

97/04/0197/12/29دعوت نامه، لیست شرکت کننده ها حداقل سه دوره آموزشی در سال20آموزش مراقبت حیوان گزیدگی و هاری ، درمان پیشگیری هاری

97/04/0197/12/29( بار درسال 2حداقل )صورتجلسات ، دعوتنامه 10برگزاری کمیته های دانشگاهی حیوان گزیدگی و هاری

97/10/0197/12/15دعوتنامه ، صورتجلسات ، لیست حضور و غیاب10برگزاری کمیته کشوری حیوان گزیدگی و هاری

97/10/0197/12/15گزارش جمع بندی موارد ثبت شده30پایش برنامه مراقبت حیوان گزیدگی و هاری

انجام درمان، پیشگیری هاری برای 

صد درصد موارد حیوان گزیده
100مراقبت حیوان گزیدگی و هاری2

100مراقبت تب کریمه کنگو

 درصد بیماران مبتال 100 شناسایی 

به سیاه زخم
100مراقبت سیاه زخم2

100مراقبت تب مالت

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

کاهش میزان بروز تب مالت به 

نسبت به سال پایه% 15میزان 
2

کاهش میزان کشندگی بیماری 

CCHF درصد نسبت 50 به میزان 

سال پایه

2
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت 

حشره شناسی در تمامی دانشگاه 

 100های علوم پزشکی به میزان 

درصد

*100مراقبت بیماریهای منتقله از آئدس2 97/10/197/12/15ارائه دعوتنامه،صورتجلسه برگزاری*100 بار در سال3تشکیل کمیته کشوری حداقل 

اجرای خدمات مراقبتی و مشاوره هپاتیت های ویروسی در  مراکز 

مشاوره هپاتیت
97/03/0197/12/28 گزارش بر اساس  فرم در دستور العمل مرکز مشاوره هپاتیت10

97/03/0197/12/28(جدول گانت ، تعداد موارد مثبت بیماریابی شده )گزارش اقدامات 10اجرا و پایش دیده وری هپاتیت در معتادان و زنان خیابانی

97/03/0197/12/15(جدول گانت ، تعداد موارد مثبت بیماریابی شده )گزارش اقدامات 5اجرا  و پایش دیده وری هپاتیت درکودکان کار و خیابان

97/05/0197/08/30عکس ، برگزاری کارگاه و کمپین ، لیست شرکت کنندگان5برگزاری روز جهانی هپاتیت

97/03/0197/12/28گزارش آمار واکسیناسیون15پایش اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی در گروههای هدف

97/03/0197/12/15برنامه کارگاه و صورت جلساتSHEP10پایش و برگزاری کارگاههای آموزشی 

97/03/0197/12/15گزارش نظارت/ گزارش جدول گانت 10اجرای دیده وری هپاتیتهای بی و سی در زندانهای کشور

97/09/0197/11/30صورتجلسات کمیته فنی5برگزاری کمیته فنی کشوری

97/03/0135521پیش نویس برنامه ها10تدوین برنامه استراتژی و برنامه عملیاتی

97/09/0197/11/30مکاتبات انجام شده10برنامه ریزی برای پایلوت برنامه مراقبت هپاتیت

97/05/0197/06/31برنامه کارگاه و صورت جلسات5کارگاه کشوری برنامه راهبردی حذف هپاتیت

97/08/0197/09/30برنامه کارگاه و صورت جلساتSHEP5کارگاه کشوری برنامه آموزشی 

 درصد مقابله با وقوع 100آمادگی 

کاهش )اپیدمی ها و پاندمی انفلوانزا 

موارد ابتال وعوارض و مرگ ناشی از 

(انفلوانزا

*100  در سامانه الکترونیکILIاجرای برنامه ثبت موارد شبه انفلوانزا 100مراقبت بیماری انفلوانزا2 97/03/0197/12/15 ماه یکبار3ارسال و ثبت گزارش شبه انفلوانزا دریافتی از سامانه هر 

 درصد 100شناسایی و گزارش 

موارد بیماریهای نوپدید و بازپدید
2

مراقبت بیماریهای نوپدید و 

بیماریهای -ایبوال-کورونا)بازپدید

منتقله توسط ناقلین از جمله چیکن 

(گونیا  و  زیکا

97/03/0197/12/15گزارش صفر موارد/ گزارش موارد مشکوك درصورت وجود بیماری 100اجرای نظام مراقبت بیماریهای نوپدید و بازپدید100

 درصدی در میزان بروز  25کاهش 

 درصدی در 15 و کاهش Bهپاتیت 

 نسبت به سال cمیزان بروز هپاتیت 

پایه

100مراقبت هپاتیت های ویروسی2

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

 اجرای مراقبت بیماریهای واگیر مبتنی بر نظام مراقبت سندرمیک*

در اتباع خارجی
20

*   ماهه از سامانه3گزارش موارد بیماریهای واگیر اتباع خارجی ثبت 

الکترونیک
97/04/0197/12/15

*   درصد در اتباع90اجرای ایمنسازی روتین با پوشش بیش از 

خارجی
20

 گزارشات مربوط به عملکرد فصلی بر اساس شاخص های ابالغ شده*

در برنامه مراقبت اتباع خارجی
97/04/0197/12/15

*   درصد در اتباع85اجرای مراقبت مادر و کودك با پوشش بیش از 

خارجی
97/04/0197/12/15گزارشات  از اجرای مراقبت مادر و کودك در اتباع خارجی20

97/04/0197/12/15گزارش پایش20پایش مستمر فعالیت های دانشگاههای مجری برنامه مراقبت اتباع*

97/04/0197/12/15 ابالغ دستورالعمل ها  مربوط به اتباع5تدوین و بروز رسانی دستورالعمل های مربوط به اتباع*

97/04/0197/12/15 گزارش اقدامات  به کمیساریای عالی پناهندگان15ارائه  گزارش فعالیت های بعمل امده به کمیساریای عالی پناهندگان

15پایش ظرفیت های کلیدی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی*
 تکمیل چک لیست های مربوط به مقررات بهداشتی بین المللی در*

 ماهه آخر سال3ماهه اول و  3
97/11/197/12/15

*20 اجرای برنامه مراقبت و پاسخ بهداشتی در مبادی ورودی کشور 97/04/0197/12/15سایر اقدامات/ ثبت اطالعات در سامانه 

*10(IHR)اجرای نظام هشدار سریع از طریق آمادگی تیم های مراقبت 97/04/0197/12/15گزارش صفر/ارائه گزارش فعالیت های بعمل آمده 

97/04/0197/12/15گزارش مانورهای بعمل آمده*10(IHR)اجرای مانور آمادگی تیم های بین بخشی 

97/04/0197/12/15گزارش کارگاه های آموزشی20منطقه ای و دانشگاهی (IHR) برگزاری کارگاههای آموزشی*

97/04/0197/12/15گزارش برگزاری جلسات/گزارش اقدامات 25 اجرای  نظام مراقبت سندرمیک

20بیماریابی و ارسال داده از طریق سایت
 در ارتباط با همان ماه 2 و 1فایل داده ارسال شده در قالب فرم 

مورد ارزیابی
97/3/197/12/20

97/8/197/12/20دعوت نامه، برنامه، صورت جلسه و اسامی شرکت کنندگان20برنامه های آموزشی مراقبت عفونت های بیمارستانی/ برگزاری کمیته 

97/3/197/12/20بررسی مستندات و داده های دانشگاهی/ گزارش اقدامات50پایش اجرای برنامه مراقبت عفونت های بیمارستانی

97/9/197/12/20(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 10به روز رسانی کتاب های مراقبت عفونت های بیمارستانی

اجرای برنامه مراقبت عفونت 

بیمارستان های % 80بیمارستانی در 

کشور

100نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی2

ارائه خدمات بهداشتی اولیه  به 

اتباع و مهاجرین خارجی
100

 درصد برنامه مقررات 100اجرای 

 درصد 10بهداشتی بین المللی  در 

پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی

2
اجرای مقررات بهداشتی بین المللی 

(IHR -2005)
100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 درصد خدمات در مراکز 100ارائه  

ارائه کننده خدمات سالمت به اتباع 

خارجی

2
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/11/197/11/30(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 10به روز رسانی دستور العمل بیماری های منتقله از آب و غذا

 پایش اجرای نمونه برداری و تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای 

مشمول مراقبت
97/4/197/12/20فرم پورتال/ گزارش اقدامات 20

97/4/197/12/20فرم پورتال/ گزارش اقدامات 20پایش اجرای نظام مراقبت  وبا

97/4/197/12/20فرم پورتال/ گزارش اقدامات 10پایش اجرای نظام مراقبت بوتولیسم

تب راجعه،  )گزارش موارد سایر بیمار یهای منتقله از آب و غذا 

(...فاسیوال، شیستوزوما و 
97/4/197/12/20گزارش موارد بیمار یهای منتقله از آب و غذا20

بیماریهای  )گزارش طغیان های بیمار یهای منتقله از آب و غذا 

(اسهالی، اسهال خونی تیفوئید 
97/4/197/12/20گزارش طغیان های بیمار یهای منتقله از آب و غذا20

97/8/197/12/20تشکیل کمیته های مورد نظر30تشکیل کمیته های کشوری و علمی مقاومت میکروبی

از اهداف برنامه %10تدوین برنامه عملیاتی و اجرای آن برای حداقل 

استراتژی
97/9/197/12/20%10اجرای اهداف برنامه استراتژی به میران 70

موارد ابتال به انواع % 100شناسایی 

گال و پدیکلوزیس
97/1/497/12/20فرم پورتال/ گزارش اقدامات100 اجرای نظام مراقبت گال و پدیکلوزیس100مراقبت گال و پدیکلوزیس1

یکپارچه سازی  سامانه پرونده الکترونیک بر اساس استانداردهای     

بسته های خدمات و استانداردهای فنی و الکترونیک تبادل داده ها
97/1/1597/12/15درصد پیشرفت تبادل داده ها میان سامانه پرونده الکترونیک10

تکمیل پرونده الکترونیک در خصوص بسته های خدمات      

بیماریهای واگیر و محیط و حرفه ای
10

نسبت بسته های خدمت بارگذاری شده در سامانه نسبت به کلیه 

بسته های خدمت بیماری های واگیر و محیط و حرفه ای
97/1/1597/4/15

 ، نسخه ، مراکز 2سطح  )تکمیل فرآیند ارجاع الکترونیک     

پاراکلینیک )تشخیصی و 
20

درصد فرایندهای ارجاع الکترونیک نسبت به کلیه ارجاع های صورت 

گرفته
97/1/1597/12/15

جمعیت تحت  )توسعه پرونده الکترونیک در دانشگاهها بر اساس       

پوشش و ثبت نام شده  و خدمت ارایه شده)
20

درصد تکمیل پرونده های الکترونیک سالمت از جمعیت تحت 

میانگین خدمات ارائه شده به خدمات تحت پوشش- پوشش
97/1/1597/12/15

97/1/1597/6/15درصد گواهی فوت الکترونیک به کل مرگ ها20(دانشگاههای منتخب)پایلوت گواهی فوت الکترونیک

 توسط دانشگاهها و 1396 و 1395ورود اطالعات زیج سالهای     

تهیه گزارش  آنها
20

 به صورت 96 و 95درصد تکمیل اطالعات زیج حیاتی سال های 

(پایان اسنفد) (پایان شهریور)شش ماهه 
97/1/1597/6/15

97/1/1597/1/31دستور عمل تدوین شده139730تدوین دستور عمل اجرایی برای سال      

97/2/0197/12/15تعداد واحدهای فعال شده40برقراری امکان گسترش تعداد واحدهای ارایه خدمت  

97/1/1597/12/15تعداد جمعیت تحت پوشش بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه ا30برقراری امکان افزایش تعداد جمعیت تحت پوشش برنامه   

راه اندازی جامع برنامه مقاومت 

میکروبی
100نظام مراقبت مقاومت میکروبی1

متناسب سازی ساختار و نیروی 

انسانی شبکه با برنامه های سالمت 

کشوری

15

ارایه خدمات حوزه بهداشت مبتنی 

بر پرونده الکترونیک سالمت در 

واحدهای ارایه دهنده خدمت

7
اصالح، تکمیل و توسعه سامانه 

الکترونیک سالمت
100

% 60شناسایی و گزارش حداقل 

مورد انتظار از بیما ریهای منتقله از 

آب و غذا

2
نظام مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا
100

20کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی و توانمندسازی نیروی 

انسانی براساس آخرین بازنگری 

های ابالغ شده و استانداردهای 

موجود

8

16
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

تدوین ضوابط و استانداردهای تشکیالت شبکه و مراکز بهداشت       

شهرستان به همراه واحدهای وابسته به مرکز بهداشت شهرستان 

مرکزآموزش بهورزی، آزمایشگاه رفرانس شهرستان، آزمایشگاه )

(....بهداشت محیط و حرفه ای، 

97/1/1597/3/31دستور عمل تدوین شده50

بازنگری تشکیالت شبکه و مراکز بهداشت شهرستان به همراه      

مرکزآموزش بهورزی، )واحدهای وابسته به مرکز بهداشت شهرستان 

آزمایشگاه رفرانس شهرستان، آزمایشگاه بهداشت محیط و حرفه ای، 

....)

97/4/197/9/30تعداد شهرستانهایی که تشکیالت ستادی انها بازنگری شده است50

توزیع و تخصیص منابع مبتنی بر 

عملکرد براساس شاخص های نظام 

توزیع

15
طراحی روش توزیع اعتبارات برنامه بر اساس سرانه انطباق یافته      

دانشکده علوم پزشکی/ با عملکرد هر دانشگاه
97/1/1597/3/31لیست منابع توزیع شده بر اساس عملکرد اخذ شده از سامانه سیب100

انطباق فیلدهای مورد نیاز نظام 

سالمت در حوزه بهداشت
97/1/1597/12/15گزارش های ساختاری قابل استخراج از سامانه ها طراحی شده100طراحی گزارش ها ساختاری قابل استخراج از سامانه های موجود    10

97/01/0197/12/15تدوین و تائید آئین نامه آموزش بهورزی15بازنگری آیین نامه آموزش بهورزی

97/10/0197/12/15اعالم دانشگاه مبنی بر گزینش بهورز15اجرای برنامه های آموزش بهورزان مطابق آیین نامه

97/01/0197/06/31اعالم دانشگاه های مجری مبنی بر گزینش دانشجو15اجرای دوره کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر مطابق آیین نامه

97/10/0197/12/15اعالم دانشگاه ها  مبنی بر گزینش آغاز اجرای دستورعمل15اجرای برنامه های ارتقایی مراکز آموزش بهورزی مطابق دستور عمل

15بازبینی ضوابط استقرار مراکز آموزش بهورزی
دسترسی به سند نهایی دستورعمل ضوابط استقرار و ارسال آن به 

واحدهای ذیربط
97/01/0197/06/31

97/01/0197/06/31دسترسی به فایل نهایی شیوه نامه و ارسال آن برای معاونت آموزشی15تدوین شیوه نامه گزینش کاردانان بهورزی

97/07/0197/12/15مکاتبات مربوطه10پیگیری برای تصویب شیوه نامه گزینش کاردانان بهورزی

97/01/0197/03/31ابالغ دستورالعمل آموزش کارکنان20تدوین دستورالعمل آموزش کارکنان

97/04/0197/09/30ارسال بسته های آموزشی الگوی آموزش تیم سالمت به دانشگاه ها20تدوین بسته آموزشی الگوی آموزش تیم سالمت

97/10/0197/12/15گزارش اجرای دستورعمل مورد نظر20ابالغ دستورالعمل آموزش کارکنان و کتاب الگوی آموزش تیم سالمت

97/10/0097/12/15دسترسی به سند اهداف آموزشی بر اساس برنامه های سالمت20ارسال جداول نیازسنجی آموزشی به دانشگاه های کشور

97/10/0197/12/15اعالم دانشگاه ها  مبنی بر آغاز اجرای دستورعمل20انجام آموزش مطابق دستور عمل

16
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

تهیه و ابالغ دستورالعمل آموزش 

کارکنان رده های کلیدی و آموزش 

آنها

15

 بازنگری و تصویب ضوابط و 

استانداردهای ساختار تشکیالتی 

ستاد مراکز بهداشت شهرستانها و 

مراکز بهداشت استانها و تصویب 

تشکیالت واحد های محیطی

15

تدوین، تکمیل، ارایه برنامه آموزشی 

و آموزش بهورزی
15

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی و توانمندسازی نیروی 

انسانی براساس آخرین بازنگری 

های ابالغ شده و استانداردهای 

موجود

8
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/1/197/4/31ابالغ چک لیست نهایی به دانشگاه ها15بازنگری و تدوین چک لیست برای انتخاب بهورزان نمونه کشوری

97/1/197/4/31دریافت چک لیست های تکمیل شده15 ارسال چک لیست دانشگاه ها برای انتخاب بهورز نمونه کشوری

دریافت جداول اسامی افراد نمونه و جمع بندی آنها برای انتخاب 

بهورزان نمونه کشوری
97/1/197/5/31دریافت جداول اسامی افراد نمونه کشوری از دانشگاه ها15

97/6/197/7/30اعالم آمادگی یکی از دانشگاه ها برای اجرای مراسم15هماهنگی با یکی از دانشگاه ها جهت اجرای مراسم کشوری روز بهورز

97/8/197/10/30 گزارش برگزاری مراسم کشوری15انجام تقدیر از بهورزان نمونه در مراسم  کشوری روز بهورز

97/1/197/5/31اعالم اسامی بهورزان نمونه توسط هر دانشگاه15اجرای فرایندهای انتخاب بهورزان نمونه دانشگاهی

10انجام برنامه تقدیر از بهورزان نمونه دانشگاهی
اعالم دانشگاه هایی که مایل به انجام این مراسم بوده اند مبنی بر 

انجام آن
97/6/197/7/30

1997/2/197/12/29دستورعمل اجرایی نسخه 9تدوین دستورالعمل های اجرایی

تامین و نگه داشت نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه پزشک خانواده 

(پزشک، ماما و سایر نیروها)
97/1/197/12/29نیروی انسانی جذب شده مورد نیاز9

تکمیل فضای فیزیکی مورد نیاز واحدهای ارایه خدمات و اجزای 

تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز مجری و خانه های )تابعه 

(بهداشت

97/1/129/12/97 واحدهای تعمیرشده، احداث شده و تجهیز شده9

97/1/197/12/29مکمل های توزیع شده9تامین مکمل های دارویی مورد نیاز بر اساس بسته خدمات سطح یک

97/1/197/12/29دهگردشی های انجام شده9 تامین خودروی مناسب

تکمیل پوشش و گسترش برنامه ارایه خدمات پاراکلینیک به جمعیت 

تحت پوشش برنامه
97/1/197/12/29 واحدهای پارکلنیک فعال9

مشارکت در تکمیل پوشش و گسترش برنامه ارایه خدمات سالمت 

دهان و دندان به جمعیت تحت پوشش برنامه
97/1/197/12/29تواحدهای دهان و دندان فعال و تعداد خدمات ارائه شده9

تامین و توزیع منابع مالی و تخصیص سرانه برای جمعیت ساکن 

(ایرانی و غیر ایرانی)
10

 سرانه توزیع شده از محل های صندوق بیمه روستایی و  یک درصد 

مالیات بر ارزش افزوده
97/2/197/12/29

97/1/197/12/29 اقالم دارویی توزیع شده9تامین اقالم دارویی مورد نیاز اجرای برنامه

توانمند سازی مدیران،کارشناسان و کارکنان برنامه پزشک خانواده 

روستایی
97/2/197/12/29جلسات آموزشی برگزار شده9

همکارهای بین بخشی، فرابخشی و بین المللی مرتبط با برنامه 

 پزشک خانواده
97/2/197/12/29جلسات هماهنگی برگزار شده9

انجام مراسم کشوری و دانشگاهی 

روز بهورز
15

ارایه خدمات و مراقبت های اولیه 

مراقبت های )بهداشتی و درمانی 

به روستاییان، عشایر  (نوین سالمت

 هزار نفر20و ساکنین شهرهای زیر 

70

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی و توانمندسازی نیروی 

انسانی براساس آخرین بازنگری 

های ابالغ شده و استانداردهای 

موجود

8

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

اجرای کامل برنامه پزشک خانواده 

 هزار 20روستایی و شهرهای زیر 

نفر با رعایت استانداردها

7
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

تشکیل کمیته ارجاع و برگزاری جلسات و هماهنگی بین حوزه های 

مرتبط
97/1/197/12/29کمیته ارجاع و تعداد جلسات برگزار شده20

97/1/197/6/31 واحدهای تجهیز شده به کامپیوتر و پرینتر20تجهیز مراکز مجری برنامه به سخت افزار مورد نیاز

97/1/197/12/29 برنامه های آموزشی اجراشده20(...پزشک، پذیرش )آموزش نیروی انسانی سطح یک 

97/1/197/6/31 مراکز مجری دارای نقشه ارجاع نصب شده20 برای مراکز مجری3و 2تهیه نقشه ارجاع سطح 

تبادل اطالعات تستی بر روی نود مشترك و دریافت شناسه ارجاع از 

اداره کل بیمه سالمت
97/4/197/12/29اطالعات تبادل شده بین سامانه های سطح یک و دو20

97/2/197/12/29جلسات تشکیل شده و مصوبات ابالغ شده35تشکیل جلسات ستاد اجرایی و ابالغ مصوبات آن

97/3/197/6/31سرانه تعیین شده و توزیه شده35تعیین سرانه پزشک خانواده شهری و پیگیری تامین منابع مالی برنامه

همکارهای بین بخشی، فرابخشی و بین المللی مرتبط با برنامه 

پزشک خانواده
97/2/197/12/29جلسات هماهنگی برگزار شده30

97/1/197/1/31دستورعمل تدوین شده10تدوین دستورالعمل های اجرایی

97/2/197/2/15جلسات آموزشی برگزار شده و موضوعات آموزش داده شده10آموزش و توانمند سازی نیروهای ستادی

97/1/197/12/29پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت فعال و تجهیز شده20تامین فضای فیزیکی و تجهیزات در واحدهای دولتی

97/2/197/3/15مراقبین آموزش دیده20آموزش و بازآموزی مهارتی مراقبین سالمت

97/2/1597/3/31مراقبین جذب شده139720عقد قرارداد با مراقبین سالمت براساس دستورعمل سال 

97/2/1597/12/29ثبت نام جمعیت و انتخاب مراقب سالمت20انتخاب آزادانه مراقبین سالمت توسط مردم

97/1/197/12/29کاربران تعریق شده در سامانه سطح یک25ایجاد نام کاربری برای ارایه دهندگان خدمت

تشکیل پرونده الکترونیک برای جمعیت تحت پوشش مراجعه کننده 

به پایگاه
97/1/197/12/29جمعیت دارای پرونده الکترونیک25

97/1/197/12/29خدمات ثبت شده در پرونده الکترونیک25انجام خدمات مراقبتی و ثبت داده ها در پرونده

97/5/0197/12/29خدمات راستی آزمایی شده25پرداخت مبتنی بر خدمات راستی آزمایی شده

اصالح و اجرای برنامه پزشک 

خانواده در دو استان فارس و 

مازندران

30

برقراری خدمات مراقبتی سالمت 

برای همه شهرنشینان توسط مراقب 

سالمت

35

کاربرد پرونده الکترونیک سالمت 

برای همه ارایه دهندگان خدمات 

سطح یک

35

استقرار نظام ارجاع الکترونیک در 

دانشگاه های علوم پزشکی برای 

جمعیت روستایی، عشایری و شهری 

 هزار نفر20زیر 

30

اجرای کامل برنامه پزشک خانواده 

 هزار 20روستایی و شهرهای زیر 

نفر با رعایت استانداردها

7

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

اجرای برنامه پزشکی خانواده 

منطبق با قانون برنامه ششم
7
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/1/597/12/15گزارش ارزیابی ها20ارزیابی سند برنامه های تدوین و ارایه شده به مرکز

97/1/597/12/15گزارش جلسات20برگزاری جلسات توجیهی با مسوولین برنامه های ارایه شده

اعالم اصالحات و شواهد مورد نیاز جهت تکمیل و رفع مشکالت 

برنامه
97/1/597/12/15گزارش اصالحات20

اعالم اصالحات و تغییرات برنامه به دفتر سالمت خانواده جهت 

اعمال در بوکلت مربوطه
97/1/597/12/15گزارش اصالحات20

پیگیری تدوین مجموعه مراقبتهای ممتد خاص عوامل خطر و 

بیماریهای غیر واگیر
97/1/597/12/15(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 20

ارزیابی سند تدوین شده در خصوص ارتقای نظام مراقبت بیماریهای 

واگیر
97/1/597/12/15گزارش ارزیابی ها20

97/1/597/12/15گزارش جلسات20برگزاری جلسات توجیهی با مسوولین برنامه ارایه شده

97/1/597/12/15گزارش پایلوت20بررسی نتایج پایلوت انجام شده

بررسی و مشارکت در تعیین الزامات مورد نیاز جهت تهیه زیرسامانه 

الکترونیک مورد نیاز
97/1/597/12/15متون اماده شده20

97/1/597/12/15گزارش موارد پیگیری20پیگیری انجام تصمیمات اتخاذ شده

مشارکت با گروه اقتصاد سالمت تعیین شواهد مورد نیاز برای ارزیابی 

اقتصادی برنامه های منتخب
97/1/597/12/15گزارش جلسات50

مشارکت با گروه اقتصاد سالمت در ارزیابی اقتصادی برنامه های 

منتخب در صورت لزوم
97/1/597/12/15گزارش جلسات50

ابالغ تغییرات و اصالحات برنامه های بازنگری شده یا تکمیل شده 

در پایلوتها به دفتر سالمت خانواده
97/1/597/12/15گزارش اصالحات35

تشکیل جلسات هماهنگی بین ادارات متولی برنامه با دفتر سالمت 

خانواده در صورت نیاز
97/1/597/12/15گزارش جلسات35

97/1/597/12/15گزارش پیگیری ها30پیگیری اعمال اصالحات ابالغ شده در بوکلتهای مربوطه

97/1/597/12/15گزارش اصالحات35تعیین تغییرات و اصالحات مورد نیاز در سامانه های الکترونیک

مشارکت در ارزیابی اصالحات صورت گرفته در سامانه های 

الکترونیک
97/1/597/12/15گزارش ارزیابی35

مشارکت در تعیین گزارش ها و شاخصهای قابل استخراج از سامانه 

های الکترونیک
97/1/597/12/15گزارش جلسات30

مشارکت در به روز رسانی و تکمیل 

مجموعه مراقبتهای ادغام یافته 

براساس اولویت

15

مشارکت در تکمیل پرونده 

الکترونیک
15

مشارکت در بازنگری و به روز 

رسانی برنامه های غیرواگیر براساس 

اولویت

15

مشارکت در بازنگری و به روز 

رسانی برنامه های واگیر با رویکرد 

مراقبت سندرمیک براساس اولویت

15

مشارکت در ارزیابی اقتصادی برنامه 

های سالمت
15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

بازنگری کلیه برنامه های موجود در 

شبکه با رعایت اولویت ها، الزامات 

ادغام و تحلیل های اقتصاد سالمت

8
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/4/197/5/31(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 35بازنگری فرمت بسته خدمات سطح اول

اعمال اصالحات و تغییرات مورد نیاز در خدمات بر اساس بازنگری 

های انجام شده در خدمات و برنامه ها
97/7/197/9/30گزارش اصالحات35

97/11/197/11/30(عناوین سرفصل ها)متون آماده شده جهت چاپ 30ابالغ بسته خدمات بازنگری شده به دانشگاهها

97/1/1597/12/15گزارش جلسات20های دارای اولویت ها با توجه به برنامه  برگزاری جلسات با گروه

بررسی مستندات و مطالعات انجام گرفته بر روی برنامه از سوی 

های تخصصی گروه
97/1/1597/12/15گزارش جلسات20

های انجام گرفته بر رو ی برنامه از لحاظ اقتصادی و   بررسی فعالیت

جمع آوری شواهد و تحلیل آنها
97/1/1597/12/15گزارش جلسات20

97/1/1597/12/15متون آماده شده20 تعیین پیوست اقتصادی برای هر برنامه

97/1/1597/12/15متون آماده شده20بررسی میزان هزینه اثربخشی برنامه

97/1/1597/3/31چارچوب و الزامات پایش تدوین شده50تدوین چارچوب و الزامات پایش و راستی آزمایی

بازدید از سامانه های پایش و ارزیابی دانشگاه های دارای سیستم 

راستی آزمایی خدمات و رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس دستورالعمل
97/4/0197/12/15تعداد بازدیدهای انجام شده از سامانه های پایش و ارزیابی50

تهیه بسته شاخصهای عملکردی مورد نیاز و همکاری در نهایی سازی 

آن
97/1/1597/3/31سته شاخص های عملکردی تدوین و نهایی سازی شده50

97/4/0197/12/15درصد ارزیابی انجام شده جهت راستی آزمایی50ارزیابی جهت راستی آزمایی شاخصهای بدست آمده در نظام پایش

مراکز در راستای تامین مستندات بار بیماری های / هماهنگی با دفاتر

برنامه های جاری حوزه بهداشت
97/1/1597/12/15درصد مستندات تامین شده50

تعیین اولویت های قابل ادغام در بهداشت براساس میزان بار بیماری 

ها
97/1/1597/12/15اولویت های قابل اداغام در بهداشت تعیین شده50

به دانش آموزان (انجام غربالگری دوره ای )ارایه خدمات سالمت     

براساس بسته های خدمات گروه سنی هدف ویژه پزشک و غیرپزشک
20

ابالغ اجرا  و ارسال دستورالعمل به دانشگاه، گزارش سامانه، جلسات 

...هماهنگی و صورتجلسات و 
97/011/0197/11/15

 جمع آوری اطالعات سالمت دانش آموزان در سامانه یکپارچه 

الکترونیک وزارت بهداشت
97/011/0197/11/15گزارش سامانه5

 شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز از طریق پایگاه ها و مراکز ارایه 

خدمات سالمت و سازمان ها و نهادهای همکار در آیین نامه 

ساماندهی کودکان خیابانی

10
مکاتبات و صورتجلسات مربوط به شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز، 

...لیست نوجوانان شناسایی شده، گزارش سامانه و 
97/10/0197/10/15

تامین شواهد بار بیماری ها در 

راستای تعیین اولویت برنامه های 

سالمت

100

100مراقبت سالمت گروه سنی هدف

هزینه )انجام تحلیل های اقتصادی 

برنامه های  (اثربخشی و هزینه فایده

حوزه بهداشت به ترتیب اولویت

15

استقرار نظام پایش، ارزیابی عملکرد 

و راستی آزمایی خدمات
8

ارزیابی و بهینه سازی سیستم های 

پایش و نظام ثبت داده ها به منظور 

راستی آزمایی خدمات سالمت

50

تدوین نظام و شاخص های توزیع 

منابع حاصل از پایش و ارزیابی 

عملکرد

50

بازنگری بسته خدمات سطح اول 

سالمت
10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

بازنگری کلیه برنامه های موجود در 

شبکه با رعایت اولویت ها، الزامات 

ادغام و تحلیل های اقتصاد سالمت

8

افزایش پوشش مراقبت های گروه 

سال % 10های سنی هدف به میزان 

پایه تا پایان برنامه

8

استفاده از میزان بار بیماری ها برای 

اولویت بندی برنامه ها
7
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

به نوجوانان غیر (انجام غربالگری دوره ای )ارایه خدمات سالمت    

  سال ویژه18 تا 5های خدمات گروه سنی دانش آموز براساس بسته

پزشک و غیرپزشک

15
ارسال دستورالعمل به دانشگاه، گزارش سامانه، جلسات هماهنگی و 

...صورتجلسات و 
97/10/0197/10/15

 جمع آوری اطالعات سالمت گروه سنی هدف غیر دانش آموز در 

سامانه یکپارچه الکترونیک وزارت بهداشت
97/011/0197/11/15گزارش سامانه5

تشکیل کمیته های فنی،  اجرایی سالمت نوجوانان و دانش آموزان 

ذیل دبیرخانه شورایعالی سالمت و امنیت غذایی
97/08/0197/08/15...نامه ها، صورتجلسات، ابالغ ها، 15

تهیه پیش نویس اولیه برنامه ملی سالمت نوجوانان با همکاری کلیه 

سازمانها و نهادهای ذیربط
97/08/0197/08/15پیش نویس تهیه شده15

 همکاری با مرکز مدیریت بیماری ها و دفتر سالمت و تندرستی 

وزارت آموزش و پرورش دربازبینی  دستورالعمل پدیکولوزیس
97/07/1597/07/30...نامه ها، صورتجلسات، دستورالعمل بازبینی شده و 5

 دریافت اطالعات آماری شناسایی، ارجاع و پیگیری موارد   

(خرداد)پدیکولوزیس، دو بار در سال تحصیلی
97/03/1597/03/30گزارش موارد شناسایی، ارجاع و پیگیری شده در خرداد ماه5

 دریافت اطالعات آماری شناسایی، ارجاع و پیگیری موارد   

(آذر)پدیکولوزیس، دو بار در سال تحصیلی
97/09/1597/09/30گزارش موارد شناسایی، ارجاع و پیگیری شده در آذر ماه5

 کارگاه کشوری برنامه ریزی مداخالت بر اساس تحلیل 2 برگزاری 

داده ها و شاخص های سالمت میانساالن
97/7/197/7/15مکاتبات برگزاری کارگاه ها15

97/9/197/9/15بوکلت چاپ شده10نهایی سازی  بوکلت غیر پزشک و پزشک سالمت میانساالن

تدوین، تحلیل و ارسال گزارش  ارائه خدمات ادغام یافته سالمت به 

( ماهه اول6) سال 30 - 59زنان و مردان 
97/7/197/7/15(طی نامه اداری)گزارش سامانه الکترونیک 5

تدوین، تحلیل و ارسال گزارش  ارائه خدمات ادغام یافته سالمت به 

( ماهه دوم6) سال 30 - 59زنان و مردان 
97/12/197/12/15(طی نامه اداری)گزارش سامانه الکترونیک 5

97/7/197/7/15گزارش پایش طی نامه اداری10( ماهه اول6)پایش خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن 

97/12/197/12/15گزارش پایش  طی نامه اداری10( ماهه دوم6)پایش خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن 

تامین تکنولوژی روزآمد و ملزومات آن برای ارتقای استاندارد کیفیت 

آموزش های عملی مهارتی ضمن خدمت برای ارائه دهندگان خدمات
97/12/197/12/15مکاتبات اداری مبنی بر تامین ابزارهای الزم5

 ارائه خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن برای شاغلین صنوف و 

سازمان ها و کارکنان مدارس مروج سالمت
97/11/197/11/15گزارش اقدامات انجام شده طی نامه اداری15

نهایی سازی پروتکل های استاندارد خدمات پیشگیرانه اختالالت اورو 

ژنیتال و جنسی زنان در میانسالی و یائسگی
97/7/197/7/15مکاتبات10

97/12/197/12/15گزارش مکتوب برگزاری کارگاه طی نامه اداری15 کارگاه  سالمت زنان در دوران یائسگی1 برگزاری 

افزایش پوشش خدمات ادغام یافته 

 30سالمت میانساالن به میزان 

درصد جمعیت تحت پوشش در 

97سال 

8

استمرار و ارتقا خدمات ادغام یافته 

سالمت برای زنان میانسال در دوره 

ی باروری و یائسگی و مردان 

میانسال در نظام خدمات بهداشتی 

-اولیه

100

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

افزایش پوشش مراقبت های گروه 

سال % 10های سنی هدف به میزان 

پایه تا پایان برنامه

100مراقبت سالمت گروه سنی هدف8
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

برگزاری جلسات با اعضای هیات علمی به منظور تدوین طرح 

پژوهشی
97/6/197/6/30دعوتنامه ها و صورتجلسات10

97/10/197/10/15متن طرح پژوهشی10 تدوین طرح پژوهشی مراقبت در منزل

اجرای فاز اول طرح پژوهشی مراقبت در منزل در دانشگاههای 

منتخب
10

مستندات مربوط به هماهنگی های مورد نیاز فاز اول برنامه مراقبت 

در منزل
97/12/197/12/20

برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته برای کارشناسان سالمندان 

دانشگاهها
5

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
97/6/197/6/15

برگزاری کارگاه آموزشی برای پزشکان و کارشناسان سالمندان 

(در دانشکده های تک شهرستان در همان شهرستان)شهرستان ها
5

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
97/11/197/11/30

97/7/197/7/15گزارش20ارائه گزارش شش ماهه اول از نحوه اجرای برنامه

97/12/197/12/14گزارش20ارائه گزارش شش ماهه دوم از نحوه اجرای برنامه

97/10/197/10/20متن پروتکل دمانس در دوقسمت پزشک و غیر پزشک10تدوین پروتکل دمانس

10تدوین پروتکل مراکزبهداشتی درمانی دوستدار سالمند
تهیه /بررسی وضعیت موجود/صورتجلسه جلسات هماهنگی

...پرسشنامه و متن پروتکل و
97/12/197/12/15

 مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال تحت پوشش بصورت ماهانه 

مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک طی شش ماهه /توسط بهورز

97اول 

50
 طبق 1397گزارش آمار مراقبت بیماران طی شش ماهه اول سال 

فرمت ابالغ شده در پورتال یا سامانه سیب
97/7/0197/7/30

 مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال  تحت پوشش بصورت ماهانه 

97مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک طی سال /توسط بهورز
50

 طبق فرمت ابالغ شده 1397گزارش آمار مراقبت بیماران طی سال 

در پورتال یا سامانه سیب
97/012/0197/12/15

210 و 1آموزش خودمراقبتی بیماران دیابتی تیپ 
گزارش برگزاری دوره های آموزشی برنامه دیابت در دانشگاه های 

کشور همچون برنامه دوست من انسولین یا برنامه های مشابه
97/11/0197/11/30

تعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش که ساالنه % 50 افزایش 

 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
97/012/0197/12/15

تعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش که متوسط % 50 افزایش 

 1397 درصد در طول سال 8 کمتر از HbA1cنتیجه آزمایش 

داشته اند

50

ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه نتیجه آزمایش هموگلوبین 

گلیکوزیله نسبت به  سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال 

غیرواگیر

97/012/0197/12/15

97/07/0197/07/30گزارش پیشرفت اجرای طرح پایلوت رتینوپاتی10( 2فاز) پیشگیری و کنترل رتینوپاتی دیابتی 

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده به 

تا پایان برنامه ششم % 10میزان 

HbA1c

8
 برنامه مراقبت بیماران مبتال به 

دیابت
100

 درصد جمعیت تحت 10بهره مندی 

پوشش از مراقبت های اولیه سالمت
8

 مراقبت های ادغام یافته  سالمت 

سالمندان و ارایه خدمت در منزل 

به سالمندان ناتوان

100

افزایش نسبت بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار خون با 

فشارخون کنترل شده به میزان 

 تا پایان برنامه ششم10%

8
 برنامه مراقبت بیماران مبتال به 

فشارخون باال
100

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

12.5 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
جدول زمانبدی شش ماهه پایش و نظارت : 2فایل اکسل شماره

( ماه اول6)آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه
97/6/0197/6/31

22.5 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
جدول زمانبدی شش ماهه پایش و نظارت : 2فایل اکسل شماره

(شش ماه دوم)آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه
97/12/0197/12/15

310 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش وضعیت انطباق سیستم کیفیت در : 3فایل اکسل شماره

(شش ماه اول)سطوح مختلف شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
97/6/0197/6/31

410 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش وضعیت انطباق سیستم کیفیت در : 3فایل اکسل شماره

شش ماه دوم)سطوح مختلف شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
97/120197/12/15

55 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در : 6فایل اکسل شماره 

(شش ماه اول)آزمایشگاههای بهداشتی 
97/6/0197/6/31

65 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در : 6فایل اکسل شماره 

(شش ماه دوم)آزمایشگاههای بهداشتی
97/120197/12/15

75 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای نمونه : 5فایل اکسل شماره 

( ماه اول6)گیری
97/6/0197/6/31

85 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای نمونه : 5فایل اکسل شماره 

( ماه دوم6)گیری
97/12/0197/12/15

92.5 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 

گزارش شش ماهه عدم انطباق شبکه و : 4فایل گزارش شماره

اقدامات اصالحی پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت و سیستم 

( ماه اول6)ارجاع

97/6/0197/6/31

102.5 - ( بار در سال2)نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی 

گزارش شش ماهه عدم انطباق شبکه و : 4فایل گزارش شماره

اقدامات اصالحی پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت و سیستم 

( ماه دوم6)ارجاع

97/12/0197/12/15

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع دسترسی به خدمات مورد 

تعهد  برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و بسته خدمت 

 ماه اول 6)گروههای سنی با تاکید بر نحوه ایجاد دسترسی به خدمت

(سال

10
نقشه خدمت و گزارش عملکرد خدمات مورد : 7فایل اکسل شماره 

(شش ماه اول )تعهد 
97/6/0197/6/31

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع دسترسی به خدمات مورد 

تعهد  برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و بسته خدمت 

 ماه دوم 6)گروههای سنی با تاکید بر نحوه ایجاد دسترسی به خدمت

(سال

10
نقشه خدمت و گزارش عملکرد خدمات مورد : 7فایل اکسل شماره 

(شش ماه دوم)تعهد 
9712/0197/12/15

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی با 

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس چک لیست سطح 

( ماه اول سال6)بندی

5

گزارش میزان انطباق سطوح مختلف :  8فایل اکسل شماره 

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت 

(شش ماه اول )

97/6/0197/6/31

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)

97/12/0197/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

8

حصول اطمینان از استقرار نظام 

تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

30
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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
97/6/0197/6/31

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
97/12/0197/12/15

ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه 

حوزه ستادی و )آزمایشگاههای بهداشتی درشش ماهه اول

(آزمایشگاههای سطوح مختلف

5

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

97/6/0197/6/31

ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه 

حوزه ستادی و )آزمایشگاههای بهداشتی در شش ماهه دوم 

(آزمایشگاههای سطوح مختلف

5

گزارش به معاونت بهداشت

 وزارت متبوع و ریاست 

دانشگاه مورد پایش

97/12/0197/12/15

تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد کردن

(شش ماهه اول ) اطالعات
50

اطالعات دموگرافیک و منابع شبکه : 9فایل اکسل شماره 

(شش ماه اول )آزمایشگاههای بهداشتی 
97/6/0197/6/31

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

97/9/0197/9/30

97/6/0197/6/31بارگزاری 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

97/12/0197/12/15

تعیین اولویت های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت به همراه 

(سه ماهه اول )تواتر برگزاری کارگاه
15

اعالم فهرست اولویت های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت به 

همراه تواتر برگزاری کارگاه
97/3/0197/3/31

بدو  و ضمن )نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی ساالنه 

خدمت 

(سه ماه اول )

15
نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی : 10فایل اکسل شماره

(سه ماهه اول سال )ساالنه 
97/3/0197/3/31

برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری بر اساس نیاز سنجی آموزشی 

و اولویت های نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر با 

(شش ماه اول)همکاری و آزمایشگاههای مرجع کشوری بیماریها 

20

ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط دانشگاه برگزار کننده و 

آزمایشگاه مرجع سالمت

مازندران عالوه بر کارگاههای دانشگاهی با -دانشگاههای شیراز

همکاری آزمایشگاه مرجع سالمت کارگاههای منطقه ای بیماریهای 

منتقله از آب و غذا را نیزبرگزار می نمایند

97/6/0197/6/31

برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری بر اساس نیاز سنجی آموزشی 

و اولویت های نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر با 

(شش ماه دوم)همکاری آزمایشگاههای مرجع کشوری بیماریها 

20

ارائه گزارش و مستندات کارگاه توسط دانشگاه برگزار کننده و 

آزمایشگاه مرجع سالمت

کرمانشاه عالوه بر کارگاههای - تهران-اصفهان-دانشگاههای 

دانشگاهی با همکاری آزمایشگاه مرجع سالمت کارگاههای منطقه 

ای بیماریهای منتقله از آب و غذا را نیزبرگزار می نمایند

97/12/0197/12/29

10 به روز رسانی اطالعات

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

8

توانمند سازی مدیران وکارکنان 

آزمایشگاههای شبکه بهداشتی در 

همه دانشگاهها

20

حصول اطمینان از استقرار نظام 

تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

30

16
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
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صفهان
ا
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30(سه ماه اول)ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 

تدوین ابزار و راهنمای نحوه ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاهها 

در مواجهه با بحران وبالیا وفوریت ها توسط آزمایشگاه  (عملکردی)

مرجع سالمت

97/3/0197/3/31

35(سه ماه دوم)ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
ارزیابی آسیب پذیری شبکه توسط دانشگاهها براساس دستورالعمل و 

چک لیست و ارائه گزارش در برش دانشگاهی
97/6/0197/6/15

35(شش ماه دوم)ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای بهداشتی 
گزارش مداخالت و  نحوه ارتقای وضعیت آمادگی آزمایشگاههای 

شبکه  در مواجهه با بالیا وفوریت ها
97/12/0197/12/15

ایجاد امکانات آزمایشگاهی معتبر و بهنگام در مناطق آمایشی به 

 درصدی عوامل مورد نظر نظام مراقبت 60منظور پوشش حداقل 

(شش ماه اول)بیماری سندرمیک  

25
ارزیابی توانمندی آزمایشگاهها برای پوشش عوامل نظام مراقبت 

سندرمیک
97/6/0197/6/31

ایجاد امکانات آزمایشگاهی معتبر و بهنگام در مناطق آمایشی به 

 درصدی عوامل مورد نظر نظام مراقبت 60منظور پوشش حداقل 

(شش ماه دوم  )بیماری سندرمیک 

25
انجام مداخالت و برگزاری کارگاه آموزشی جهت ارتقا توانمندی های 

تشخیصی با همکاری آزمایشگاههای مرجع کشوری
97/12/0197/12/15

سه  )بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی  

(ماه اول 
20

 ابالغ دستورالعمل بهینه سازی و  ابزار برآورد هزینه تمام شده 

خدمات آزمایشگاهی
97/3/0197/3/31

سه )بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی   

(ماه دوم 
15

تکمیل ابزار براورد هزینه های تمام شده خدمات آزمایشگاهی و 

گزارش اقدامات انجام شده در برش دانشگاهی
97/6/0197/6/31

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 
97/12/0197/12/15

97/01/1597/12/15گزارش پیشرفت یکساله15 راه اندازی پورتال خودمراقبتی فردی

8(در یک سال) اجرای کمپین اطالع رسانی برنامه خودمراقبتی فردی 

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه مانند )گزارش یکساله 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون ...پوستر، پمفلت و

بر  (، هزینه(ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....و روزنامه و

اساس فرم مستندات

97/01/1597/12/15

20 ارائه گزارش ماهیانه تربیت سفیران سالمت خانوار
تعداد سفیران سالمت و افتخاری آموزش داده شده ، عناوین : گزارش

(بر اساس فرم مستندات)دوره های برگزار شده 
97/01/1597/12/15

5ارائه گزارش آموزش گروهی سه ماهه اول

عناوین دوره های برگزار شده، تعداد جلسات، تعداد سفیران : گزارش

سالمت شرکت کننده، درصد افزایش آگاهی در سه ماهه اول 

(براساس فرم مستندات)

97/01/1597/03/31

5ارائه گزارش آموزش گروهی شش ماهه اول

عناوین دوره های برگزار شده، تعداد جلسات، تعداد سفیران : گزارش

سالمت شرکت کننده، درصد افزایش آگاهی در شش ماهه اول 

(براساس فرم مستندات)

97/04/0197/06/31

5ارائه گزارش آموزش گروهی نه ماهه

عناوین دوره های برگزار شده، تعداد جلسات، تعداد سفیران : گزارش

براساس فرم )سالمت شرکت کننده، درصد افزایش آگاهی در نه ماه 

(مستندات

97/07/0197/09/30

20پدافند غیر عامل و فوریتها و بالیا

ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
16

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

8

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

20برنامه خودمراقبتی فردی6
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5ارائه گزارش آموزش گروهی یکساله

عناوین دوره های برگزار شده، تعداد جلسات، تعداد سفیران : گزارش

براساس فرم )سالمت شرکت کننده، درصد افزایش آگاهی در یکسال 

(مستندات

97/10/0197/12/15

دانشجویی، سرباز، طلبه و سایر ) تربیت سفیران سالمت جوان 

(جوانان
6

تعداد سفیران سالمت جوان، عناوین دوره های برگزار شده، : گزارش

(بر اساس فرم مستندات)شاخص سفیر سالمت جوان 
97/07/0197/12/15

شش ) سفیر سالمت خانوار  40تربیت سفیر سالمت محله به ازای 

(ماهه اول
3

بر اساس فرم )گزارش تربیت سفیر سالمت محله در شش ماهه اول 

(مستندات
97/01/1597/06/31

3(یکسال) سفیر سالمت خانوار  40تربیت سفیر سالمت محله به ازای 
بر اساس فرم )گزارش تربیت سفیر سالمت محله در یکسال 

(مستندات
97/07/0197/12/15

5(سه ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در سه ماهه اول 

(فرم مستندات
97/01/1597/03/31

5(شش ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/04/0197/06/31

5(نه ماهه) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی  در نه ماه 

(مستندات
97/07/0197/09/30

10(یکساله) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در یکسال 

(مستندات
97/10/0197/12/15

97/01/1597/12/15گزارش پیشرفت یکساله15 راه اندازی سامانه خودمراقبتی سازمانی

10(در یک سال) اجرای کمپین اطالع رسانی خودمراقبتی سازمانی 

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه مانند )گزارش یکساله 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون ...پوستر، پمفلت و

بر  (، هزینه(ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....و روزنامه و

اساس فرم مستندات

97/01/1597/12/15

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی ) برگزاری دوره های آموزشی 

در )برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  (و نحوه کار با سامانه 

(سه ماهه اول )(خصوص برنامه خودمراقبتی سازمانی

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

97/01/1597/03/31

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی ) برگزاری دوره های آموزشی 

در )برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  (و نحوه کار با سامانه 

(شش ماهه اول )(خصوص برنامه خودمراقبتی سازمانی

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

97/04/0197/06/31

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی ) برگزاری دوره های آموزشی 

در )برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  (و نحوه کار با سامانه 

(نه ماهه )(خصوص برنامه خودمراقبتی سازمانی

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 

97/07/0197/09/30

20برنامه خودمراقبتی فردی

6

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16

20خودمراقبتی سازمانی
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کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی ) برگزاری دوره های آموزشی 

در )برای شورای ارتقای سالمت در محل کار  (و نحوه کار با سامانه 

(یکساله )(خصوص برنامه خودمراقبتی سازمانی

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 

97/10/0197/12/15

همکاری در اجرای برگزاری جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی 

سالمت
97/10/0197/12/15گزارش یکساله10

10(سه ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در سه ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/01/1597/03/31

10(شش ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/04/0197/06/31

10(نه ماهه) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی  در نه ماه 

(مستندات
97/07/0197/09/30

15(یکساله) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در یکسال 

(فرم مستندات
97/10/0197/12/15

97/01/1597/12/15گزارش پیشرفت یکساله10 راه اندازی سامانه خودمراقبتی اجتماعی

10(در یک سال) اجرای کمپین اطالع رسانی خودمراقبتی اجتماعی 

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه مانند )گزارش یکساله 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون ...پوستر، پمفلت و

بر   (، هزینه(ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....و روزنامه و

اساس فرم مستندات

97/01/1597/12/15

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی ) برنامه ریزی دوره های آموزشی

در )روستایی و شوارایاری /برای اعضای شورهای شهری (مشارکتی

(سه ماهه اول )(خصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی

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 

97/01/1597/03/31

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی ) برنامه ریزی دوره های آموزشی

در )روستایی و شوارایاری /برای اعضای شورهای شهری (مشارکتی

(شش ماهه اول )(خصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی

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 

97/04/0197/06/31

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی ) برنامه ریزی دوره های آموزشی

در )روستایی و شوارایاری /برای اعضای شورهای شهری (مشارکتی

(نه ماهه )(خصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی

5

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)

97/07/0197/09/30

کارگاه برنامه ریزی عملیاتی ) برنامه ریزی دوره های آموزشی

در )روستایی و شوارایاری /برای اعضای شورهای شهری (مشارکتی

(یکساله )(خصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی

10

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)

97/10/0197/12/15

97/10/0197/12/15گزارش یکساله10 همکاری در اجرای برگزاری مجمع ملی استانی و محلی سالمت

20 برنامه خودمراقبتی اجتماعی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

6

20خودمراقبتی سازمانی
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10(سه ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در سه ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/01/1597/03/31

10(شش ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر )گزارش شاخص  برنامه خودمراقبتی اجتماعی در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/04/0197/06/31

10(نه ماهه) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی 
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی  در نه ماه 

(فرم مستندات
97/07/0197/09/30

15(یکساله) ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی
بر اساس )گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در یکسال 

(فرم مستندات
97/10/0197/12/15

10(در یک سال) اجرای کمپین اطالع رسانی برنامه خودیاری 

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف،نوع رسانه مانند )گزارش یکساله 

، محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون ...پوستر، پمفلت و

بر  (، هزینه(ندارد/دارد)، سازمان همکار، ارزشیابی ....و روزنامه و

اساس فرم مستندات

97/01/1597/12/15

10(سه ماهه اول) گزارش تشکیل گروه های خودیار  

گزارش تعداد گروهای خودیار تشکیل شده، عناوین گروه های 

تشکیل شده، تعداد اعضای هر گروه، تعداد جلسات توجیهی برگزار 

بر اساس فرم )شده برای گروه های خودیار در سه ماهه اول 

(مستندات

97/01/1597/03/31

10(شش ماهه اول) گزارش تشکیل گروه های خودیار 

گزارش تعداد گروهای خودیار تشکیل شده، عناوین گروه های 

تشکیل شده، تعداد اعضای هر گروه، تعداد جلسات توجیهی برگزار 

بر اساس فرم )شده برای گروه های خودیار در شش ماهه اول 

(مستندات

97/04/0197/06/31

10(نه ماه) گزارش تشکیل گروه های خودیار 

گزارش تعداد گروهای خودیار تشکیل شده، عناوین گروه های 

تشکیل شده، تعداد اعضای هر گروه، تعداد جلسات توجیهی برگزار 

(بر اساس فرم مستندات)شده برای گروه های خودیار در نه ماه 

97/07/0197/09/30

15(در یک سال) گزارش تشکیل گروه های خودیار 

تعداد گروهای خودیار تشکیل شده، عناوین گروه : گزارش یکساله

های تشکیل شده، تعداد اعضای هر گروه، تعداد جلسات توجیهی 

بر اساس فرم )برگزار شده برای گروه های خودیار در یکسال 

(مستندات

97/10/0197/12/15

10(سه ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودیاری 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودیاری در سه ماهه اول 

(مستندات
97/01/1597/03/31

10(شش ماهه اول) ارزشیابی برنامه خودیاری 
بر اساس فرم )گزارش شاخص برنامه خودیاری  در شش ماهه اول 

(مستندات
97/04/0197/06/31

97/07/0197/09/30(بر اساس فرم مستندات)گزارش شاخص برنامه خودیاری در نه ماه 10(نه ماهه) ارزشیابی برنامه خودیاری

97/10/0197/12/15(بر اساس فرم مستندات)گزارش شاخص برنامه خودیاری در یکسال 15(یکساله) ارزشیابی برنامه خودیاری

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

20برنامه خودیاری

6

20 برنامه خودمراقبتی اجتماعی
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 تدوین و توسعه بسته های خودمراقبتی برای گروههای سنی و 

(یکساله)بیماری های هدف 
97/01/1597/12/15گزارش پیشرفت یکساله50

  بکارگیری بسته های خودمراقبتی برای گروههای سنی و بیماری 

(در یک سال)های هدف 
50

نام بسته آموزشی، تعداد بسته آموزشی تهیه شده، )گزارش یکساله 

تعداد نفرات آموزش دیده مبتنی بر بسته آموزشی، گروه هدف، محل 

بر اساس فرم مستندات (توزیع، هزینه بسته آموزشی، هزینه کل

97/01/1597/12/15

شش ) آموزش و توانمندسازی کارکنان آموزش و ارتقای سالمت 

(ماهه اول
25

بر )گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/01/1597/06/31

25(یکساله) آموزش و توانمندسازی کارکنان آموزش و ارتقای سالمت 
بر اساس )گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در یکسال 

(فرم مستندات
97/07/0197/12/15

شش ) آموزش و توانمندسازی کارشناسان کارکنان حوزه بهداشت 

(ماهه اول
25

بر )گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در شش ماهه اول 

(اساس فرم مستندات
97/01/1597/06/31

25(یکساله) آموزش و توانمندسازی کارشناسان کارکنان حوزه بهداشت 
بر اساس )گزارش تعداد و  درصد کارکنان آموزش دیده در یکسال 

(فرم مستندات
97/07/0197/12/15

97/01/1597/12/15گزارش یکساله سنجش سواد سالمت30سنجش ملی سواد سالمت

برنامه ریزی و پشتیبانی ملی مجموعه کمپین های آموزش سالمت 

همگانی
97/01/1597/12/15گزارش پیشرفت یکساله25

25(در یک سال)اجرای مجموعه کمپین های آموزش سالمت همگانی 

نام کمپین، زمان اجرا، گروه هدف، سازمان های : گزارش یکساله

، کانال ارتباطی، نوع رسانه و ارزشیابی (غیر دولتی/ دولتی)همکار 

(بر اساس فرم مستندات)کمپین 

97/01/1597/12/15

20برگزاری نمایشگاه های آموزشی
زمان اجرا، نام نمایشگاه، گروه هدف، سازمان های : گزارش یکساله

(بر اساس فرم مستندات)همکار درون و برون بخش 
97/01/1597/12/15

 اجرای برنامه نیازسنجی مبتنی بر شیوه نامه نیازسنجی سالمت 

جامعه ابالغ شده
25

ارسال نامه کتبی از سوی معاونت بهداشت مبنی بر انجام برنامه 

نیازسنجی سالمت جامعه
97/01/1597/04/31

97/01/1597/04/31گزارش لیست نیازهای احصاء شده در سطح دانشگاه25 احصاء نیاز های سالمت جامعه در سطح دانشگاه

 برنامه ریزی مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیازسنجی در سطح 

(بر اساس برنامه خودمراقبتی اجتماعی)دانشگاه 
97/05/0197/06/31گزارش درصد تدوین برنامه مداخله به تفکیک سطوح25

97/07/0197/12/15گزارش شاخص مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیازسنجی25پایش مداخالت ارتقای سالمت مبتنی بر نیازسنجی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 مدیریت سامانه آوای سالمت

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 پشتیبانی و نظارت بر سامانه ارس

تدوین جزء خودمراقبتی در 

مراقبتهای اولیه سالمت
10

توانمندسازی مدیران و کارکنان 

بخش بهداشت
10

برنامه جامع آموزش سالمت همگانی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

6

50تولید رسانه های آموزش سالمت

6

افزایش سواد سالمت مردم به میزان 

 درصد سال پایه تا پایان برنامه 25

ششم

20 نیازسنجی سالمت

30
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97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 طراحی و تولید برنامه های مستند و ترکیبی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 طراحی و تولید سریال آموزشی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 طراحی و تولید تیزرهای آموزشی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه6 طراحی و تولید پوسترهای آموزشی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 طراحی و تولید بسته های اطالعاتی و آموزشی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 طراحی و تولید مستندهای آموزشی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه6 طراحی و تولید بنرهای آموزش محیطی

97/01/1597/12/15گزارش ساالنه7 طراحی و تولید نرم افزاهای آموزشی

5(سه ماه اول) گزارش سامانه ارس 
ثبت رسانه ها، شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و : گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در سه ماه اول 
97/01/1597/03/31

5(شش ماهه اول) گزارش سامانه ارس 
ثبت رسانه ها، شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و : گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در شش ماهه اول 
97/04/0197/06/31

5(نه ماهه) گزارش سامانه ارس 
ثبت رسانه ها، شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و : گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در نه ماه 
97/07/0197/09/30

5(یکساله) گزارش سامانه ارس 
ثبت رسانه ها، شاخص سامانه ارس به تقکیک مراحل و : گزارش

(بر اساس فرم مستندات)مجموع مراحل در یکسال 
97/10/0197/12/15

97/10/0197/12/15گزارش ساالنه6ارزشیابی خارجی ساالنه رسانه های ثبت شده در سامانه

97/10/0197/12/15گزارش ساالنه6 برگزاری جشنواره ساالنه رسانه های آموزش سالمت کشور

35 برنامه ریزی دوره های آموزشی برای معلمان
نام دوره آموزشی، تعداد و درصد معلمان آموزش دیده به تقکیک 

براساس فرم مستندات (تجمعی)مقاطع تحصیلی 
97/07/0197/12/15

45 تربیت سفیران سالمت دانش آموزان

نام دوره آموزشی، تعداد و درصد دانش آموزان آموزش دیده به 

تقکیک مقاطع تحصیلی، شاخص درصد سفیران سالمت دانش آموز 

براساس فرم مستندات  (تجمعی)

97/07/0197/12/15

20 جشنواره سفیران سالمت دانش آموزان
براساس فرم  )گزارش برگزاری جشنواره مطابق با دستورالعمل 

(مستندات
97/10/0197/12/15

100برنامه خودمراقبتی در مدارس5

16

افزایش سواد سالمت مردم به میزان 

 درصد سال پایه تا پایان برنامه 25

ششم

50تولید رسانه های آموزش سالمت6

استقرار نظام جامع آموزش سالمت 

در مدارس کشور

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

و غربالگری  (مراقب سالمت/ بهورز، ماما )غربالگری اولیه توسط 

اختالل )تکمیلی توسط پزشک در مورد اختالالت شایع روانپزشکی 

دوقطبی، صرع واختالالت /افسردکی، اختالالت اضطرابی، سایکوز

(شایع کودك و نوجوان

20
  از 1397 گزارش ثبت تشخیص اختالالت شایع روانپزشکی در سال 

های الکترونیک به تفکیک گروه های سنی طبق فرمت ارسالی سامانه
97/12/1597/12/28

مراقبت افراد مبتال به اختالل روانپزشکی ارجاع شده از سوی پزشک 

توسط کارشناس سالمت روان
20

 از سامانه های 97گزارش ثبت خدمات روانشناختی در سال 

الکترونیک به نفکیک گروه های سنی طبق فرمت ارسالی
97/12/1597/12/28

برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت با موضوع مداخالت سالمت 

روان برای پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی
20

های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندار ابالغ شده  گزارش دوره

(گواهی دارای مجوز دانشگاه)
97/07/1597/07/30

بازآموزی  برای روانشناسان / برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت 

های روان شناختی برای  مراکز بهداشتی درمانی در حوزه آموزش

مبتالیان به اختالالت شایع

20
های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندار ابالغ شده  گزارش دوره

(گواهی دارای مجوز دانشگاه)
97/04/0197/04/15

/ کارگاه آموزشی با موضوع غربالگری حوزه سالمت روان بهورز، ماما 

مراقب سالمت
97/04/1597/04/30های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندار ابالغ شده گزارش دوره20

ارائه گزارش درصد موارد غربال منفی واجد شرایط دریافت آموزش 

مهارت های زندگی ارجاع شده به کارشناس سالمت روان
9797/11/197/11/15محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های سال 15

97/4/0197/5/30گزارش برگزاری کارگاه قطبی15برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی نوجوانان

97/4/0197/5/30گزارش برگزاری کارگاه قطبی14برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان

ارائه گزارش تعداد جلسات  آموزش گروهی مهارت زندگی داخل 

(از مسیر ارجاع  )مرکز 
14

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های زندگی 

97سال 
97/11/197/11/15

ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش گروهی مهارت های زندگی خارج 

(خارج از مسیر ارجاع )از مرکز 
14

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های زندگی 

97سال 
97/11/197/11/15

14(دانشگاه/ مرکز)درصد پوشش آموزش گروهی مهارت های زندگی   
محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های زندگی 

98سال 
97/11/197/11/15

14ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت های زندگی
محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های زندگی 

98سال 
97/11/197/11/15

ارائه گزارش درصد موارد غربال منفی واجد شرایط دریافت آموزش 

مهارت های فرزندپروری ارجاع شده به کارشناس سالمت روان
20

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

97فرزندپروری ا سال 
97/11/197/11/15

ارائه گزارش تعداد جلسات  آموزش گروهی مهارت فرزندپروری 

(از مسیر ارجاع  )داخل مرکز 
20

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

97فرزندپروری سال 
97/11/197/11/15

ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری 

(خارج از مسیر ارجاع )خارج از مرکز 
20

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

97فرزندپروری سال 
97/11/197/11/15

/ مرکز)درصد پوشش آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری  

(دانشگاه
20

محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

97فرزندپروری سال 
97/11/197/11/15

20ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت های فرزندپروری
محاسبه شاخص مندرج در دستوراالعمل آموزش مهارت های 

97فرزندپروری سال 
97/11/197/11/15

افزایش سطح سواد سالمت روانی 

اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد 

 %35جمعیت عمومی

6
برنامه آموزش مهارت های زندگی 

به جمعیت هدف منتخب
100

افزایش سطح سواد سالمت روانی 

اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد 

 %35جمعیت عمومی

6

برنامه آموزش مهارت های 

فرزندپروری به جمعیت هدف 

منتخب

100

شناسائی اختالالت شایع روانپزشکی 

جمعیت تحت پوشش % 7به میزان 

برنامه در دانشگاه

6
تشخیص و مراقبت از اختالالت 

شایع روانپزشکی
100

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

شاخص هایی حداقلی در مراکز بهداشت % 60ارائه گزارش احصاء 

شهری منتخب
25

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودك و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
97/11/197/11/15

شاخص های حداقلی در مراکز بهداشت % 40ارائه گزارش احصاء 

روستایی منتخب
25

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودك و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
97/11/197/11/15

شاخص های حداقلی در خانه های بهداشت % 75ارائه گزارش احصاء 

منتخب
25

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودك و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
97/11/197/11/15

شاخص هایی حداقلی در بیمارستان های % 85ارائه گزارش احصاء 

تعیین شده
25

احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودك و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان
97/11/197/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمت روان ویژه 

کارشناسان سالمت روان، مراقبین سالمت، مربیان بهورزی،بهورزان و 

کارشناسان آموزش سالمت

20
هر گروه هدف یک گزارش در شش )گزارش کارگاه ها طبق فرمت

(ماهه اول سال
97/06/0197/06/15

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمت روان ویژه 

کارشناسان سالمت روان، مراقبین سالمت، مربیان بهورزی،بهورزان و 

کارشناسان آموزش سالمت

20
هر گروه هدف یک گزارش در شش )گزارش کارگاه ها طبق فرمت

(ماهه دوم سال
97/12/0197/12/15

خودمراقبتی در سالمت  (رفع اشکال  )برگزاری  کالسهای توجیهی

روان  ویژه سفیران سالمت
97/07/0197/07/30گزارش، کالسهای برگزار شده  و تعداد افراد شرکت کننده20

تهیه، تدوین و ارسال  محتوای آموزشی خودمراقبتی در سالمت روان 

به دانشگاههای علوم پزشکی کشور (CDکتاب یا  )
97/04/1597/04/31تعداد محتواهای ارائه شده  به نسبت سفیران سالمت کشور20

برگزاری کارگاه آموزشی  بسته  ارتقای آگاهی در دانشجویان پزشکی 

 با هدف کاستن از انگ اختالالت روانپزشکی
97/12/0197/12/30بسته آموزشی و برگزاری یک کارگاه آموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی برای کلیه پزشکان 

عمومی مراکز منطقه تحت پوشش
14

فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
97/06/0197/06/30

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی برای کلیه 

کارشناسان سالمت روان مراکز منطقه تحت پوشش
14

فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
97/06/0197/06/30

برگزاری کارگاه  آموزشی پیشگیری از خودکشی برای کلیه 

کارشناسان مراقب سالمت پایگاه های سالمت شهری و کلیه بهورزان 

خانه های بهداشت روستایی

14
فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
97/06/0197/06/30

 درصد از سفیران سالمت مرتبط با مراکز برای برنامه 20آموزش 

خودمراقبتی پیشگیری از اقدام به خودکشی در جمعیت عمومی
14

گزارش جلسات آموزشی شامل تاریخ و محل برگزاری، نام مدرسین و 

اسامی شرکت کنندگان
97/11/0197/11/30

جمع آوری و ثبت کلیه موارد اقدام به خودگشی و فوت ناشی از آن 

شناسایی شده توسط مراکز بهداشت شهرستان ها در سامانه ثبت 

رفتارهای خودکشی تا پنجاه روز بعد از تاریخ اتمام ماه

14
ثبت موارد اقدام به خودکشی و فوت در سامانه ثبت رفتارهای 

خودکشی به صورت ماهانه
97/01/0197/12/29

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در زمینه نحوه انعکاس اخبار 

مربوط به خودکشی در رسانه ها برای اصحاب رسانه های محل 

منطقه تحت پوشش

15
فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام 

مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان
97/11/0197/11/30

شاخص های حداقلی % 10پوشش 

دستورالعمل رفتار با کودك و 

نوجوان در بخش بهداشت و درمان

5
اجرای دستورالعمل رفتار با کودك 

و نوجوان در بخش بهداشت و درمان
100

پوشش جمعیت عمومی در ارتقای 

سطح سواد سالمت روانی، اجتماعی 

و پیشگیری از اعتیاد

100خود مراقبتی و کاهش انگ6

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
16

برنامه پیشگیری از رفتار های 

خودکشی
100 6

کاهش میزان اقدام به 

خودکشی و مرگ ناشی از آن به 

نسبت به سال پایه% 5میزان 
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

کاهش میزان اقدام به 

خودکشی و مرگ ناشی از آن به 

نسبت به سال پایه% 5میزان 

6
برنامه پیشگیری از رفتار های 

خودکشی
100

پیگیری تلفنی و برگزاری جلسه آموزش روانشناختی حضوری توسط 

 درصد از  50کارشناس سالمت روان و ویزیت توسط پزشکی برای 

موارد شناسایی شده و ارجاع شده  اقدام به خودکشی به مراکز 

خدمات جامع سالمت

15
فیزیک گزارش های تجمیع شده مراکز بهداشت شهرستان ها توسط 

معاونت بهداشتی دانشگاه ها
97/07/0197/12/29

برگزاری یک کارگاه آموزشی مدیریت اختالالت روانپزشکی برای 

کلیه پزشکان عمومی طرف قرارداد با مجری برنامه سالمت روان 

جامعه نگر

20

فیزیک گزارش برگزاری یک کارگاه آموزش مدیریت اختالالت 

روانپزشکی برای پزشکان عمومی طرف قرارداد شامل برنامه و اسامی 

شرکت کنندگان از سوی مجری طرح به معاونت بهداشتی دانشگاه 

ها در نیمه اول سال

97/6/197/6/31

20ارائه خدمات مراقبت پس از ترخیص برای بیماران گروه هدف
دو فقره فیزیک گزارش های عملکرد ارسالی از سوی مجری طرح به 

معاونت بهداشتی دانشکاه مربوط به سه ماهه اول و دوم
97/9/197/9/30

ارائه خدمات مراقبت مشارکتی پزشکان عمومی برای بیماران گروه 

هدف
20

دو فقره فیزیک گزارش عملکرد ارسالی از سوی مجری طرح به 

معاونت بهداشتی دانشگاه مربوط به سه ماهه اول و دوم
97/9/197/9/30

پایش فصلی  فعالیت مراکز سالمت روان جامعه نگر از سوی معاونت 

بهداشتی دانشگاه ها
20

سه فقره فیزیک گزارش پایش فصلی  مراکز  از سوی معاونت 

بهداشتی دانشگاه ها مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم
97/10/197/10/30

پایش عملکرد معاونت بهداشتی دانشگاه ها در اجرای برنامه سالمت 

روان جامعه نگر از سوی دفتر سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت 

بهداشت

20
فیزیک مکاتبات و بازخورد های ارسالی به معاونت بهداشتی دانشگاه 

ها از سوی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد
97/11/197/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای کارشناسان سالمت روان
97/04/197/04/30مستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای پزشکان عمومی
97/5/197/05/30مستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای مراقبین سالمت و بهورزان
97/06/197/06/30مستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای مشاوران مدارس
97/09/197/09/30مستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت روانی اجتماعی در هر دانشگاه 

برای گروه های امدادگر
97/10/197/10/30مستندات برگزاری کارگاه های اموزشی20

برگزاری کارگاه بازآموزی پیشگیری از خشونت خانگی برای 

کارشناسان سالمت روان دانشگاه ها
97/09/0197/10/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه14

 برگزاری یک کارگاه بازآموزی پیشگیری از همسر آزاری توسط 

دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان منطبق با برنامه های طرح 

تحول سالمت

97/10/0197/10/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه14

139797/06/0197/06/30گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه اول سال 14غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی همسر آزاری

139797/12/0197/12/29گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه دوم سال 14غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی همسر آزاری

6
برنامه حمایت های روانی اجتماعی 

در بالیا و حوادث غیر مترقبه
100

50

ارتقاء کیفی و افزایش پوشش 

خدمات مراکز سالمت روان جامعه 

نگر

100 برنامه سالمت روان جامعه نگر6

کاهش شیوع و پیشگیری از 

پیشرفت و تشدید عوارض روانی در 

حوادث غیر مترقبه 

 افزایش توان انطباق و آماده سازی 

بازماندگان 

 تقویت مهارت های اجتماعی 

بازماندگان و کمک به جامعه برای 

سازماندهی مجدد و بازسازی جامع 

 درصدی خدمات 50 پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

16

 درصدی خدمات 50 پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

پیشگیری از همسر آزاری6
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مراقبت موارد همسر آزاری که رضایت برای مداخالت داشتند توسط 

کارشناس سالمت روان
15

  از 1397گزارش ثبت خدمات توانمندسازی در شش ماهه اول سال 

های الکترونیک به تفکیک سامانه
97/06/0197/06/30

مراقبت موارد همسر آزاری که رضایت برای مداخالت داشتند توسط 

کارشناس سالمت روان
15

  از 1397گزارش ثبت خدمات توانمندسازی در شش ماهه دوم سال 

های الکترونیک به تفکیک سامانه
97/12/0197/12/29

97/10/0197/10/30گزارش طبق دستور العمل ارسالی14اثر بخشی برنامه پیشگیری

 برگزاری یک کارگاه بازآموزی پیشگیری از کودك آزاری توسط 

دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان منطبق با برنامه های طرح 

تحول سالمت

97/10/0197/10/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه14

139797/06/0197/06/30گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه اول سال 14غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی کودك آزاری

139797/12/0197/12/29گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه دوم سال 14غربالگری اولیه  و غربالگری تکمیلی کودك آزاری

مراقبت موارد کودك آزاری که رضایت برای مداخالت داشتند توسط 

کارشناس سالمت روان
14

  از 1397گزارش ثبت خدمات توانبخشی در شش ماهه اول سال 

های الکترونیک به تفکیک سامانه
97/06/0197/06/30

مراقبت موارد کودك آزاری که رضایت برای مداخالت داشتند توسط 

کارشناس سالمت روان
14

  از 1397گزارش ثبت خدمات توانبخشی در شش ماهه دوم سال 

های الکترونیک به تفکیک سامانه
97/12/0197/12/29

97/10/0197/10/30گزارش طبق دستور العمل ارسالی15اثر بخشی برنامه پیشگیری

97/12/0197/12/29گزارش طبق دستور العمل ارسالی15پاسخگویی نظام سالمت به موارد اورژانسی کودك آزاری

تهیه راهنماهای اجرایی، بسته های آموزشی و بازنگری  بسته های 

خدمتی مدل مداخالت سالمت اجتماعی
97/10/0197/10/30فایل راهنمای اجرایی و بسته های آموزشی14

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخالت سالمت اجتماعی 

توسط ستاد برای کارشناسان سالمت روان دانشگاه ها
97/08/0197/08/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه14

 موافقت نامه های مربوط به حمایت طلبی و جلب تعهد تصمیم 

گیرندگان کشوری و استانی
97/09/0197/09/30صورت جلسات، مصوبات، اسناد امضا شده توسط سازمان ها14

97/11/0197/11/15گزارش پایش، پسخوران گزارش به مرکز مربوطه14پایش و نظارت از روند اجرای برنامه مدل مداخالت سالمت اجتماعی

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخالت سالمت اجتماعی 

توسط دانشگاه برای کارشناسان سالمت روان
97/10/0197/10/30برنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین14

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

97/09/0197/09/30

15 تهیه اسناد سالمت اجتماعی محالت آسیب خیز
سند ارتقاء سالمت اجتماعی- 2صورت جلسه نشست آموزشی،  -1  

(..عکس و )سایر مستندات- 3محله، 
97/10/0197/10/30

50پیشگیری از کودك آزاری

 درصدی جمعیت مناطق 10پوشش 

حاشیه ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور نسبت به سال 

پایه تا پایان برنامه ششم

6
مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور
100

16

 درصدی خدمات 50 پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

60

50پیشگیری از همسر آزاری

 درصدی خدمات 50 پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

 63 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

-  سال17-12 اجرای برنامه آموزش گروهی مهارت فرزند پروری 

شش ماهه اول
97/07/0197/07/15گزارش آماری شش ماهه اول25

-  سال17-12 اجرای برنامه آموزش گروهی مهارت فرزند پروری 

شش ماهه دوم
97/12/2097/12/30گزارش آماری شش ماهه دوم25

 اجرای برنامه غربالگری و مداخله اختالالت مصرف سیگار مواد و 

شش ماهه اول- الکل
97/7/197/7/30گزارش آماری شش ماهه اول25

 اجرای برنامه غربالگری و مداخله اختالالت مصرف سیگار ، مواد و 

شش ماهه دوم- الکل
97/12/197/12/29گزارش آماری شش ماهه دوم25

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

97/06/0197/06/31بسته آموزشی، عناوین سرفصل ها ، لیست افراد آموزش دیده20

20مکان یابی نقاط پرخطر
ارائه گزارش نهایی،مستندات برگزاری جلسه کمیته کاهش آسیب 

استانی در خصوص نتایج مکان یابی
97/10/0197/10/30

،  ...آموزش  تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و 

 برای گروهای هدف مراکز کاهش آسیب HIVاجرای تست و مشاوره 

 -1

97/04/0197/04/31ارسال 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 

 -2

97/07/0197/07/30ارسال 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

97/10/0197/10/30ارسال آمار گزارشات فصلی مراکز کاهش آسیب20

97/11/0197/11/15گزارش کالس ها و جلسات آموزشی برگزار شده35استمرار آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول        

طراحی و استقرار  )کارگاه توجیهی، مشورتی تدوین متون پروژه نمو 

 26برای  ("نوجوان، مربی، والدین"الگوی رفتار سازی سه بعدی 

دانشگاه داوطلب در اجرای طرح

97/06/0197/06/15...دعوتنامه، برنامه کارگاه، لیست شرکت کنندگان،گزارش اجرا، 30

طراحی و استقرار الگوی رفتار  )تهیه محتوای آموزشی پروژه نمو 

("نوجوان، مربی، والدین"سازی سه بعدی 
97/11/1597/11/30متون تهیه شده برای نوآموز، مربی و والدین35

برگزاری کارگاه، کالس، جلسه، همایش های مدارس مروج 

کارگاه، جلسه و کالس های آموزشی برای گروه های هدف )سالمت

از جمله سفیران سالمت دانش آموزی و همایش های استانی و 

(تشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی و برون بخشی- شهرستانی

11
کارگاه، کالس، جلسه، )برنامه کارگاه، دعوتنامه، گزارش برگزاری

...، لیست شرکت کنندگان، صورتجلسه، (همایش
97/12/0197/12/15

97/12/0197/12/15...صورتجلسه، گزارش اجرا و پایش،  11اجرای برنامه مدارس مروج سالمت در مناطق آزاد تجاری

100برنامه کاهش آسیب مصرف مواد

 افزایش پوشش برنامه کاهش 

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

سوزن، برنامه روابط جنسی ایمن و 

جمعیت معتادان تزریقی% 15تا  (...

6

افزایش جمعیت تحت پوشش 

آموزش و مشاوره سالمت بلوغ و  

به  (نوجوانان گروه هدف )باروری

تا پایان برنامه% 70میزان 

6

سالمت بلوغ و باروری گروه سنی 

هدف و نظام مراقبت رفتارهای 

مخاطره آمیز سالمت در دانش 

آموزان

100

 درصدی خدمات 50 پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

16

100مدارس مروج سالمت 6
ارتقاء مدارس مروج سالمت به 

 درصد پایان برنامه10میزان 

افزایش پوشش برنامه پیشگیری از 

اختالالت مصرف دخاتیات، الکل و 

در گروه  هدف تا % 5مواد به میزان 

پایان سال

6
 برنامه پیشگیری ازاختالالت مصرف 

دخاتیات، الکل و مواد
100
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97/12/0197/12/15...صورتجلسه، گزارش اجرا، 11همکاری و مشارکت در اجرای پایلوت سالمت روان دانش آموزان

همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه راهکارهای موثر در ارتقاء 

وضعیت سالمت و تغذیه کودکان در سنین مدرسه
97/12/0197/12/15...صورتجلسه، گزارش اجرا، 11

جمع آوری و بررسی نتایج )تهیه و اهدا لوح مدارس مروج سالمت

، تعیین ستاره 1396-1397ممیزی های خارجی در سال تحصیلی 

(کسب شده و تهیه لوح و اهدا لوح به مدارس مروج سالمت ستاره دار

11

مکاتبات، بررسی فرم ها، ارسال پسخوراند، جمع بندی نتایج ممیزی 

دانشگاهی و کشوری، لیست مدارس ستاره دار، - های شهرستانی

...مستندات مربوط به تهیه و اهدا لوح نظیر لیست توزیع و 

97/12/0197/12/15

97/06/1597/06/30...صورتجلسات، نتایج ارزیابی و 11(ارزیابی برنامه )اجرای فاز اول بازنگری برنامه مدارس مروج سالمت

بازنگری برنامه )اجرای فاز دوم بازنگری برنامه مدارس مروج سالمت

بر اساس نتایج ارزیابی و اصالح دستورالعمل اجرایی و چک لیست 

(های ممیزی

11
 صورتجلسات، مستندات مربوط به نتایج ارزیابی و اصالح 

...دستورالعمل اجرایی، چک لیست ها و 
97/09/1597/09/30

 برگزاری کارگاه آموزشی برنامه بازنگری شده به منظور پایلوت در 

مدارس منتخب
11

، لیست (کارگاه، کالس، همایش)برنامه کارگاه، دعوتنامه، گزارش اجرا

...شرکت کنندگان، 
97/11/0197/11/15

پایلوت برنامه  )اجرای فاز سوم بازنگری برنامه مدارس مروج سالمت

و پایش اجرای پایلوت (بازنگری شده در مدارس منتخب
12

ابالغ پایلوت به دانشگاهها، گزارش دانشگاهها، پسخوراند و نتایج 

...بازدید و پایش و
97/12/0197/12/15

بازنگری برنامه سطح بندی و تدوین مدل کشوری اجرای برنامه 

ساماندهی خدمات مراقبت مادر ونوزاد
97/12/197/12/25فایل بازنگری5

97/12/197/12/25صورت جلسه5تشکیل کمیته های کشوری ساماندهی خدمات مراقبت مادر ونوزاد

تشکیل حداقل یک کمیته های دانشگاهی سالمت نوزادان در  

بهداشت
97/12/297/12/26صورت جلسه10

97/12/397/12/27صورت جلسه10تشکیل حداقل یک کمیته های دانشگاهی سالمت نوزادان در  درمان

محتوی های / راهنماهای بالینی / چاپ و نشر بسته های خدمتی 

گزارش اطالعات و تحلیل داده ها/ آموزشی 
97/12/297/12/25فایل های مربوطه5

برگزاری  کارگاه  متطقه ای برای نهایی سازی و آموزش میدانی 

برنامه
97/12/397/12/25فایل گزارش10

97/7/197/7/30فایل10تدوین برنامه ملی پیشگیری و درمان آسیفکسی

97/8/197/8/30نامه ابالغ5ابالغ برنامه ملی پیشگیری و درمان آسفیکسی زایمانی

اجرای برنامه های آموزشی و اجرایی  مربوطه  به پیشگیری از 

آسیفکسی
97/11/197/11/30فایل گزارش10

 درصدی خدمات 50 پوشش 

پیشگیری از خشونت خانگی در 

قربانیان شناسایی شده تا پایان 

برنامه ششم،  نسبت به سال پایه

16
ارتقاء مدارس مروج سالمت به 

 درصد پایان برنامه10میزان 
100مدارس مروج سالمت6

16افزایش امید زندگی
کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان به 

 در هزار تولد زنده7کمتر از 
7

ساماندهی سیستم ارجاع ویژه 

حاملگی های پرخطر و نوزادان در 

معرض خطر و برنامه احیا،  تثبیت، 

انتقال و نجات نوزاد

100
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/8/197/8/30فایل گزارشHBB10اجرای برنامه های آموزشی و اجرایی  مربوطه  

97/8/197/8/30فایل گزارش10(NRP)اجرای برنامه های آموزشی و اجرایی مربوط به احیا نوزاد

97/7/197/7/30فایل برنامه5نهایی سازی برنامه تثبیت و  انتقال نوزاد

97/11/197/11/30گزارش5اجرای برنامه های آموزشی و عملیاتی  مربوط به تثبیت و انتقال نوزاد

97/11/197/11/30گزارش10  بانک شیر مادر در دانشگاه های منتخب2تاسیس حداقل

97/11/197/11/30گزارش10اجرای برنامه های آموزشی اجرایی مربوط به مراقبت ویژه نوزادان

97/5/197/5/30گزارش10برگزاری  کارگا ههای مراقبت تغذیه ای در هر دانشگاه

97/8/197/8/30گزارش10اجرای برنامه مراقبت روانی معنوی تسکینی نوزاد در دانشگاه منتخب

 دانشگاه 5اجرای برنامه تغذیه وریدی خوراکی نوزاد پر خطر در 

(ایجاد مراکز تغذیه وریدی خوراکی نوزاد در درمان)
97/11/197/11/30گزارش10

97/11/197/11/30فایل برنامه10تهیه و تدوین برنامه ملی مربوطه

97/11/197/11/30گزارش10برگزاری همایش های ملی

اجرای برنامه های آموزشی مربوطه به پیگیری رتینو پاتی نارسی ، 

پیگیری شیر خوار پرخطر در درمان..... 
97/12/197/12/25گزارش10

اجرای برنامه های توانمند سازی والدبن برای مراقبت از نوزاد در 

بهداشت
97/12/197/12/25گزارش10

اجرا و توسعه  برنامه  مراقبت ازنوزاد پر خطر درمنزل  در دانشگاه 

های منتخب
97/7/197/7/30گزارش10

97/10/197/10/30صورت جلسه50تدوین راهنمای های  های بالینی مبتنی بر شواهد

ادغام راهنما های بالینی تدوین شده در سیستم تعرفه گزاری بیمه و 

استاندارد های خدمت
97/10/197/10/30گزارش50

16افزایش امید زندگی

بهبود مراقبت تکاملی در بخش های 

مرقبت نوزادان
7

تغذیه ویژه ، )مراقبت ویژه نوزادان 

تنفسی ، عفونت ، مراقبت تکاملی 

یگانه نوزاد، آسیفکسی هنگام تولدو 

نظام  (مراقبت تسکینی معنوی

مراقبت پیگیری شیرخواران پرخطر 

رتینوپاتی نارسی، کاردرمانی )

نوزادان، مراقبت از نوزاد پر خطر در 

(منزل وکلینیک های تخصصی

100

کاهش میزان مرگ نوزادان به کم 

 در هزار تولد زنده7تر از 
7

برنامه بهبود کیفیت مبتنی بر 

راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
100

ساماندهی سیستم ارجاع ویژه 

حاملگی های پرخطر و نوزادان در 

معرض خطر و برنامه احیا،  تثبیت، 

انتقال و نجات نوزاد

100 7
کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان به 

 در هزار تولد زنده7کمتر از 
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

کودك )اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده سالمت کودکان

دانشکده های علوم / در مراکز ارائه خدمت  دانشگاه ها  (سالم

پزشکی کشور

10
گزارش اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده کودك سالم در 

دانشکده علوم پزشکی طبق فایل بارگذاری شده در پرتال/ دانشگاه 
97/11/197/11/15

در  (مانا )اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده سالمت کودکان

دانشکده های علوم پزشکی کشور/ مراکز ارائه خدمت  دانشگاه ها 
10

در  (مانا)گزارش اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده کودك بیمار

دانشکده علوم پزشکی طبق فایل بارگذاری شده در پرتال/ دانشگاه 
97/11/197/11/15

تهیه و تدوین محتوای آموزش مجازی بسته خدمت سالمت کودکان 

ویژه پزشکان خانواده
10

لینک  آموزش پودمان کودکان پزشکان خانواده در سایت دانشگاه 

علوم پزشکی مجازی
97/11/197/11/15

هماهنگی جهت اجرای پره سرویس مانا و کودك سالم در دانشگاه ها 

دانشکده های علوم پزشکی کشور/ 
97/8/197/9/1مکاتبات انجام شده5

دانشکده های /  اجرای پره سرویس مانا و کودك سالم در دانشگاه ها 

علوم پزشکی کشور
5

/ گزارش اجرای پره سرویس مانا و کودك سالم در دانشگاه ها 

دانشکده های علوم پزشکی کشور طبق جدول بارگذاری شده در 

 سطر پس از ابالغ 5روند استقرار و اجرای  برنامه حداکثردر -  پرتال 

گزارش برگزاری آموزش پره سرویس در -(آذر ماه)از وزارت بهداشت 

گزارش مشکالت و موانع موجود - (دی ماه  )دانشکده / دانشگاه

(بهمن ماه ) سطر 5برنامه حداکثر در 

97/9/197/11/15

نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت مراقبتهای ادغام یافته 

بوکلت و راهنما ویژه پزشک و غیر پزشک (مانا)ناخوشی های اطفال 
5

مستندات نهایی سازی، چاپ و توزیع بسته خدمت مراقبتهای ادغام 

بوکلت و راهنما ویژه پزشک (مانا)یافته ناخوشی های اطفال
97/10/197/11/30

نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت مراقبتهای ادغام یافته 

کودك سالم  بوکلت و راهنما ویژه پزشک و غیر پزشک
5

مستندات نهایی سازی ، چاپ و توزیع بسته خدمت مراقبتهای ادغام 

یافته کودك سالم بوکلت و راهنما ویژه پزشک
97/10/197/11/30

دانشکده های / پایش  بسته جدید سالمت کودکان در دانشگاه ها 

علوم پزشکی کشور
5

گزارش پایش های انجام شده بسته جدید سالمت کودکان در 

دانشکده های علوم پزشکی کشور/ دانشگاه ها 
97/6/1597/12/15

دانشکده های / ارزشیابی بسته جدید سالمت کودکان در دانشگاه ها 

علوم پزشکی کشور
10

/ در دانشگاه ها  "پایش بسته جدید سالمت کودکان"گزارش پروژه 

دانشکده های علوم پزشکی کشور
97/6/1597/12/15

استقرار و اجرای تست تشخیصی تکاملی بیلی حداقل در یک واحد 

دانشکده های علوم پزشکی کشور/ ارائه خدمت در دانشگاهها 
10

تامین مکان - (بارگذاری بهمن ماه)تکمیل دوره های آموزش بیلی

بارگذاری بهمن )فیزیکی مناسب مطابق با دستورالعمل اجرایی بیلی 

تامین تجهیزات مناسب مطابق با دستورالعمل اجرایی - (ماه

تصویر ابالغ شروع به کار نیروی انسانی - (بارگذاری بهمن ماه)بیلی

تصویر جدول آماری تکمیل شده - (بارگذاری بهمن ماه)دوره دیده 

پایش اجرای برنامه مطابق با - (بارگذاری اسفند ماه)موجود در پرتال 

(بارگذاری اسفند ماه)چک لیست موجود در پرتال

97/11/197/12/15

97/7/197/7/15گزارش برگزاری کارگاه5کارگاه بیلی برای پزشکان معین دانشگاه های علوم پزشکی کشور

97/11/197/12/15گزارش اجرای برنامه و درصد پوشش کودکان  غربالگری شده10(ASQ) سال 5اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان زیر 

97/11/197/12/15گزارش اجرای طرح10 سال5اجرای طرح آزمایشی اختالل طیف اتیسم در کودکان زیر 

مراقبتهای ادغام یافته سالمت 

کودکان
60 16افزایش امید زندگی

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید زنده12سال کمتر از 
8
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

 مرکز منطقه ای احیای 7اعتبار بخشی مرکزآموزش کشوری و 

کودکان در دانشگاههای علوم پزشکی
97/11/197/12/15مکاتبات انجام شده25

نهایی سازی بسته خدمتی احیای کودکان جهت اجرای احیای 

دانشکده های / پیشرفته کودکان در کلیه مراکز درمانی دانشگاه ها 

علوم پزشکی کشور

97/10/197/11/30گزارش تدوین و نهایی سازی25

97/10/197/11/30مکاتبات، برنامه زمانبندی ، فهرست شرکت کنندگان25آموزش احیای پایه برای کارکنان شاغل در بخش بهداشت

پیگیری تجهیز مراکز آموزشی بهورزی برای آموزش احیای پایه 

....کودکان به مراقب سالمت، بهورز و
97/9/197/10/30مکاتبات انجام شده25

20برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان شش ماهه اول
دعوتنامه - صورتجلسه کمیته بررسی مرگ کودکان معاونت بهداشتی

های مرتبط با جلسه
97/6/197/6/15

0برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان شش ماهه دوم

- صورتجلسه کمیته بررسی مرگ کودکان معاونت بهداشتی

دعوتنامه های - صورتجلسه کمیته بررسی مرگ کودکان دانشگاه

مرتبط با جلسات

97/11/197/11/15

 ماهه شش ماهه 1-59اجرای مداخالت پیشگیری از مرگ کودکان 

اول
15

نامه مربوط به - مکاتبات مربوط به مداخالت بین بخشی انجام شده

گزارش انجام - ارسال صورتجلسه به سطوح مجری و اعضای کمیته

مصوبات کمیته

97/6/197/6/15

 ماهه شش ماهه 1-59اجرای مداخالت پیشگیری از مرگ کودکان 

دوم
15

نامه مربوط به - مکاتبات مربوط مداخالت بین بخشی انجام شده

گزارش انجام - ارسال صورتجلسه به سطوح مجری و اعضای کمیته

مصوبات کمیته

97/11/197/11/15

97/9/197/9/15گزارش وضعیت مرگ کودکان9615 ماهه در سال 59 تا 1بررسی و تحلیل وضعیت مرگ کودکان 

  (CARE PATHWAYSتهیه و تدوین راهنمای مراقبت بالینی 

برای علل شایع منجر به مرگ کودك
97/11/197/11/15راهنماهای بالینی نهایی و تأیید شده15

اجرای برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان در یک شهرستان از 

حومه شهر تهران- کرمان - دانشگاههای کردستان
50

گزارش - گزارش رسمی هماهنگی های انجام شده بین بخشی

تصویر نامه مربوط به این گزارش با امضای - اقدامات انجام شده

معاون محترم بهداشت به مدیر کل محترم سالمت خانواده

97/11/197/11/15

97/11/197/11/15مکاتبات و صورتجلسات30 در دانشگاهای مجریECDمدیریت و پایش اجرای پایلوت 

97/8/197/8/15گزارش دانشگاهی بزرگداشت هفته ملی کودك20بزرگداشت هفته ملی کودك

5برگزاری کمیته های دانشگاهی تغذیه با شیرمادر
صورتجلسات برگزاری کمیته های دانشگاهی شیرمادر  شامل برنامه 

گزارش انجام مداخالت- ریزی مداخالت انجام شده 
97/10/197/10/30

اجرای مداخالت ارتقاء شروع  شیرمادر در ساعت اول تولد بر اساس 

96نتایج ارزیابی سال 
97/5/1597/5/30گزارش مداخالت انجام شده  دانشگاه در بیمارستانهای تابعه5

100ترویج تغذیه با شیر مادر
 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید زنده12سال کمتر از 
7

 1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 

ماهه و احیای کودکان
20

7(ECD)ارتقا رشد و تکامل کودکان 
رشد و تکامل همه جانبه کودکان 

(E C D )
100

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید زنده12سال کمتر از 
8

 1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 

ماهه و احیای کودکان
20

16افزایش امید زندگی
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت اول تولد در 

دانشگاهها
10

گزارش نتایج ارزیابی اجرا ی دستورعمل ساعت اول در بیمارستانهای 

دانشگاه
97/9/197/9/15

جمع بندی نتایج ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت 

اول تولد و اعالم وضعیت موجود کشوری
10

تهیه گزارش کشوری جمع بندی نتایج ارزیابی وضعیت موجود شروع 

شیرمادر در ساعت اول
97/12/197/12/15

 چاپ و توزیع دو بسته راهنمای پایش و راهنمای ارزیابی مجدد 

بیمارستانهای دوستدار کودك
97/3/197/3/15لیست توزیع و ارسال دو بسته راهنما به دانشگاهها5

اجرای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودك دانشگاه بر اساس 

ماه اول6مجموعه های جدید در 
97/8/197/8/15ماه اول6گزارش  نتایج اجرای ارزیابی مجدد در 10

اجرای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودك دانشگاه بر اساس 

ماه دوم6مجموعه های جدید در 
97/10/197/10/15ماه دوم6گزارش  نتایج اجرای ارزیابی مجدد در 5

جمع بندی نتایج ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودك کشور 

اعالم و هماهنگی با معاونت درمان/ 
10

- تهیه گزارش کشوری جمع بندی  نتایج ارزیابی مجددبیمارستانها 

مکاتبات با معاونت درمان
97/12/197/12/15

5ارزیابی و اعطای لوح به بیمارستانهای داوطلب دوستدار کودك
 مکاتبات ارسال پسخوراند و نتیجه ارزیابی بیمارستان داوطلب 

دوستدار کودك به دانشگاه  مربوطه
97/12/197/12/15

برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی مشاوره شیردهی برای مشاورین 

و مربیان منتخب دانشگاهها
97/8/197/8/15گزارش برگزاری دوره ، مکاتبات، لیست شرکت کنندگان، برنامه دوره10

10برگزاری بزرگداشت کشوری هفته جهانی تغذیه با شیرمادر

 مکاتبات با واحدهای ذیربط و دانشگاهها ، ،تدوین اهداف و برنامه،

 اجرایی و ارسال به دانشگاهها، برنامه همایش کشوری ،فعالیتهای

،رسانه ای، مواد آموزشی

97/6/197/6/15

5برگزاری هفته جهانی تغذیه با شیرمادر در دانشگاهها
گزارش  دانشگاهی فعالیتهای برگزاری مراسم بزرگداشت هفته 

جهانی ، برنامه سمینار، فعالیتهای رسانه ای،  و مواد آموزشی
97/7/197/7/15

5تدوین، تهیه و چاپ و توزیع منابع آموزشی تغذیه با شیرمادر
اعم از پوستر، فیلم اموزشی، پمفلت، )مستندات تهیه منابع آموزشی  

(.... فولدر، کتابچه های راهنما 
97/12/197/12/15

اجرای برنامه عملیاتی راهبردی ترویج تغذیه با شیر مادر با تکیه بر 

( C4D)ارتباطات 
5

گزارش اجرای فعالیتها ی دانشگاهی  در برنامه عملیاتی راهبردی 

ارتباطات  برای تغذیه با شیرمادر که اباالغ می شود
97/11/197/11/15

پیشگیری از سوانح و "برگزاری کارگاه جهت ارائه نتایج پایلوت 

 مدرسه در دانشگاه علوم پزشکی گناباد 8 در C4Dحوادث با رویکرد

 دانشگاه داوطلب اجرا8برای  "با موضوع هل دادن

20
دعوتنامه، برنامه کارگاه، لیست شرکت کنندگان، پیش آزمون و پس 

...آزمون، گزارش اجرا، 
97/06/0197/06/15

 8 درC4Dتوسعه برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث با رویکرد

دانشگاه منتخب براساس نیازسنجی
20

 ابالغ اجرا به دانشگاه، صورتجلسات، پیش آزمون و پس آزمون 

.وگزارش اجرای برنامه 
97/11/0197/11/15

برگزاری کالس های آموزشی و نظارت بر اجرای تمرینات کششی در 

مدارس
97/11/0197/11/15...گزارش های برگزاری کالس ها، اجرا و پایش اجرای برنامه، 20

گسترش اجرای پروژه  افزایش فعالیت بدنی نوجوانان با رویکرد 

 دانشگاه22مهارت های ارتباطی در 
97/11/0197/11/15...صورتجلسات، گزارش ها، 20

 6 ارزیابی میزان تأثیر مداخالت انجام شده از طریق اجرای فاز 

کاسپین
97/011/0197/11/15...نامه ها، صورتجلسات، نامه ابالغ، گزارش اجرا و 20

کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت 

نسبت به % 5در نوجوانان به میزان 

سال پایه

7

سالمت بلوغ و باروری گروه سنی 

هدف و نظام مراقبت رفتارهای 

مخاطره آمیز سالمت در دانش 

آموزان

100

100ترویج تغذیه با شیر مادر

16افزایش امید زندگی

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید زنده12سال کمتر از 
7
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط مبتنی بر محتوای 

آموزشی تدوین شده
97/7/197/7/30گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها50

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط مبتنی بر محتوای 

آموزشی تدوین شده
97/11/1597/12/15گزارشات برگزاری دوره ها و کارگاهها50

97/7/197/7/30گزارشات کمیته15برگزاری کمیته ارتقا سالمت جوانان

97/11/1597/12/15گزارشات کمیته15برگزاری کمیته ارتقا سالمت جوانان

برگزاری فعالیت های مرتبط با روز و مناسبت های هفته سالمت 

جوان
97/2/197/5/31گزارشات مربوطه20

97/7/197/7/30گزارش کارگاه آموزشی، لیست شرکت کنندگان، برنامه کارگاه،10 برگزاری کارگاهها، همایش ها و کمپین های مرتبط

97/11/1597/12/15گزارش کارگاه آموزشی، لیست شرکت کنندگان، برنامه کارگاه،10 برگزاری کارگاهها، همایش ها و کمپین های مرتبط

97/7/197/12/15گزارش نهایی بررسی30بررسی اثر بخشی برنامه ترویج ازدواج سالم

اولویت بندی و برنامه ریزی برای انجام مداخالت جامعه محور و فرد 

محور در خصوص کاهش مرگ و میر میانساالن مبتنی بر مطالعه 

مرور سیستماتیک

97/12/197/12/15گزارش تدوین شده20

بررسی ) اجرای مرحله اول نظام مراقبت سالمت میانساالن کشور 

(وضعیت موجود سالمت میانساالن
97/12/197/12/15گزارش اقدامات انجام شده20

تدوین و ابالغ دستور عمل، آئین نامه و فرم های مربوط به کمیته 

 سال30 - 70مرگ 
97/6/1597/6/30مکاتبات اداری20

 سال و تدوین گزارش فعالیت های 30 - 70تشکیل کمیته مرگ 

( ماه اول6)انجام شده 
97/6/1597/6/30گزارش اقدامات انجام شده طی نامه اداری20

 سال و تدوین گزارش فعالیت های 30 - 70تشکیل کمیته مرگ 

( ماه دوم6)انجام شده 
97/12/197/12/15گزارش اقدامات انجام شده طی نامه اداری20

نهایی سازی و تامین پروتکل ها و متون آموزشی استاندارد سطح 

بندی شده مشاوره برای ارتقای شیوه زندگی و اتخاذ رفتارهای 

و شیوه زندگی سالم میانساالن سالمت

97/6/197/6/15پروتکل چاپ شده40

97/9/197/9/15مکاتبات30 برگزاری کارگاه کشوری شیوه زندگی سالم و مشاوره برای ارتقای آن

 برگزاری کارگاه  شیوه زندگی سالم و مشاوره برای ارتقای آن برای 

مدیران ستاد شهرستان ها
97/11/197/11/15گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری30

تدوین و اجرای مداخالت مبتنی بر 

جامعه و توانمندسازی عمومی 

جامعه برای کاهش مورتالیتی و 

موربیدیتی میانساالن

50

ترویج شیوه زندگی سالم در 

میانساالن
30

 تا 18 پیشگیری از مرگ جوانان 

 سال بواسطه حوادث حمل و 29

این برنامه به منظور ارتقاء )نقل

آگاهی جوانان با رویکرد تربیت 

(مربی طراحی گردیده است

100

 سال 29 تا 18ارتقاء آگاهی جوانان 

جمعیت گروه سنی % 10با پوشش

مذکور در ارتباط با ازدواج سالم و 

پایدار و ابعاد مختلف سالمت جوان

7
نهادینه سازی سبک زندگی سالم 

در جوانان
100

 سال 29 تا 18ارتقاء آگاهی جوانان 

در ارتباط با پیشگیری از مرگ 

% 5بواسطه حوادث حمل و نقل برای

جمعیت این گروه سنی در شش 

ماهه اول

7

 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

97در سال % 2به مقدار 
7

16افزایش امید زندگی
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/9/197/9/15(طی نامه اداری)گزارش اقدامات انجام شده 35 برگزاری کمپین  هفته ملی سالمت بانوان ایران

97/12/197/12/15(طی نامه اداری)گزارش اقدامات انجام شده 30 برگزاری کمپین هفته ملی سالمت مردان ایران

97/12/197/12/15مکاتیات و گزارش اقدامات انجام شده35ارزشیابی پویش های ملی هفته سالمت مردان و زنان

97/9/197/10/30...صورتجلسات و / لیست افراد حاضر در کارگروه/ دعوتنامه 50تشکیل جلسات کارگروه سالمت سالمندان

97/12/197/12/25متن آئین نامه50تدوین آئین نامه  در خصوص سالمت سالمندان

کارشناسان , برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران گروه، پزشکان 

سالمندان
10

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
97/6/197/6/15

برگزاری کارگاه آموزشی برای پزشکان و کارشناسان سالمندان 

(در دانشکده های تک شهرستان در همان شهرستان)شهرستان ها
10

در . مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی

صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان
97/11/197/11/30

97/7/197/7/15گزارش20ارائه گزارش پایش شش ماهه اول از نحوه اجرای برنامه

97/12/197/12/14گزارش20ارائه گزارش پایش شش ماهه دوم از نحوه اجرای برنامه

97/6/197/7/20مصاحبه با رسانه ها/نشست خبری /روز شمار هفته جهانی سالمند20برگزاری روز جهانی سالمند

97/8/197/8/30...مستندات مربوط به اجرای روز جهانی از جمله عکس، فیلم و 20برگزاری روز جهانی سالمند

تشکیل کمیته کشوری و منطقه ای ارتقاء سالمت مادران با رویکرد 

کالن منطقه و برگزاری پیمایش مشترك قطبی ستادی در هر کدام 

( گانه10قطب های )از کالن مناطق آمایشی 

PPH97/12/0197/12/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 15

برگزاری حداقل یک جلسه پایش قطبی توسط دانشگاه های سرگروه 

در هر کالن منطقه در دانشگاه های زیر مجموعه و ارائه گزارش نیمه 

(درمان)اول 

97/07/0197/07/15ارائه گزارش شش ماهه از پایش برنامه طبق فورمت اعالم شده5

برگزاری حداقل یک جلسه پایش قطبی توسط دانشگاه های سرگروه 

در هر کالن منطقه در دانشگاه های زیر مجموعه و ارائه گزارش نیمه 

(درمان)دوم 

97/12/0197/12/15ارائه گزارش شش ماهه از پایش برنامه طبق فورمت اعالم شده5

طراحی و برنامه ریزی مراقبت های ویژه در خونریزی های بارداری و 

زایمان
PPH97/12/0197/12/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 25

 ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در سه ماهه 

(درمان) 96چهارم 
97/03/0197/03/15گزارش مطابق فورمت اعالم شده5

50اجرایی شدن سند ملی سالمندان

 برنامه شیوه زندگی سالم  در 

سالمندی
50

50اجرای نظام کشوری مرگ مادری

تدوین و اجرای مداخالت مبتنی بر 

جامعه و توانمندسازی عمومی 

جامعه برای کاهش مورتالیتی و 

موربیدیتی میانساالن

20

افزایش آگاهی، توانمندی و مهارت 

ارایه دهندگان خدمات در سطح 

درصد30اول به میزان

 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

97در سال % 2به مقدار 
7

7

  17کاهش نسبت مرگ مادران  به 

در صد هزار تولد زنده
8

16افزایش امید زندگی
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

 ماهه 9 ارائه گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در

(درمان) 97اول 
97/11/0197/11/15گزارش مطابق فورمت اعالم شده10

97/06/0197/06/15گزارش عملکرد965 تهیه گزارش عملکرد  نظام مراقبت مرگ مادر در  سال 

طراحی نرم افزار مرگ مادر  و آموزش نمایندگان کالن مناطق در 

مورد نرم افزار مرگ مادر
97/07/0197/07/15نرم افزار تهیه شده و گزارش جلسه10

برگزاری کارگاه های آموزشی نرم افزار مرگ مادر توسط دانشگاه 

بهداشت و )سرگروه هر قطب به دانشگاه و دانشکده های زیر گروه 

(درمان

97/09/0197/09/15گزارش کارگاه طبق فورمت اعالم شده10

/ برگزاری کارگاه های آموزشی نرم افزار مرگ مادر توسط دانشگاه 

(بهداشت و درمان)دانشکده ها به واحدهای زیر مجموعه 
97/12/0197/12/15گزارش کارگاه طبق فورمت اعالم شده10

گزارش اجرای بسته خدمت مادران طبق پرونده الکترونیک و ارائه 

گزارش  نه ماهه اول سال
97/11/0197/11/10مطابق چک لیست اعالم شده10

بازنگری استاندارد خدمات پزشک عمومی و ماما در برنامه خارج 

بیمارستانی
PPH97/12/1097/12/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 10

 گزارش اطالعات زایمان های انجام شده در واحدهای تسهیالت 

زایمانی نوبت اول
97/08/0197/08/10 درج اطالعات در پورتال و گزارش طبق فورمت اعالم شده5

 گزارش اطالعات زایمان های انجام شده در واحدهای تسهیالت 

زایمانی نوبت دوم
97/11/0197/11/10 درج اطالعات در پورتال و گزارش طبق فورمت اعالم شده5

جمع بندی و / طراحی نقشه توزیع کالن منطقه ای تسهیالت زایمانی

97جمع بندی اطالعات سال  / 96گزارش اطالعات سال 
PPH97/11/0197/11/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 10

 از مادر به HIV بازدید از مراکز اجرای برنامه پیشگیری از انتقال 

و گزارش آن ( PMTCT)نوزاد 
97/12/0197/12/15گزارش بازدید مطابق فورمت اعالم شده10

 و  باز 2 و 1بازنگری فرآیند پیگیری مادران باردار پرخطر در سطح 

طراحی سامانه بارداری های پرخطر
PPH97/07/0197/07/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 10

برگزاری جلسات آموزشی  پیگیری بارداری های پرخطر  برای 

دانشگاه های سرگروه  هر قطب
PPH97/08/0197/08/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 10

برگزاری جلسات آموزشی پیگیری بارداری های پرخطر توسط  

دانشگاه های سرگروه در هر قطب به زیر مجموعه
97/10/0197/10/15مطابق فورمت اعالم شده5

برگزاری کارگاه های آموزشی پیگیری بارداری های پرخطر توسط 

دانشکده ها به واحدهای زیر مجموعه/ دانشگاه 
97/12/0197/12/15مطابق فورمت اعالم شده5

بازبینی و اصالح طرح اسکان موقت مادران در مناطق نیازمند و جمع 

بندی و گزارش اجرای طرح اسکان موقت مادران در دانشگاه ها در 

96سال 

PPH97/05/0197/05/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 10

97/05/0197/05/10مطابق فورمت اعالم شده5گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی نوبت اول

97/10/0197/10/10مطابق فورمت اعالم شده5گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی نوبت دوم

  17کاهش نسبت مرگ مادران  به 

در صد هزار تولد زنده
8

 مراقبتهای ادغام یافته سالمت 

(خارج بیمارستانی)مادران 
50

50اجرای نظام کشوری مرگ مادری

16افزایش امید زندگی
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

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 چهار شهرستان پایلوت97

10
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

1397ماهه اول سال 
97/07/0197/07/30

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 پایلوت97

10
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

1397ماهه دوم سال 
97/12/0197/12/15

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 کشور96

25
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

  از سامانه سیب طیق فرمت ارسالی1397ماهه اول سال 
97/07/0197/07/30

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 کشور96

25
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

  از سامانه سیب طیق فرمت ارسالی1397ماهه دوم سال 
97/12/0197/12/15

برگزاری کارگاه های بازآموزی بیماری های قلب و عروق برای 

پزشکان عمومی و سایر پرسنل
30

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

طبق فرمت ارسالی (تعداد شرکنندگان
97/08/0197/09/30

 سال مبتنی بر بسته 29 تا 18 ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان 

خدمت در شش ماهه اول
97/8/197/8/30گزارشات دوره ای50

 سال مبتنی بر بسته 29 تا 18 ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان 

خدمت در شش ماهه دوم
97/11/1597/12/15گزارشات دوره ای50

- اجرای بسیج ملی آموزش تغذیه و برگزاری مناسبت های بهداشتی

تغذیه ای
20

برنامه، )فرم گزارش دهی اجرای بسیج  در دانشگاه و گزارش اقدامات 

(نتایج آزمون، نمونه صورتجلسات
97/12/197/12/15

97/09/197/09/30(مکاتبات، گزارش عملکرد و صورتجلسات)نمونه  اقدامات10برگزاری جلسات آموزشی تغذیه کارکنان درون و بین بخشی

مواد غذایی مضر ) قانون برنامه ششم48همکاری دراجرای ماده 

(سالمت
97/09/197/09/30مکاتبات/ نمونه صورتجلسات20

تدوین دستور العمل های تغذیه در مراکز کار جمعی، تغذیه کارکنان 

دولت و تغذیه در جامعه زنان روستایی و عشایری
97/03/197/03/30سه دستور العمل مرتبط10

 برگزاری نشت های مشترك کارشناسی در خصوص بهبود تغذیه در 

مراکز کار جمعی، کارکنان دولت و جامعه زنان روستایی و عشایری
97/07/197/07/30نمونه صورتجلسات بین بخشی10

تهیه متون آموزشی و برگزاری همایش بین بخشی با موضوعات 

تغذیه در مراکز کار جمعی، تغذیه کارکنان دولت و تغذیه در جامعه 

زنان روستایی و عشایری متناسب با منطقه

97/12/197/12/15 نمونه متون آموزشی بومی و برنامه سه همایش10

97/07/197/07/30نمونه استانداردهای بازنگری شده20ادامه بازنگری استاندارد های مرتبط با تغذیه و صنایع غذایی

 18افزایش پوشش مراقبت جوانان 

جمعیت % 5 سال به میزان 29تا 

گروه سنی مذکور در شش ماهه اول

7
 29 تا 18مراقبت از سالمت جوانان

سال
100

بهبود الگوی مصرف مواد غذایی 

 درصد سال پایه10میزان 
100ترویج تغذیه سالم20

 کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

تا پایان برنامه ششم

7

 ادغام خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور

100

16

16افزایش امید زندگی

افزایش میزان دسترسی و بهره 

مندی خانوارهای ایرانی به سبد 

غذایی مطلوب، سالم و ایمن
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/03/197/03/31 نمونه برنامه جامع20تدوین برنامه جامع پیشگیری و کنترل چاقی در گروه های سنی

پایگاه تغذیه سالم، مراکز )پیگیری و اجرای دستورعمل های موجود 

(....تغذیه همگانی و 
97/12/197/12/15 نمونه مکاتبات و صورتجلسات مربوطه25

97/07/197/07/30(مکاتبات، برنامه کارگاه) نمونه فعالیت ها20اجرای کارگاه های آموزشی مشاوره تغذیه و رژیم غذایی در چاقی

97/01/0397/03/31گزارش ارزشیابی برنامه15در سال گذشته (دانشگاه های پایلوت)ارزشیابی برنامه ایران اکو 

97/12/197/12/15گزارش حداقل یک نوبت پایش/ گزارش برنامه اجرایی20اجرای برنامه ایران اکو و پایش برنامه

97/07/197/07/30برنامه اجرایی34تدوین برنامه مداخله ای برای کاهش سوء تغذیه کودکان

97/07/197/07/30محتوای آموزشی33تهیه محتوای آموزشی مشاوره تغذیه کودکان

33آموزش مشاوره تخصصی تغذیه کودکان
برنامه کارگاه، نمونه متون آموزشی )گزارش برگزاری کارگاه آموزشی

(...و 
97/12/197/12/15

97/09/197/09/30 ماهه اول همان سال سبد غذایی کودکان6فرم گزارش عملکرد 20 سال5اجرای حمایت تغذیه ای کودکان زیر 

 سال و اجرای برنامه تامین 5اجرای حمایت تغذیه ای کودکان زیر 

یک وعده غذای گرم در روستا مهد
20

 ماهه دوم سال گذشته سبد غذایی کودکان و 6فرم گزارش عملکرد 

آمار مربیان آموزش دیده و فرم گزارش عملکرد سال گذشته برنامه 

روستا مهد

97/03/197/03/31

 سال و بازنگری دستورالعمل 5اجرای حمایت تغذیه ای کودکان زیر 

و فرم های برنامه حمایتسی و روستا مهدها
97/03/197/03/31دستور عمل ها و فرم ها ی بازنگری شده20

120- اجرای حمایت تغذیه ای و آموزش مادران باردار و شیرده 
-نمونه متون آموزشی - فرم گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال قبل

 برنامه و گزارش برگزاری کارگاه آموزشی
97/03/197/03/31

220- جرای حمایت تغذیه ای و آموزش مادران باردار و شیرده 
نمونه متون آموزشی - فرم گزارش عملکرد شش ماهه اول همان سال

برنامه و گزارش برگزاری کارگاه آموزشی- 
97/07/197/07/30

115-  برنامه توانمند سازی جوامع محلی در  استان های کم برخوردار 
متناسب با نتایج (.... آموزش، مهارت آموزی و )طراحی مداخالت

بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوار
97/07/197/07/30

97/11/197/11/15 اجرای مداخالت متناسب با ظرفیت های موجود240-  برنامه توانمند سازی جوامع محلی در  استان های کم برخوردار 

345-  برنامه توانمند سازی جوامع محلی در  استان های کم برخوردار 
گزارش تعیین وضعیت امنیت غذا و تغذیه به تفکیک شهرستان در 

استان های  کم برخوردار  با استفاده از سامانه سمات
97/12/197/12/15

امینت غذا و تغذیه در استان های 

کم برخوردار
30

کاهش روند افزایش چاقی و اضافه 

 درصد  سال پایه2وزن  به میزان   
10

برنامه جامع پیشگیری و کنترل 

چاقی در گروه های سنی
100

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین 

انرژی در گروه های آسیب پذیر به 

در صد سال پایه/. 2میزان 

20

 5برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر 

سال
20

50برنامه حمایت تغذیه ای

افزایش میزان دسترسی و بهره 

مندی خانوارهای ایرانی به سبد 

غذایی مطلوب، سالم و ایمن
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/07/197/07/30بسته آموزشی و  بسته خدمت بازنگری شده20بازنگری بسته آموزشی و  بسته خدمت

97/09/197/09/30صورتجلساتIDD20تشکیل جلسات کمیته استانی 

97/09/197/09/30لیست شرکت کنندگان/ مکاتبات20برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی کارکنان درون و برون بخشی

97/12/197/12/15فرم نتایج آزمایش و لیست مدارس منتخب40پایش ساالنه ید ادرار دانش آموزان

97/09/197/09/30صورتجلسات25 تشکیل جلسات کمیته ملی غنی سازی

 دانش آموزان و برگزاری کمیته Dاجرای برنامه مکمل یاری ویتامین 

برون بخشی مکمل یاری دانش آموزان
25

 و صورتجلسه کمیته های Dفرم عملکرد برنامه مکمل یاری ویتامین 

برگزار شده
97/03/197/03/31

پیگیری و تقویت برنامه شیر مدرسه با شیرهای غنی شده با ویتامین 

د
97/09/197/09/30صورتجلسات50

97/07/197/07/30فرم عملکرد  برنامه آهنیاری سال گذشته دانش آموزان70اجرای برنامه آهنیاری دانش آموزان و صورتجلسه کمیته ها

97/07/197/07/30گزارش پایش برنامه30پایش برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

20بازنگری دستورعمل
دستورعمل بازنگری شده، نمونه صورتجلسات، چک لیست ارزیابی 

مداخالت پس از بحران
97/09/197/09/30

97/09/197/09/30گزارش آموزش ها80آموزش آبشاری دستورعمل

مطالعه قابلیت اجرایی برنامه و اجرا ی پایلوت در دو استان گلستان و 

سیستان و بلوچستان
97/03/197/03/31پروپوزال/ دستورالعملها20

برگزاری کارگاه های آموزشی آبشاری جهت کارشناسان تغذیه در 

مراکز خدمات جامع سالمت
97/12/197/12/15گزارش کارگاه20

97/07/197/07/30فرم آمار مشاوره شدگان30مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی

97/12/197/12/15 تحول سالمت7فرم آمار مشاوره شدگان و فرم شماره 30مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی

 برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی و تهیه و چاپ متون آموزشی در 

شبکه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
97/12/197/12/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 60

نهایی سازی دستورالعمل روش های فاصله گذاری به منظور 

پیشگیری از بارداری های پرخطر در جمهوری  اسالمی ایران
97/11/197/11/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 40

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
10

برنامه بارداری برنامه ریزی شده و 

پیشگیری از بارداری های ناخواسته 

و پرخطر

100

افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان 

در مدیریت تغذیه در بحران به 

 در صد وضع موجود10میزان 

100مدیریت تغذیه در بحران10

افزایش پوشش مشاوه تغذیه و رژیم 

درمانی در جمعیت تحت پوشش به 

 درصدتا پایان برنامه 20میزان 

ششم توسعه

20
مراقبت های تغذیه ای در برنامه 

تحول سالمت
100

کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های 

ید، آهن، روی، ویتامین د و )شایع 

در گروه های سنی به  (ویتامین آ

درصد سال پایه /. 5میزان 

20

پیشگیری و کنترل  اختالالت  

ناشی از کمبود ید
40

پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین 

د و کلسیم
40

پیشگیری و کنترل  کم خونی ناشی 

از فقر آهن و اسید فولیک
20

افزایش میزان دسترسی و بهره 

مندی خانوارهای ایرانی به سبد 

غذایی مطلوب، سالم و ایمن
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16ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری

 75 
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

97/11/197/11/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 40تامین و توزیع مواد کمک آموزشی ویژه زوجین

بازآموزی منطقه ای برای ارائه دهندگان / برگزاری کارگاه آموزشی 

با اولویت های اعالم شده در برنامه همکاری مشترك بین  )خدمت

(دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج

97/11/197/11/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 30

گزارش نتایج پایش و ارزشیابی سالیانه کالس های آموزش هنگام و 

پس از ازدواج
97/12/197/12/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 30

بر اساس نتایج بررسی  )اولویت بندی عوامل خطر موثر در ناباروری 

(شیوع ناباروری در جمهوری اسالمی ایران
97/6/197/6/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 40

برگزاری دوره آموزشی در زمینه پیشگیری؛ شناسایی زودرس و 

(در مراکز پایلوت)ارجاع به هنگام برای تشخیص ناباروری
97/11/197/11/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 30

کمپین  برای گروه هدف به منظور / برگزاری گالس های آموزشی

آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از ناباروری
97/11/197/11/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 30

تامین و توزیع اقالم فاصله گذاری به منظور پیشگیری از بارداری در 

گروه پرخطر
97/12/197/12/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 80

97/7/197/7/15(پیوست)بر اساس جدول مستندات برنامه 20تهیه اولویت ها و راهکارهای قابل اجرا در راستای کاهش سقط

/ باز بینی نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان و نرم افزار آن

آموزش به نمایندگان دانشگاه های قطب
PPH97/06/0197/06/15مطابق ریز فعالیت های ذکر شده در برنامه 40

برگزاری جلسات آموزشی  نرم افزار مراقبت عوارض توسط دانشگاه 

(درمان)های قطب به زیر مجموعه 
97/07/0197/07/10مطابق فورمت اعالم شده30

/ برگزاری جلسات آموزشی نرم افزار مراقبت عوارض توسط دانشگاه 

(درمان)دانشکده ها به واحدهای زیر مجموعه 
97/012/0197/12/10مطابق فورمت اعالم شده30

 برگزاری و گزارش کارگاه آموزشی کالس های آمادگی برای زایمان 

در دانشگاه های سرگروه برای ماماهای حوزه بهداشت
97/12/0197/12/15مطابق فورمت اعالم شده20

 برگزاری و گزارش کارگاه آموزشی کالس های آمادگی برای زایمان 

در دانشگاههای سرگروه برای ماماهای حوزه  درمان
97/12/0197/12/15مطابق فورمت اعالم شده20

بازنگری محتوای کتاب آمادگی برای زایمان، تدوین دستور عمل 

توانبخشی کف لگن دوران بارداری
97/12/0197/12/15کتاب بازنگری شده و دستور عمل تهیه شده20

 برگزاری و گزارش کالس های آمادگی برای زایمان برای مادران در 

96ارائه گزارش نیمه دوم سال / 97مراکز بهداشتی در  نیمه اول سال 
97/07/0197/07/15مطابق فورمت اعالم شده20

 برگزاری و گزارش کالس های آمادگی برای زایمان برای مادران در 

 96ارائه گزارش نیمه دوم سال / 97بیمارستان ها در  نیمه اول سال 

(درمان )

97/07/0197/07/15مطابق فورمت اعالم شده20

  کاهش عوارض ناشی از بارداری، 

 در هزار تولد 7.2سقط و زایمان به 

زنده

20
 نظام مراقبت عوارض شدید بارداری 

و زایمان
100

کالس های آمادگی برای زایمان و 

راه اندازی بیمارستان های دوستدار 

مادر  به منظور بهبود کیفیت 

خدمات مامائی و زایمان

50

کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی 

 درصد در مقایسه با سال 5به میزان 

اول برنامه

20
برنامه پیشگیری و تشخیص زودرس 

ناباروری
100

کاهش عوارض ناشی از بارداری، 

 درصد تا 5سقط و زایمان به میزان 

پایان برنامه

10

برنامه بارداری برنامه ریزی شده و 

پیشگیری از بارداری های ناخواسته 

و پرخطر

100

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری و جنسی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان برنامه

20
 برنامه آموزش های هنگام و پس از 

ازدواج
100

16ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری

 افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد53.2
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صفهان
ا

حوزه بهداشت

ارائه نتیجه بازدید از بیمارستان های واجد شرایط توسط دانشگاه 

(درمان)
97/09/0197/09/10چک لیست بیمارستان دوستدار مادر درمان25

97/07/0197/07/15مجموعه ظام مراقبت زایمان25(درمان)طراحی نظام مراقبت زایمان ایمن 

97/12/0197/12/15مطابق فورمت اعالم شده25(درمان)گزارش اجرای نظام مراقبت زایمان ایمن 

پیگیری عملکرد کلینیک های قلب و بارداری در دانشگاه های 

منتخب
97/11/0197/11/15 گزارش عملکرد25

کالس های آمادگی برای زایمان و 

راه اندازی بیمارستان های دوستدار 

مادر  به منظور بهبود کیفیت 

خدمات مامائی و زایمان

50 16ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری
 افزایش درصد زایمان طبیعی به 
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ن
صفها

ا

توزیع منابع و امکانات ساختاری 

 درصد ظرفیت 10درمان به میزان 

تخت موجود

2
بازنگری و به روزرسانی سطح بندی  

تخت بیمارستانی
140497/06/0197/06/30سند نقشه راه 1404100بازنگری سند نقشه راه درمان 100

97/06/0197/06/30دستورالعمل الیه بندی خدمات درمانی50تدوین برنامه الیه بندی خدمات درمانی

استقرار فاز اول برنامه الیه بندی خدمات درمانی در دانشگاههای علوم 

پزشکی
50

 نقشه پراکندگی کشوری الیه بندی خدمات/

گزارش دانشگاه ها
97/11/0197/11/30

97/06/0197/06/30دستورالعمل تدوین شده40تدوین دستورالعمل نظام ارجاع براساس الیه بندی خدمات درمانی

97/08/0197/08/30گزارش ارزیابی30ارزیابی منابع و امکانات بخش دولتی و غیر دولتی

پیاده سازی فاز اول نظام ارجاع تدوین شده در دانشگاه های علوم 

پزشکی
97/11/0197/11/30گزارش دانشگاه ها30

97/06/0197/06/30بخشنامه ابالغی20تدوین و ابالغ نسخه بازنگری شده تعرفه های کمیسیونهای پزشکی

تدوین پیش نویس دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های 

متقاضیان ازکارافتادگی کلی کارکنان دولت
97/08/0197/08/30پیش نویس دستورالعمل50

تصویب و ابالغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های متقاضیان 

ازکارافتادگی کلی کارکنان دولت
97/11/0197/11/30بخشنامه ابالغی5

97/09/0197/09/30پیش نویس دستورالعمل20تدوین پیش نویس دستورالعمل نحوه تایید بیماریهای صعب العالج

97/11/0197/11/30بخشنامه ابالغی5تصویب و ابالغ  دستورالعمل نحوه تایید بیماریهای صعب العالج

97/11/0197/11/30چک لیست و گزارش های دانشگاهی50ساماندهی مراکز جامع توانبخشی موجود

97/11/0197/11/30بسته خدمتی تدوین شده50تدوین بسته های خدمتی خدمات توانبخشی

اجرای استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی در 

بیمارستان های تحت پوشش درشش ماهه اول
50

ارسال نتایج شش ماهانه اول ارزیابی  استانداردهای الزامی در 

بیمارستان های تحت پوشش توسط حوزه درمان دانشگاه
97/06/0197/06/30

اجرای استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی در 

بیمارستان های تحت پوشش درشش ماهه اول
50

ارسال نتایج شش ماهانه دوم ارزیابی  استانداردهای الزامی در 

بیمارستان های تحت پوشش توسط حوزه درمان دانشگاه
97/12/0197/12/15

کاهش هزینه تمام شده خدمات به 

(1397) درصد سال پایه 30میزان 
2

درمانی -مدیریت خدمات تشخیصی 

گران قیمت یا پر تواتر
50

اجرای  دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی  در 

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها در شش ماه اول سال
50

گزارشات دانشگاه ها در ارتباط با میزان تبعیت بیمارستان های تحت 

بر اساس  )پوشش از دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی 

                                                        (راهنمای برنامه عملیاتی

  بازدیدحضوری از فرآیند های در دست اجرا

97/06/0197/06/30

حوزه درمان

بازنگری و به روزرسانی سطح بندی  

تجهیزات سرمایه ای کشور
100

استقرار نظام ارجاع در چارچوب 

نظام سطح بندی

100

100استقرار برنامه جامع توانبخشی

ساماندهی واستقرار برنامه مدیریت 

خطر و ایمنی بیمار در بیمارستان 

های کشور

100

استقرار فاز اول نظام ارجاع در 

دانشگاه های منتخب
2100

ساماندهی واستقرار دستورالعمل 

های تخصصی شورای عالی پزشکی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

استقرار خدمات توانبخشی در 

حداقل یک مرکز درمانی قطب های 

دانشگاهی کشور

2

توزیع منابع و امکانات ساختاری 

درمان شامل تجهیزات سرمایه ای 

 درصد ظرفیت 10سنگین به میزان 

موجود

2

افزایش پوشش ایمنی بیمار به 

درصد در بیمارستان ها80میزان  
2

ارتقاء کیفیت عملکرد کمیسیونهای 

تخصصی پزشکی دانشگاههای علوم 

 درصد100پزشکی کشور به میزان 

3
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درمانی -مدیریت خدمات تشخیصی 

گران قیمت یا پر تواتر
50

اجرای  دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی  در 

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها در شش ماه دوم سال
50

گزارشات دانشگاه ها در ارتباط با میزان تبعیت بیمارستان های تحت 

بر اساس  )پوشش از دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی 

                                                        (راهنمای برنامه عملیاتی

  بازدیدحضوری از فرآیند های در دست اجرا

97/12/0197/12/15

اجرای  دستورالعمل  تولیت آنتی بیوتیکی در بیمارستان های تحت 

پوشش دانشگاه ها در شش ماه اول سال
50

گزارشات دانشگاه ها در ارتباط با میزان تبعیت بیمارستان های تحت 

بر اساس راهنمای )پوشش از دستورالعمل تولیت آنتی بیوتیکی 

گزارش سازمان های بیمه گر (برنامه عملیاتی

97/06/0197/06/30

اجرای دستورالعمل  تولیت آنتی بیوتیکی در بیمارستان های تحت 

پوشش دانشگاه ها  در شش ماه دوم سال
50

گزارشات دانشگاه ها در ارتباط با میزان تبعیت بیمارستان های تحت 

بر اساس راهنمای )پوشش از دستورالعمل تولیت آنتی بیوتیکی 

گزارش سازمان های بیمه گر (برنامه عملیاتی

97/12/0197/12/15

استاندارد سازی  اتاق ایزوله فشار منفی در بیمارستان های /ایجاد

(IHR)منتخب برنامه مقررات بین المللی بهداشت
97/12/0197/12/15بازدید  از بیمارستان های منتخب و تایید درصد پیشرفت پروژه50

بررسی میزان پیاده سازی راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و 

کنترل عفونت  در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها
50

گزارش دانشگاه ها از میزان انطباق اجرای موازین پیشگیری و کنترل 

عفونت در بیمارستان های تحت پوشش با دستورالعمل
97/12/0197/12/15

97/06/0197/06/30سالنامه آماری ابالغی30 تدوین سالنامه آماری

 بیمارستانها  مبتنی بر اصالح مجموعه حداقل داده های HISارتقای 

سیستم اطالعات بیمارستانی
97/11/0197/11/30 به صورت ساالنهMDSابالغ حوزه های ویرایش شده در پروژه 20

برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت اطالعات برای کارشناسان 

شش ماهه اول- مدیریت اطالعات بیمارستانها 
10

نامه تایید آموزش یا لیست اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در 

کارگاه با امضاء باالترین مقام مسئول و برنامه کارگاه ها یا نمونه نسخه 

های گواهینامه

97/06/0197/06/30

برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت اطالعات برای کارشناسان 

شش ماهه دوم- مدیریت اطالعات بیمارستانها 
10

نامه تایید آموزش یا لیست اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در 

کارگاه با امضاء باالترین مقام مسئول و برنامه کارگاه ها یا نمونه نسخه 

های گواهینامه

97/11/0197/11/30

پایش فرایند ارزیابی عملکرد بیمارستانها در تکمیل سامانه آواب در 

شش ماهه اول
15

چک لیست پایش تکمیل شده و محاسبه شاخصهای ابالغ شده در 

1396سال 
97/06/0197/06/30

پایش فرایند ارزیابی عملکرد بیمارستانها در تکمیل سامانه آواب در 

شش ماهه دوم
15

چک لیست پایش تکمیل شده و محاسبه شاخصهای ابالغ شده در 

1396سال 
97/11/0197/11/30

اورژانس های % 60بهسازی 

بیمارستانی نیازمند بهسازی در 

کشور

3
ساماندهی فضای فیزیکی اورژانس 

های کشور
97/06/0197/06/30تفاهمنامه های تنظیمی جاری100بهینه سازی فضای فیزیکی  اورژانس  های بیمارستان های کشور100

طراحی و تدوین دستورالعمل جامع بخش اورژانس بیمارستانی 

شش ماهه اول
12

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه  اول دانشگاهها

درمانی
97/06/0197/06/30

دارو از  پر 6تجویز / مدیریت مصرف

هزینه ترین  داروهای بیمارستانی
50

استاندارد سازی  اتاق /مدیریت ایجاد

ایزوله فشار منفی در بیمارستان 

های منتخب برنامه مقررات بین 

(IHR)المللی بهداشت

100

مدیریت  اطالعات مراکز درمانی 

ارتقاء  کمیت و کیفیت داده ها در )

(MIS و HISسیستم  های 

100

ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس 

های بیمارستانی وزارت بهداشت
100

 درصد خدمات بخشهای 25ارتقاء 

اورژانس بیمارستانی
3

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

کاهش هزینه تمام شده خدمات به 

(1397) درصد سال پایه 30میزان 
2

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

ارتقا ء صحت اطالعات بیمارستانی 

 100در سامانه آواب  به میزان 

درصد

3

ارتقاء استانداردهای  مقررات بین 

المللی بهداشتی در زمینه کنترل 

درصد سال پایه 50عفونت به میزان 

(1397)

3
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طراحی و تدوین دستورالعمل جامع بخش اورژانس بیمارستانی 

شش ماهه دوم
13

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه دوم  دانشگاهها

درمانی
97/11/0197/11/30

طراحی و تدوین دوره های کوتاه مدت توانمندسازی پرسنل بالینی 

اورژانس های بیمارستانی شش ماه اول
7

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه اول  دانشگاهها

درمانی
97/06/0197/06/30

طراحی و تدوین دوره های کوتاه مدت توانمندسازی پرسنل بالینی 

اورژانس های بیمارستانی شش ماه دوم
8

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه  دوم دانشگاهها

درمانی
97/11/0197/11/30

تدوین پروتکل توزیع و استقرار متخصصین طب اورژانس در اورژانس 

های بیمارستانی شش ماهه اول
7

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه اول دانشگاهها

درمانی
97/06/0197/06/30

تدوین پروتکل توزیع و استقرار متخصصین طب اورژانس در اورژانس 

های بیمارستانی شش ماهه دوم
8

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه  دوم دانشگاهها

درمانی
97/11/0197/11/30

 تدوین پروتکل اجرایی و استقرار سامانه اطالعات و آمار عملکردی 

بخش اورژانس و واحد تریاژ  مبتنی بر شاخص های ملی شش ماهه 

اول

7
دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه اول  دانشگاهها

درمانی
97/06/0197/06/30

 تدوین پروتکل اجرایی و استقرار سامانه اطالعات و آمار عملکردی 

بخش اورژانس و واحد تریاژ  مبتنی بر شاخص های ملی شش ماهه 

دوم

8
دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه دوم  دانشگاهها

درمانی
97/11/0197/11/30

بازنگری دستورالعمل تجهیزات اورژانس های بیمارستانی مطابق با 

الیه بندی خدمات شش ماهه اول
7

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه اول  دانشگاهها

درمانی
97/06/0197/06/30

بازنگری دستورالعمل تجهیزات اورژانس های بیمارستانی مطابق با 

الیه بندی خدمات شش ماهه دوم
8

دانشکده ها به تفکیک مراکز / گزارشهای شش ماهه  دوم دانشگاهها

درمانی
97/11/0197/11/30

تدوین گایدالین های بالینی مرتبط با خدمات پزشکی و پیراپزشکی 

اورژانس های بیمارستانی
97/11/0197/11/30تعداد گایدالین های تدوین شده15

درصد 100حضور پزشکان مقیم در 

بیمارستان های دولتی واجد شرایط 

اجرای دستورالعمل

3
ساماندهی حضورمتخصصان مقیم 

دربیمارستانهای وزارت بهداشت
100

بازبینی دستورالعمل مقیمی و استقرار پزشکان مقیم در مراکز تحت 

پوشش
100

تفاهم نامه در خصوص توزیع مجوز مقیمی و چک لیست و گزارش 

های دانشگاهی
97/06/0197/06/30

50بازنگری دستورالعمل توزیع نیروی متخصص متعهد خدمت
آیین نامه اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیالن رشته های تخصصی 

پزشکی
97/06/0197/06/30

کنترل و نظارت بر نحوه توزیع امکانات ، حضورموثر و عملکرد مطلوب 

پزشکان اعزامی شش ماهه اول
25

لیست تجهیزات موجود در + برنامه حضور و عملکرد پزشکان

شش ماهه اول- بیمارستان 
97/06/0197/06/30

کنترل و نظارت بر نحوه توزیع امکانات ، حضورموثر و عملکرد مطلوب 

پزشکان اعزامی شش ماهه دوم
25

لیست تجهیزات موجود در + برنامه حضور و عملکرد پزشکان

شش ماهه دوم- بیمارستان 
97/11/0197/11/30

تدوین و ابالغ دستورالعمل اجرایی خوشایند سازی فرایند زایمان 

طبیعی
97/11/197/11/30نامه ابالغ به دانشگاهها/ دستورالعمل تدوین شده5

استانداردسازی و ابالغ چک لیست رضایتمندی مادران باردار از     

خدمات زایمان طبیعی
97/6/197/6/31چک لیست تهیه شده5

ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس 

های بیمارستانی وزارت بهداشت
100

100

3

 درصد خدمات بخشهای 25ارتقاء 

اورژانس بیمارستانی
3

ساماندهی حضور نیروهای متخصص 

متعهد خدمت بر اساس نظام سطح 

بندی

100

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

ترویج زایمان طبیعی 3
کاهش سزارین نخست زا  به میزان 

 درصد پایه5

نیروهای متعهد % 100توزیع 

خدمت درمانی فارغ التحصیل سال 

97
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به روز رسانی ابزاربررسی کیفیت خدمات بخش زایمان در بلوکهای 

(فاز دوم)زایمان 
97/10/197/10/30صورت جلسات/ مکاتبات10

طراحی مداخالت چندجانبه در راستای ارتقاء برنامه ترویج زایمان 

طبیعی ایمن
97/12/197/12/15صورت جلسات/ مکاتبات 10

بازنگری هدف گذاری منطقه ای ، دانشگاهی و بیمارستانی شاخص 

سزارین
97/3/197/3/31فرم اکسل تکمیل شده5

97/12/197/12/15شرح وظایف ابالغ شده5بازنگری و ابالغ شرح وظایف مامایی

97/12/197/12/15سند نهایی شده/ صورت جلسات4تعیین اولویت های پژوهشی برنامه ترویج زایمان طبیعی

راه اندازی مراکز مهارت آموزی ویژه بی دردی دارویی در زایمان 

طبیعی
10

مکاتبات در خصوص تجهیز مراکز و معرفی اعضای هیئت علمی 

جهت گذراندن دوره ها
97/12/197/12/15

97/12/197/12/15برنامه عملیاتی تدوین شده10تدوین برنامه عملیاتی سند سیاست ترویج زایمان طبیعی

برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی زایمان طبیعی توسط 

هسته آموزشی دانشگاهها
97/12/197/12/15گزارش دانشگاهها بر اساس جدول اکسل ارسالی10

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان رایگان برای کلیه مادران 

درخواست کننده
97/12/197/12/15گزارش دانشگاهها بر اساس جدول ارسالی6

برگزاری دوره های الزامی برنامه ترویج زایمان طبیعی جهت ارایه 

ماهه اول6دهندگان خدمت زایمان طبیعی در 
97/12/197/12/15گزارش تجمیعی  دانشگاهها از دوره های برگزار شده7

بیمارستانی، همایش جهت ترویج /برگزاری ساالنه جشنواره دانشگاهی

زایمان طبیعی
97/11/197/11/30گزارش جشنواره، پوستر، تصاویر، برنامه زمان بندی جشنواره3

97/12/197/12/15آمار رسمی دانشگاهها3افزایش پوشش حضور همراه در اتاق های زایمان تکنفره

97/12/197/12/15شرح وظایف ابالغ شده4بازنگری دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی

97/12/197/12/15آمار رسمی دانشگاهها/ قرارداد همکاری امضاء شده3ساماندهی خدمات مامای خصوصی و همراه در مراکز دولتی

استقرار فاز سوم برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان های 

شش ماهه اول- دولتی  
97/06/0197/06/30دریافت نیازهای دانشگاه ها و تعیین اولویت های تاسیساتی50

استقرار فاز سوم برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان های 

شش ماهه دوم- دولتی 
97/11/0197/11/30دریافت نیازهای دانشگاه ها و تعیین اولویت های تاسیساتی50

کاهش سزارین نخست زا  به میزان 

 درصد پایه5

 درصد وضعیت سیستم 50بهبود 

های تاسیسات زیربنایی 

بیمارستانهای سراسر کشور

3
 ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ 

بیمارستانهای وزارت بهداشت
100

100ترویج زایمان طبیعی

25
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
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برگزاری دوره های آموزشی برنامه های تغذیه بالینی برای اعضای تیم 

شش ماهه  (کارشناسان تغذیه، مدیران، پزشکان و پرستاران )درمان 

اول

10

نامه تایید آموزش یا لیست اسامی و مشخصات  شرکت کنندگان در 

کارگاه با امضاء باالترین مقام مسئول و برنامه کارگاه ها یا نمونه نسخه 

های گواهینامه برای پوشش صد درصدی بیمارستان ها

97/07/0197/07/30

برگزاری دوره های آموزشی برنامه های تغذیه بالینی برای اعضای تیم 

شش ماهه   (کارشناسان تغذیه، مدیران، پزشکان و پرستاران )درمان 

دوم

10

نامه تایید آموزش یا لیست اسامی و مشخصات  شرکت کنندگان در 

کارگاه با امضاء باالترین مقام مسئول و برنامه کارگاه ها یا نمونه نسخه 

های گواهینامه برای پوشش صد درصدی بیمارستان ها

97/12/0197/12/15

استقرار فاز اول ضوابط مرتبط با مشاوره تغذیه و خدمات غذایی در 

بیمارستان ها شش ماهه اول
40

-  چک لیست های ارزیابی اجرای ضوابط در بیمارستان های تابعه 

شش ماهه اول
97/06/0197/06/31

استقرار فاز دوم ضوابط مرتبط با مشاوره تغذیه و خدمات غذایی در 

بیمارستان ها شش ماهه دوم
40

-  چک لیست های ارزیابی اجرای ضوابط در بیمارستان های تابعه 

شش ماهه دوم
97/12/0197/12/15

پیاده سازی مرحله پایلوت پروژه استحقاق سنجی درمان از طریق 

طراحی و استقرار سامانه سماد
97/03/0197/03/30گزارش مرحله پایلوت سامانه سماد20

پیاده سازی پروژه استحقاق سنجی درمان از طریق طراحی و استقرار 

سامانه سماد
97/06/0197/06/31گزارش  دانشگاهها از سامانه سماد80

97/06/1597/06/31مدل طراحی شده50 طراحی مدل تدوین بسته

انتخاب خدمات فاقد اولویت  و بررسی شواهد علمی جهت خروج 

خدمات از بسته
97/03/1597/03/31شواهد علمی دریافت شده25

97/06/1597/06/31شواهد علمی دریافت شده25بررسی شواهد علمی جهت تعیین خدمات مورد نیاز راهنمای بالینی

97/12/0197/12/15تعداد محصوالت دانشی تولید شده100تدوین محصوالت دانشی100تدوین محصوالت دانشی3محصول دانشی100تدوین 

بازنگری صد درصد سامانه برنامه 

حمایت از ماندگاری پزشکان در 

مناطق محروم

3
حمایت از ماندگاری پزشکان در 

مناطق محروم
97/06/1597/06/30برنامه بازنگری شده و فرم های جدید طراحی شده100بازنگری برنامه حمایت از ماندگاری100

97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 25توسعه مراکز موجود سرطان در شش ماهه اول

97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 25توسعه مراکز موجود سرطان در شش ماهه دوم

97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 25تجهیز مراکز موجود سرطان در شش ماهه اول

97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 25تجهیز مراکز موجود سرطان در شش ماهه دوم

توسعه و تجهیز مراکز موجود 

1سرطان 
20

 100کاهش همپوشانی بیمه ای 

درصد مراجعان بیمارستانی دانشگاه 

های پایلوت

3

ارتقاء کیفیت مشاوره تغذیه و 

خدمات غذایی بیماران بستری به 

 درصد10میزان 

3

استقرار سیاست های اجرایی و 

ضوابط تغذیه بالینی در دو بخش 

مشاوره تغذیه و خدمات غذایی در 

بیمارستان های وزارت بهداشت

100

استحقاق سنجی الکترونیکی درمان 

بیمه شدگان
100

100بازنگری و تدوین بسته بیمه پایه

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

توسعه، تجهیز و راه اندازی انواع 

%70مراکز سرطان به میزان حداقل 
3

بازنگری صد درصد خدمات و 

داروهای موجود در کشور جهت 

تدوین بسته بیمه پایه

3
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 (تیپ یک)اتمام پروژه ه های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان 

در سه ماهه اول
97/03/0197/03/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

 (تیپ یک)اتمام پروژه ه های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان 

در سه ماهه دوم
97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

تدوین و ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز تشخیص زودهنگام و 

سطح دو در سه ماهه اول - (تیپ یک)غربالگری سرطان 
97/03/0197/03/30آیین نامه ابالغ شده10

تدوین و ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز تشخیص زودهنگام و 

سطح دو در سه ماهه دوم - (تیپ یک)غربالگری سرطان 
97/06/0197/06/30آیین نامه ابالغ شده10

در  (تیپ یک)تجهیز مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان 

شش ماهه اول
97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10

در  (تیپ یک)تجهیز مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان 

شش ماهه دوم
97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10

 (تیپ یک)راه اندازی مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان 

در شش ماهه اول
97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

 (تیپ یک)راه اندازی مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان 

در شش ماهه دوم
97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

تیپ دو و )تدوین آیین نامه تاسیس مراکز تشخیص و درمان سرطان 

در سه ماهه اول (سه
97/03/0197/03/30آیین نامه ابالغ شده15

تیپ دو و )تدوین آیین نامه تاسیس مراکز تشخیص و درمان سرطان 

در سه ماهه دوم (سه
1597/06/0197/06/30

در شش  (تیپ دو و سه)ساخت مراکز تشخیص و درمان سرطان 

ماهه اول
97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 35

در شش  (تیپ دو و سه)ساخت مراکز تشخیص و درمان سرطان 

ماهه دوم
97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 35

97/03/0197/03/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10اتمام پروژه های مراکز شیمی درمانی سرپایی در سه ماهه اول

97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10اتمام پروژه های مراکز شیمی درمانی سرپایی در سه ماهه دوم

تدوین و ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز شیمی درمانی سرپایی در سه 

ماهه اول
97/03/0197/03/30آیین نامه ابالغ شده10

تدوین و ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز شیمی درمانی سرپایی در سه 

ماهه دوم
97/06/0197/06/30آیین نامه ابالغ شده10

97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10تجهیز مراکز شیمی درمانی سرپایی در شش ماهه اول

توسعه و تجهیز مراکز موجود 

2سرطان 
25

توسعه و تجهیز مراکز موجود 

3سرطان 
15

توسعه و تجهیز مراکز موجود 

4سرطان 
20

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

توسعه، تجهیز و راه اندازی انواع 

%70مراکز سرطان به میزان حداقل 
3
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97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10تجهیز مراکز شیمی درمانی سرپایی در شش ماهه دوم

97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10راه اندازی مراکز شیمی درمانی سرپایی در شش ماهه اول

97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 10راه اندازی مراکز شیمی درمانی سرپایی در شش ماهه دوم

تایید و ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز سرپایی مراقبت های حمایتی و 

تسکینی سرطان در سه ماهه اول
97/03/0197/03/30آیین نامه ابالغ شده10

تایید و ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز سرپایی مراقبت های حمایتی و 

تسکینی سرطان در سه ماهه دوم
97/06/0197/06/30آیین نامه ابالغ شده10

برگزاری دوره اموزشی و حرفه ای مراقبت حمایتی و تسکینی سرطان 

در سه ماهه اول (ویژه پزشکان و پرستاران )
97/03/0197/03/30 های تکمیل شده ارسالیlog book/ گزارش دانشگاه 10

برگزاری دوره اموزشی و حرفه ای مراقبت حمایتی و تسکینی سرطان 

در سه ماهه دوم (ویژه پزشکان و پرستاران )
97/06/0197/06/30 های تکمیل شده ارسالیlog book/ گزارش دانشگاه 15

97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15 ماهه اول6 راه اندازی کلینیک های مراقبت حمایتی و تسکینی در 

 راه اندازی کلینیک های مراقبت حمایتی و تسکینی  در شش ماهه 

دوم
97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

اجرای فاز اول برنامه مراقبت حمایتی و تسکینی سرطان در مراکز 

منتخب  در شش ماهه اول
97/06/0197/06/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

اجرای فاز اول برنامه مراقبت حمایتی و تسکینی سرطان در مراکز 

منتخب در شش ماهه دوم
97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

درسایر  )اجرای فاز دوم برنامه مراقبت حمایتی و تسکینی سرطان 

(دانشگاه ها 
97/11/0197/11/30چک لیست/ گزلرش دانشگاه 15

پوشش بیمه ای صد در صدی 

خدمات درمان اختالالت مصرف مواد
3

تحت پوشش قرار گرفتن همه مراکز 

دولتی با بیمه اعتیاد
97/03/0197/03/15تصویر برگه انعقاد قرارداد و چک لیست ابالغی100انعقاد قرارداد بیمه درمان اعتیاد توسط مراکز دولتی100

تدوین و ابالغ پروتکل درمان 

کودکان و نوجوانان متاثر از مواد
40

تدوین و ابالغ پروتکل و دستورالعمل درمان کودکان و نوجوانان متاثر 

از مواد
97/03/0197/03/15فایل پروتکل ابالغی100

ارائه گزارش سه ماه اول درمان سرپایی و  بستری کودکان و نوجوانان 

متاثر از مواد
97/03/0197/03/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25

ارائه گزارش سه ماه دوم درمان سرپایی و  بستری کودکان و نوجوانان 

متاثر از مواد
97/06/0197/06/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25

ارائه گزارش سه ماه سوم درمان سرپایی و  بستری کودکان و 

نوجوانان متاثر از مواد
97/09/0197/09/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25

ارائه گزارش سه ماه چهارم درمان سرپایی و  بستری کودکان و 

نوجوانان متاثر از مواد
97/11/3097/12/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25

 ارائه خدمات درمانی به کودکان و 

نوجوانان دارای اختالل مصرف مواد 

مراجعه کننده به مراکز فوکال 

پوینت دانشگاهها

60

توسعه و تجهیز مراکز موجود 

5سرطان 
20

پوشش صد در صدی خدمات 

درمانی به کودکان و نوجوانان دارای 

اختالل مصرف مواد مراجعه کننده 

به مراکز فوکال پوینت دانشگاهها

3

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

توسعه، تجهیز و راه اندازی انواع 

%70مراکز سرطان به میزان حداقل 
3

توسعه و تجهیز مراکز موجود 

4سرطان 
20
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97/03/0197/03/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25ارائه گزارش سه ماه اول درمان مادران باردار متاثر از مواد

97/06/0197/06/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25ارائه گزارش سه ماه دوم درمان مادران باردار متاثر از مواد

97/09/0197/09/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25ارائه گزارش سه ماه سوم درمان مادران باردار متاثر از مواد

97/11/3097/12/15نامه معاونت درمان به این اداره با فرمت پیوست25ارائه گزارش سه ماه چهارم درمان مادران باردار متاثر از مواد

15ایجاد تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی در سه ماه اول
ارسال گزارش ایجاد تخت به امضاء معاون محترم درمان دانشگاه علوم 

پزشکی
97/03/0197/03/30

15ایجاد تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی در سه ماه دوم
ارسال گزارش ایجاد تخت به امضاء معاون محترم درمان دانشگاه علوم 

پزشکی
97/06/0197/06/30

15ایجاد تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی در سه ماه سوم
ارسال گزارش ایجاد تخت به امضاء معاون محترم درمان دانشگاه علوم 

پزشکی
97/09/0197/09/30

15ایجاد تخت روانپزشکی در بیمارستان های عمومی در سه ماه چهارم
ارسال گزارش ایجاد تخت به امضاء معاون محترم درمان دانشگاه علوم 

پزشکی
97/011/0197/11/30

20 ماه اول6گزارش گسترش تخت های اورژانس روانپزشکی در 
ارسال گزارش بر اساس میزان پیشرفت پروژه ایجاد تخت های 

اورژانس روانپزشکی به امضا معاون محترم درمان دانشگاه
97/06/0197/06/30

20 ماه دوم6گزارش گسترش تخت های اورژانس روانپزشکی در 
ارسال گزارش بر اساس میزان پیشرفت پروژه ایجاد تخت های 

اورژانس روانپزشکی به امضا معاون محترم درمان دانشگاه
97/011/0197/11/30

تک تخصصی / گزارش استاندارد سازی بخش های روانپزشکی عمومی

در سه ماه اول
25

ارسال گزارش تعداد تخت های استاندارد شده به همراه تصاویر طبق 

چک لیست و دستورالعمل ابالغی
97/03/0197/03/30

تک تخصصی / گزارش استاندارد سازی بخش های روانپزشکی عمومی

در سه ماه دوم
25

ارسال گزارش تعداد تخت های استاندارد شده به همراه تصاویر طبق 

چک لیست و دستورالعمل ابالغی
97/06/0197/06/30

تک تخصصی / گزارش استاندارد سازی بخش های روانپزشکی عمومی

در سه ماه سوم
25

ارسال گزارش تعداد تخت های استاندارد شده به همراه تصاویر طبق 

چک لیست و دستورالعمل ابالغی
97/09/0197/09/30

تک تخصصی / گزارش استاندارد سازی بخش های روانپزشکی عمومی

در سه ماه چهارم
25

ارسال گزارش تعداد تخت های استاندارد شده به همراه تصاویر طبق 

چک لیست و دستورالعمل ابالغی
97/011/0197/11/30

تدورین و ارسال دستورالعمل و گایدالین برنامه مراقبت فعال پس از 

ترخیص از بیماران شدید روانپزشکی
97/03/0197/03/30دستورالعمل و گایدالین تدوین شده25

برگزاری کارگاه های آموزشی برای تیم های درمان در برنامه پیگیری 

تلفنی و ویزیت در  در سه ماهه دوم
25

ارائه گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی برای تیم های درمان در 

برنامه پیگیری تلفنی و ویزیت در  درسه ماهه دوم
97/06/0197/06/30

برگزاری کارگاه های آموزشی برای تیم های درمان در برنامه پیگیری 

تلفنی و ویزیت در  در سه ماهه سوم
25

ارائه گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی برای تیم های درمان در 

برنامه پیگیری تلفتی و ویزیت در  درسه ماهه سوم
97/09/0197/09/30

97/011/0197/11/30تکمیل و ارسال لیست ابالغ شده25ارائه خدمات مراقبت فعال پس از ترخیص از بیماران شدید روانپزشکی

ارائه خدمات درمانی به مادران باردار 

دارای اختالل مصرف مواد مراجعه 

کننده به بیمارستانهای تحت 

پوشش دانشگاه

100

100توسعه خدمات بستری روانپزشکی

برنامه مراقبت پس از ترخیص برای 

بیماران شدید روانپزشکی
100

100توسعه خدمات بستری روانپزشکی

بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به 

بیماران

 بستری روانپزشکی از طریق 

استاندارد سازی

 بخش ها و اورژانس های 

تک )روانپزشکی بیمارستان ها 

(عمومی- تخصصی 

3

ارتقاء ظرفیت بستری خدمات 

روانپزشکی به منظور بهره مندی 

ودسترسی عادالنه مردم به خدمات 

بستری روانپزشکی

3

پوشش صد در صدی خدمات 

درمانی به مادران باردار دارای 

اختالل مصرف مواد مراجعه کننده 

به بیمارستانهای تحت پوشش 

دانشگاه

3

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

پوشش خدمات سرپائی بیماران 

شدید روانپزشکی پس از ترخیص از 

دانشگاه های علوم  )بیمارستان

پزشکی که بیمارستان تک تخصصی 

(روانپزشکی دارند

3
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بازنگری و ویرایش و ابالغ فرم جمع آوری اطالعات ساختار و منابع 

شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی

97سه ماهه اول 

97/3/197/3/15فرم ابالغ شده3

روز آمد کردن اطالعات ساختار و منابع شبکه توسط دانشگاهها شش 

97ماهه اول سال 
97/6/197/6/15تکمیل فرم ابالغ شده آزمایشگاه مرجع سالمت4

روز آمد کردن اطالعات  ساختار و منابع شبکه توسط دانشگاهها 

97شش ماهه دوم
97/12/197/12/15تکمیل فرم ابالغ شده  آزمایشگاه مرجع سالمت4

پایش کیفیت شبکه ارجاع در شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی 

97شش ماه اول 
97/6/197/6/15گزارش پایشهای انجام شده در قالب فرم ابالغ شده6

پایش کیفیت شبکه ارجاع در شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی 

97شش ماه دوم 
97/12/197/12/15گزارش پایشهای انجام شده در قالب فرم ابالغ شده6

تدوین چک لیستهای نظارتی بر اساس آخرین ویرایش ضوابط و 

استانداردهای آزمایشگاهی

97شش ماه اول 

97/6/197/6/15چک لیست تدوین شده6

آموزش آخرین ضوابط و ویرایش استانداردهای آزمایشگاههای 

پزشکی به مسئولین ادارات امور آزمایشگاهها  توسط آزمایشگاه مرجع 

سالمت 

97سه ماهه دوم 

97/6/197/6/15مستندات برگزاری کارگاهها توسط آزمایشگاه مرجع سالمت3

 اجرای آموزش های آبشاری آخرین ضوابط و ویرایش استانداردهای 

آزمایشگاههای پزشکی توسط مسئولین ادارات امور آزمایشگاهها برای 

مسئولین فنی آزمایشگاههای تحت پوشش

97 سه ماهه سوم سال 

97/9/197/9/15مستندات برگزاری کارگاهها توسط دانشگاهها4

 آموزش توجیهی نحوه نظارت بر آزمایشگاههای پزشکی با استفاده از 

آخرین ویرایش چک لیست نظارتی به ممیزان ادارات امور 

آزمایشگاههای دانشگاهها توسط آزمایشگاه مرجع سالمت

97 در سه ماهه سوم سال 

3
مستندات برگزاری دوره آموزشی 

توسط آزمایشگاه مرجع سالمت
97/9/197/9/15

شامل ممیزان و  )رجیستری گنجینه ممیزان دانشگاهها

Technical expert )  بر اساس معیارهای آزمایشگاه مرجع

سالمت

97سه ماهه اول 

97/3/197/3/15فرمهای تکمیل شده توسط دانشگاهها4

 ممیزی  از آزمایشگاههای تحت پوشش و ارائه گزارش توسط ادارات 

امور آزمایشگاهها 

97 شش ماهه اول سال 

97/6/197/6/15گزارش ممیزی های انجام شده6

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

ایجاد و بهبود شبکه آزمایشگاهی 

کشور
100 3

 درصدی دسترسی به 60پوشش 

خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و 

اقتصادی و به هنگام
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 ممیزی  از آزمایشگاههای تحت پوشش و ارائه گزارش توسط ادارات 

امور آزمایشگاهها  با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست نظارتی 

97 شش ماهه دوم سال 

97/12/197/12/15گزارش ممیزیهای انجام شده6

آنالیز وضعیت وضعیت شبکه آزمایشگاههای منتخب در خصوص 

ساماندهی شبکه آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی

زیر نظر مستقیم معاون محترم درمان وزارت بهداشت 

97شش ماهه اول

97/6/197/6/15صورتجلسات تنظیم شده4

 آنالیز وضعیت شبکه آزمایشگاهی دانشگاههای منتخب در خصوص 

ساماندهی شبکه آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی زیر نظر 

مستقیم معاون محترم درمان وزارت بهداشت 

97شش ماهه دوم 

97/12/197/12/15صورتجلسات تنظیم شده4

محافظت از ایمنی بیمار از طریق ارتقاء میکروبشناسی 

آنالیز نتایج ارزیابی بخش میکروبشناسی آزمایشگاههای /بیمارستانی

بر اساس آخرین ممیزی انجام  )بیمارستانی تابعه در بخش دولتی

، شناسایی و اولویت بندی فرآیندهای نیازمند بهبود،  (شده

97سه ماهه اول 

97/3/197/3/15.گزارش آنالیزهای انجام شده ثبت فرایندهای نیازمند بهبود و ا است4

طراحی و اجرای مداخالت برای ارتقاء آزمایشگاههای بیمارستانی 

97تابعه سه ماهه دوم 
7

عالم مداخالتی که برای ارتقاء این فرآیندها طراحی و و شواهد اجرای 

مداخالت انجام شده
97/6/197/6/15

 نظارت و پایش آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی 

97مهر ماه 
97/8/197/8/15گزارش جمع بندی نظارتها6

 نظارت و پایش از آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی

97بهمن 
97/12/197/12/15گزارش جمع بندی نظارتها6

انتخاب راهبرد های مناسب  و شاخص های مرتبط جهت مدیریت 

بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی توسط دانشگاه

97سه ماهه اول 

4
مستندات مربوط به برگزاری جلسات کمیته بهره برداری و راهبردها و 

شاخصهای تعیین شده
97/3/197/3/15

اندازه گیری شاخص ها قبل از مداخله 

97سه ماهه دوم 
97/7/197/7/15جمع آوری اطالعات شاخصها3

اجرای مداخالت طراحی شده 

97سه ماهه سوم سال 
97/10/197/10/15ارائه مستندات نحوه ی مداخله4

اندازه گیری مجدد شاخصها پس از مداخله و ارزیابی اثر بخشی 

(مقایسه شاخص قبل و پس از مداخله )مداخله

97سه ماهه چهارم 

3
جمع آوری اطالعات شاخصها پس از مداخله و ارزیابی میزان اثر 

بخشی
97/12/197/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

 درصدی دسترسی به 60پوشش 

خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و 

اقتصادی و به هنگام

3
ایجاد و بهبود شبکه آزمایشگاهی 

کشور
100
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97/1/1597/2/15(ستادی  )نقشه و راهنمای راه اندازی مراکز جامع 50تدوین و ابالغ  نقشه و راهنمای مراکز جامع

تاالسمی،  )ارائه خدمات جامع به بیماران خاص و صعب العالج

( EB ،  MSهموفیلی، 
50

 ) مستندات اجرای برنامه بر اساس چک لیست ارسالی ستاد  

(دانشگاهی 
97/10/197/10/30

 و سایر بیمارستانهای 247آموزش نیروی انسانی در  بیمارستانهای 

واجد شرایط ارائه خدمات اولیه در خصوص ارائه خدمات استاندارد  و 

تسریع رسیدگی به بیماران سکته حاد قلبی

40

گزارش معاونت درمان از برگزاری دوره ها و  

اعالم درصد نیروهای آموزش دیده کلیه گروه های مختلف ارائه 

دهنده خدمات بیمارستانهای منتخب

97/11/197/11/15

گزارش پایش و ارزیابی معاونت درمان از ارائه خدمات بیمارستان   

 و سایر مراکز دارای بخش قلب مطابق استاندارد ارائه خدمات247
60

گزارش معاونت درمان از  نتایج برنامه ریزی های الزم جهت کاهش 

زمان ارائه خدمات استاندارد مراکز، کاهش مرگ و عوارض بیماران
97/11/197/11/15

 و سایر بیمارستانهای  724آموزش نیروی انسانی در  بیمارستانهای 

واجد شرایط مدیریت درمان سکته حاد مغزی در خصوص ارائه 

استاندارد خدمت  و تسریع رسیدگی به بیماران سکته حاد مغزی

40

گزارش معاونت درمان از برگزاری دوره ها و اعالم درصد نیروهای 

آموزش دیده کلیه گروه های مختلف ارائه دهنده خدمات 

بیمارستانهای منتخب

97/11/197/11/15

گزارش پایش و ارزیابی معاونت درمان از ارائه خدمات بیمارستان   

 و سایر مراکز امکانات اولیه ارائه خدمات استاندارد724
60

گزارش معاونت درمان از نتایج برنامه ریزی های الزم جهت گسترش 

در بیمارستانهای واجد شرایط ،کاهش زمان ارائه 724ارائه خدمت 

خدمات استاندارد در مراکز، کاهش مرگ و عوارض بیماران

97/11/197/11/15

پروژه  % 100 تکمیل  و ساخت  

کلینیک های ویژه
1

تخصیص بودجه جهت احداث 

کلینیک های ویژه
97/11/197/11/15تاییدیه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه توسط دفتر فنی معاونت توسعه100 تکمیل ساخت کلینیک ها100

25بهره برداری از بخش های سوختگی سه ماهه اول
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/3/197/3/30

25بهره برداری از بخش های سوختگی سه ماهه دوم
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/6/197/6/30

25بهره برداری از بخش های سوختگی سه ماهه سوم
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/9/197/9/30

25بهره برداری از بخش های سوختگی سه ماهه چهارم
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/12/197/12/30

25بهره برداری از بخش های مسمومین سه ماهه اول
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/3/197/3/30

25بهره برداری از بخش های مسمومین سه ماهه دوم
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/6/197/6/30

25بهره برداری از بخش های مسمومین سه ماهه سوم
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/9/197/9/30

25بهره برداری از بخش های مسمومین سه ماهه چهارم
ثبت سایت و عملکرد ارسالی دانشگاه ها اعم از عکس و فیلم و 

مستندات مربوطه
97/12/197/12/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

100توسعه مراکز ارائه دهنده خدمت

100توسعه مراکز ارائه دهنده خدمت

100توسعه مراکز سوختگی

100توسعه مراکز مسمومین 3

افزایش تعداد تخت ویژه بیماران 

سوختگی
3

افزایش تعداد تخت ویژه بیماران 

مسموین

3
ارائه خدمات به بیماران خاص و غیر 

واگیر در قالب مراکز جامع

 درصدی خدمت 10افزایش 

استاندارد به بیماران سکته حاد 

مغزی  در بیمارستانهای منتخب 

نسبت به سال پایه

3

 درصدی خدمت 10افزایش 

استاندارد به بیماران سکته حاد 

قلبی در بیمارستانهای منتخب 

نسبت به سال پایه

3

افزایش مراکز جامع خاص و غیر 

مرکز30واگیر به 
100
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 6بخش های درمان ناباروری / بهره برداری از  مراکز درمان ناباروری 

ماهه اول
97/06/1597/06/30گزارشات منطبق با نامه های ابالغ شده10

 6بخش های درمان ناباروری   / بهره برداری از  مراکز درمان ناباروری 

ماهه  دوم
97/12/197/12/15گزارشات منطبق با نامه های ابالغ شده10

97/06/1597/06/30بانک اطالعاتی تکمیل شده10 ماهه اول6تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتی زوج نابارور 

97/12/197/12/15بانک اطالعاتی تکمیل شده10 ماهه دوم6تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتی زوج نابارور

97/06/1597/06/30لیست خدمات تحت پوشش بیمه قرار گرفته10 ماهه اول6پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری  

97/12/197/12/15لیست خدمات تحت پوشش بیمه قرار گرفته10 ماهه دوم6پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری 

97/06/1597/06/30نمونه پرونده استاندارد شده10 مالهه اول6یکسان سازی پرونده های زوج های نابارور 

97/12/197/12/15نمونه پرونده استاندارد شده10 ماهه دوم6یکسان سازی پرونده های زوج های نابارور 

97/06/1597/06/30استانداردهای ابالغ شده10 ماهه اول6تدوین و ابالغ استاندارد های خدمات درمان ناباروری 

97/12/197/12/15استانداردهای ابالغ شده10 ماهه دوم6تدوین و ابالغ استاندارد های خدمات درمان ناباروری 

97/02/0197/02/31پروپوزال نهاییRFP15 تدوین 

97/03/0197/04/15مستندات مربوط  به عقد قرارداد با شرکت15سفارش به شرکت مورد قرارداد/عقد قرار داد/ انتخاب پیمانکار

اطالعات بخشنامه ها و دستورالعمل / اطالعات پرسنلی)جمع آوری

(.....اطالعات مطب ها ودفاتر کار/ فرآیندهای نظارتی/ های مرتبط 
97/02/0197/04/31 فایلهای اکسل و جداول حاوی اطالعات مرتبط30

اطالعات بخشنامه ها و / اطالعات پرسنلی)بارگذاری بانک اطالعاتی

اطالعات مطب ها / فرآیندهای نظارتی/ دستورالعمل های مرتبط 

(.....ودفاتر کار

97/05/0197/06/31گزارش گیری از سامانه10

97/07/0197/08/31گزارش گیری از سامانه در دانشگاههای پایلوت10پایلوت سامانه در مراکز درمانی منتخب

97/09/0197/12/15گزارش گیری از سامانه در دانشگاههای کشور20اجرای کشوری سامانه جامع نظارت بر درمان

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

100مدیریت خدمات درمان ناباروری

راه اندازی سامانه ملی نظارت بر 

درمان

 درصد هزینه درمان 85پوشش 

زوجین نابارور نیازمند
3

 درصد فرآیند 50استاندارد سازی 

نظارت بر موسسات پزشکی نسبت 

(سال 1397)به سال پایه 

360
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نیاز سنجی آموزشی ویژه ادارات نظارت دانشگاههای کشورو اعالم به 

دانشگاه قطب
97/04/0197/04/31مکاتبات وفرم های نیاز سنجی تکمیل شده20

50برگزاری کارگاههای آموزشی توسط دانشگاه قطب
برنامه برگزاری  کارگاه - کدآموزش مداوم )مستندات برگزاری کارگاه 

(لیست شرکت کنندگان- 
97/10/0197/10/30

97/11/0197/11/15نتایج ارزشیابی10ارزشیابی دوره های برگزار شده توسط دانشگاه قطب

مقایسه و رتبه بندی دانشگاهها ی قطب در زمینه توانمند سازی 

ادارات نظارت دانشگاههای تحت پوشش
97/12/197/12/15ترسیم نمودارهای مرتبط10

97/12/1597/12/20مکاتبات و مستندات مربوطه10(بازخورد)ابالغ نتایج رتبه بندی به دانشگاهها 

97/07/0197/07/30مستندات تشکیل تیم واکنش سریع توسط دانشگاه ها20تعریف و تشکیل تیم واکنش سریع

RCA ( تحلیل وقایع نا خواسته)جمع بندی و گزارش25سه ماهه سومRCA97/09/0197/09/30 سه ماهه سوم

RCA ( تحلیل وقایع نا خواسته) جمع بندی و گزارش25سه ماهه چهارمRCA97/12/0197/12/15 سه ماهه چهارم

15تهیه دستورالعمل آموزشی در پایان سه ماهه سوم

جمع بندی سناریو های وقایع ناخواسته در طی سه ماهه سوم   

ومستند  ارسال بخشنامه دستورالعمل آموزشی  به کلیه مراکز درمانی 

تحت پوشش دانشگاه

97/09/0197/09/30

15تهیه دستور العمل آموزشی در پایان سه ماهه چهارم

جمع بندی سناریو های وقایع ناخواسته در طی سه ماهه جهارم  

ومستند  ارسال بخشنامه دستورالعمل آموزشی  به کلیه مراکز درمانی 

تحت پوشش دانشگاه

97/12/0197/12/15

استقرار برنامه پرداخت مبتنی بر 

عملکرد در سه دانشگاه
97/09/1597/12/15گزارش و صورتجلسات20 دانشگاه3اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر عملکرد در 100 پرداخت مبتنی بر عملکرد6

 بیمارستان ها جهت اجرای صحیح دستورالعمل HISاصالح سیستم 

پرداخت عملکردی پزشکان و کارکنان غیر پزشک در سه ماهه اول
20

 از درآمد بخش های بیمارستان به تفکیک درآمد hisگزارش 

مستقیم و غیر مستقیم 

-  از درآمد بیمارستان به تفکیک درآمد ناخالص کسوراتhisگزارش 

کای غیر مشمول دارو و لوازم مصرفی

97/3/1597/03/31

 بیمارستان ها جهت اجرای صحیح دستورالعمل HISاصالح سیستم 

پرداخت عملکردی پزشکان و کارکنان غیر پزشک در سه ماهه دوم
20

 از درآمد بخش های بیمارستان به تفکیک درآمد hisگزارش 

مستقیم و غیر مستقیم 

-  از درآمد بیمارستان به تفکیک درآمد ناخالص کسوراتhisگزارش 

کای غیر مشمول دارو و لوازم مصرفی

97/6/1597/06/31

 بیمارستان ها جهت اجرای صحیح دستورالعمل HISاصالح سیستم 

پرداخت عملکردی پزشکان و کارکنان غیر پزشک در سه ماهه سوم
20

 از درآمد بخش های بیمارستان به تفکیک درآمد hisگزارش 

مستقیم و غیر مستقیم 

-  از درآمد بیمارستان به تفکیک درآمد ناخالص کسوراتhisگزارش 

کای غیر مشمول دارو و لوازم مصرفی

97/09/1597/09/30

توانمند سازی کارکنان در بخش 

نظارت بر درمان و اعتباربخشی
20

طراحی دستور العمل واکنش سریع 

در بروز وقایع ناخواسته
20

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
25

 درصد فرآیند 50استاندارد سازی 

نظارت بر موسسات پزشکی نسبت 

(سال 1397)به سال پایه 

3

his100استقرار زیرساخت  14

  hisارتقای صد درصدی زیرساخت 

جهت اجرای دستورالعمل پرداخت 

مبتنی بر عملکرد

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

25
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  hisارتقای صد درصدی زیرساخت 

جهت اجرای دستورالعمل پرداخت 

مبتنی بر عملکرد

his100استقرار زیرساخت 14
 بیمارستان ها جهت اجرای صحیح دستورالعمل HISاصالح سیستم 

پرداخت عملکردی پزشکان و کارکنان غیر پزشک در سه ماهه چهارم
20

 از درآمد بخش های بیمارستان به تفکیک درآمد hisگزارش 

مستقیم و غیر مستقیم 

-  از درآمد بیمارستان به تفکیک درآمد ناخالص کسوراتhisگزارش 

کای غیر مشمول دارو و لوازم مصرفی

97/12/0197/12/15

استقرار دستورالعمل مراقبت موردی 

 بیمارستان دانشگاهی50در 
10

ایجاد زیر ساخت برای اجرای 

دستورالعمل مراقبت موردی
100

ایجاد زیرساخت جهت اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر مراقبت 

موردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه ها در شش ماهه دوم
10

 بیمارستان ها جهت اجرای صحیح دستورالعمل HISاصالح سیستم 

مراقبت موردی
97/12/0197/12/15

97/03/1597/03/31تعداد بیمارستانهای مجری25اجرای آزمایشی نظام پرداخت مبتنی بر تشخیص

97/6/1597/06/31تست25تست گروپر

97/09/1597/09/30عقد قراردادCountry licence25عقد قرارداد 

97/12/0197/12/15عقد قرارداد25عقد قرارداد با شرکتهای توسعه دهنده گروپر استرالیا

تدوین و طراحی مدل مفهومی نظام یکپارچه مدیرت فناوری 

تجهیزلت پزشکی
97/06/1597/06/30گزارش پیشرفت و گزارش نهایی- پروپوزال30

تدوین و طراحی مدل عملیاتی نظام یکپارچه مدیریت فناوری 

تجهیزات پزشکی
97/09/1597/09/30گزارش پیشرفت و گزارش نهایی30

97/12/0197/12/15گزارش پیشرفت و گزارش نهایی40تدوین الگوی مشارکت بین بازیگران اصلی مدیریت فناوری

10طراحی و تدوین چک لیست های بازدید ادواری
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/01/31

10بازنگری نهایی سامانه اعتباربخشی ملی بیمارستان ها
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/01/31

10بازنگری چیدمان تیم های ارزیابی
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/02/31

10تدوین و ابالغ دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی ملی بیمارستانها
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/03/31

10نظرسنجی از صاحبنظران در خصوص استاندارد های اعتباربخشی
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/01/31

10بازنگری سنجه ها بر اساس نظرات گروه اکسپرت
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/02/31

10(فارسی و انگلیسی)تدوین و نشر  استاندارد های اعتباربخشی 
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/03/31

100

اصالح و بازنگری فرآیند 

100اعتباربخشی از بیمارستانهای کشور

100مدیریت نظام پرداخت

مدیریت جامع فناوریهای سالمت

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

25

 50ارتقای نظام اعتباربخشی در 

درصد بیمارستانهای کشور نسبت به 

(1397سال )سال پایه 

25

افزایش ظرفیت سازی در سطح 

کالن کشور به منظور سیاستگذاری 

یکپارچه در زمینه مدیریت 

فناوریهای نوظهور در عرصه سالمت 

 درصد60به میزان 

10

 5اصالح نظام پرداخت در 

بیمارستان منتخب و یک دانشگاه
10
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10 بازنگری  معیار های انتخاب ارزیابان اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها
بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/01/1597/01/31

برگزاری دوره های آموزشی حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی 

حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی
10

بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/02/1597/05/15

برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری در موضوعات عمومی 

ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی
10

بررسی متون بین المللی و ترجمه برخی مطالعات انجام شده در این 

زمینه
97/02/1597/06/15

طراحی و تدوین چک لیست های بازدید از بیمارستانها و مراکز 

IPDجراحی محدود متقاضی صدور مجوز 
97/03/0197/03/31چک لیست ها و مستندات مربوطه10

IHT.behdasht.gov.ir97/06/0197/06/31سایت مربوطه به آدرس 20بازنگری نهایی سایت گردشگری سالمت

نظرسنجی از صاحبنظران و مشارکت در تدوین تعرفه های خدمات 

گردشگری سالمت
97/06/0197/06/31صورتجلسات و مستندات مربوطه10

 IPDبارگذاری لینک بیمارستانها و مراکز جراحی محدود دارای مجوز

(فارسی و انگلیسی)برروی سایت گردشگری سالمت ستاد وزارت  
10

              IHT.behdasht.gov.irسایت مربوطه به آدرس 

iht.behdasht.gov.ir
97/12/0197/12/15

بازنگری و ابالغ  شیوه نامه عملیاتی موضوع  تفاهم نامه وزارت 

بهداشت و شورایعالی سازمان مناطق آزاد در توسعه گردشگری 

سالمت در مناطق آزاد

97/07/01 97/03/01مکاتبات مربوطه10

جمع بندی و گزارش حضور ویا مشارکت در برگزاری نمایشگاه های  

گردشگری سالمت و فعالیت جهت توسعه این صنعت در کشورمان 

در سه ماهه اول سال

10

مستندات مربوطه شامل گزارش مکتوب از فعالیت های انجام شده  

در راستای توسعه گردشگری سالمت در طی سه ماه اول  به همراه 

عکس )آپلود تصاویر حضور یا برگزاری نمایشگاه گردشگری سالمت 

ازافراد و غرفه مربوطه ، بنر، پمفلت،  استندو  سایر گزارشات تصویری 

 در IPDکه نشگانگر حضورفعال موسسات درمانی  دارای مجوز 

(نمایشگاه باشد 

97/03/0197/03/31

جمع بندی و گزارش حضور ویا مشارکت در برگزاری نمایشگاه های  

گردشگری سالمت و فعالیت جهت توسعه این صنعت در کشورمان 

در سه ماهه دوم سال

10

مستندات مربوطه شامل گزارش مکتوب از فعالیت های انجام شده  

در راستای توسعه گردشگری سالمت در طی سه ماهه دوم  به همراه 

عکس )آپلود تصاویر حضور یا برگزاری نمایشگاه گردشگری سالمت 

ازافراد و غرفه مربوطه ، بنر، پمفلت،  استندو  سایر گزارشات تصویری 

 در IPDکه نشگانگر حضورفعال موسسات درمانی  دارای مجوز 

(نمایشگاه باشد 

97/06/0197/06/31

جمع بندی وگزارش حضور ویا مشارکت در برگزاری نمایشگاههای  

گردشگری سالمت و فعالیت جهت توسعه این صنعت در کشورمان  

در سه ماهه سوم سال

10

مستندات مربوطه شامل گزارش مکتوب از فعالیت های انجام شده  

در راستای توسعه گردشگری سالمت در طی سه ماهه سوم   به 

همراه آپلود تصاویر حضور یا برگزاری نمایشگاه گردشگری سالمت 

عکس ازافراد و غرفه مربوطه ، بنر، پمفلت،  استندو  سایر گزارشات )

 IPDتصویری که نشگانگر حضورفعال موسسات درمانی  دارای مجوز 

(در نمایشگاه باشد 

97/09/0197/09/30

25

 50ارتقای نظام اعتباربخشی در 

درصد بیمارستانهای کشور نسبت به 

(1397سال )سال پایه 

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

25

اصالح و بازنگری فرآیند 

اعتباربخشی از بیمارستانهای کشور
100

ساماندهی بخش های پذیرش 

بیماران بین الملل در بیمارستان ها 

و مراکز جراحی محدود

100

ارتقا ارائه خدمات به بیماران بین 

درصد مراکزدرمانی 20الملل در 

سال )کشور نسبت به سال پایه 

1397)

25
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ن
صفها

ا

حوزه درمان

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

25

ارتقا ارائه خدمات به بیماران بین 

درصد مراکزدرمانی 20الملل در 

سال )کشور نسبت به سال پایه 

1397)

25

ساماندهی بخش های پذیرش 

بیماران بین الملل در بیمارستان ها 

و مراکز جراحی محدود

100

جمع بندی وگزارش حضور ویا مشارکت در برگزاری نمایشگاههای  

گردشگری سالمت و فعالیت جهت توسعه این صنعت در کشورمان  

در سه ماهه جهارم سال

10

مستندات مربوطه شامل گزارش مکتوب از فعالیت های انجام شده  

در راستای توسعه گردشگری سالمت در طی سه ماهه  چهارم  به 

همراه آپلود تصاویر حضور یا برگزاری نمایشگاه گردشگری سالمت 

عکس ازافراد و غرفه مربوطه ، بنر، پمفلت،  استندو  سایر گزارشات )

 IPDتصویری که نشگانگر حضورفعال موسسات درمانی  دارای مجوز 

(در نمایشگاه باشد 

97/12/0197/12/15

و  (فضای فیزیکی-تجهیزات -نیروی انسانی  )اعالم  وضعیت موجود  

بیماران خاص و : گروه های خاص در دندانپزشکی )جمعیت هدف

/ معلولین جسمی -اوتیسم -مادران باردار-دیالیز-صعب العالج 

(....حرکتی و ذهنی و 

97/03/0197/3/31(فایل اکسل )مکاتبه اداری بهمراه ارسال اطالعات درخواست شده 20

97/3/3197/6/31صورتجلسه ساماندهی منابع هر قطب30ساماندهی ارایه خدمات دندانپزشکی به گروه های خاص بیماری

97/07/0197/9/30ابالغ به معاونتهای درمان/لیست توزیع نیروی انسانی30(عمومی و تخصصی )جانمایی نیروهای انسانی دندانپزشک در مناطق 

97/10/0197/12/15مکاتبه اعالم راه اندازی ارسالی از سوی دانشگاه20راه اندازی مراکز ارایه دهنده خدمت

تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی در سرطان های شایع و داروهای 

گران قیمت در سه ماهه اول
97/03/0197/03/30 راهنما ها ی بالینی ابالغ شده20

تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی در سرطان های شایع و داروهای 

گران قیمت در سه ماهه چهارم
97/11/0197/11/30 راهنما ها ی بالینی ابالغ شده20

30 ماهه اول6استقرار راهنما های بالینی در 
اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/06/0197/06/30

30 ماهه دوم6استقرار راهنما های بالینی در 
اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/11/0197/11/30

تدوین و ابالغ دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی در سه 

ماهه اول
97/03/0197/03/30شیوه نامه تدوین دستورالعمل15

تدوین و ابالغ دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی در سه 

ماهه دوم
97/06/0197/06/30شیوه نامه تدوین دستورالعمل15

استقرار و اجرای دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی در 

ماهه اول6
35

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/06/0197/06/30

استقرار و اجرای دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی در 

ماهه دوم6
35

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/11/0197/11/30

20

215مدیریت خدمات سرطان 

توسعه خدمات دندانپزشکی برای 

گروه های خاص بیماری در 

بیماران خاص، صعب  )دندانپزشکی

بخش / (العالج و ناهنچاریها

(...مرکز ارایه خدمت و -بیمارستانی 

100

1مدیریت خدمات سرطان 

درصدی بیماران خاص 100پوشش 

مراجعه کننده به مراکز با ایجاد 

مرکز در دانشگاههای علوم 60

پزشکی سراسر کشور

30

25کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

ارتقاء خدمات و منابع سرطان به 

%50میزان حداقل 
70
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ن
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ا

حوزه درمان

تایید و ابالغ دستورالعمل مدیریت خدمات تشخیص زود هنگام و 

غربالگری سرطان در سه ماهه اول
97/03/0197/03/30 دستورالعمل ابالغ شده15

تایید و ابالغ دستورالعمل مدیریت خدمات تشخیص زود هنگام و 

غربالگری سرطان در سه ماهه دوم
97/06/0197/06/30 دستورالعمل ابالغ شده15

استقرار و اجرای دستورالعمل خدمات تشخیص زود هنگام و 

غربالگری سرطان دز شش ماهه اول
35

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/06/0197/06/30

استقرار و اجرای دستورالعمل خدمات تشخیص زود هنگام و 

غربالگری سرطان در شش ماهه دوم
35

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/11/0197/11/30

تدوین و ابالغ دستورالعمل مدیریت خدمات مراقبت های حمایتی و 

تسکینی سرطان در سه ماهه اول
97/03/0197/03/30 دستورالعمل ابالغ شده15

تدوین و ابالغ دستورالعمل مدیریت خدمات مراقبت های حمایتی و 

تسکینی سرطان در سه ماهه دوم
97/06/0197/06/30 دستورالعمل ابالغ شده15

 استقرار و اجرای دستورالعمل مدیریت خدمات مراقبت های حمایتی 

و تسکینی سرطان در شش ماهه اول
35

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/06/0197/06/30

 استقرار و اجرای دستورالعمل مدیریت خدمات مراقبت های حمایتی 

و تسکینی سرطان در شش ماهه دوم
35

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/11/0197/11/30

طراحی و ساخت سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطان در شش 

ماهه اول
97/06/0197/06/30سامانه ی طراحی شده و ابالغ شده به دانشگاه ها20

طراحی و ساخت سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطان در شش 

ماهه دوم
97/11/0197/11/30سامانه ی طراحی شده و ابالغ شده به دانشگاه ها20

استقرار و استفاده از سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطان در 

شش ماهه اول
30

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/06/0197/06/30

استقرار و استفاده از سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطان در 

شش ماهه دوم
30

اطالعات وارد شده در سامانه ی یکپارچه سیمای سرطان       گزارش 

چک لیست/ دانشگاه
97/11/0197/11/30

97/06/1597/06/30مستندات مربوط به آموزش و نظارت15آموزش و نظارت بر اجرای برنامه  کاهش پرداخت در شش ماهه اول

97/12/0197/12/15مستندات مربوط به آموزش و نظارت15آموزش و نظارت بر اجرای برنامه کاهش پرداخت در شش ماهه دوم

97/03/1597/03/31بسته خدمات تحت پوشش برنامه20بازنگری بسته خدمات تحت پوشش برنامه

97/03/1597/03/31دستورالعمل تخصیص برنامه20بازنگری تخصیص برنامه کاهش پرداخت

97/06/1597/06/31گزارشات تحلیلی سامانه های مرتبط شش ماهه اول15 مدیریت اطالعات برنامه کاهش پرداخت در شش ماه اول

97/12/0197/12/15گزارشات تحلیلی سامانه های مرتبط شش ماه دوم15 مدیریت اطالعات برنامه کاهش پرداخت در شش ماه دوم

320مدیریت خدمات سرطان 

420مدیریت خدمات سرطان 

525مدیریت خدمات سرطان 

حفاظت مالی مردم در برابر 

هزینه های سالمت
25100

کاهش پرداخت بیماران بستری و 

صعب العالج در بیمارستانهای 

وزارت بهداشت

کاهش پرداخت از جیب بیماران 

بستری و صعب العالج در 

بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت 

درصد11.7معادل 

100

70کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها 25کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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ن
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ا

97/02/0197/03/31تصویر حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی

97/04/0197/06/31فایل ضابظه بازنگری شده60تهیه و تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها

97/07/0197/07/30تصویر ابالغ20ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت های غذا و دارو

97/07/0197/07/30تصویر نامه ابالغ30اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های ذیربط

97/08/0197/10/30گزارش اجرای ضابطه70پیگیری اجرای ضوابط و دستورالعمل های اصالحی

97/02/0197/03/31فایل برنامه زمان بندی10تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط

97/02/0197/03/31فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی10تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/04/0197/06/31تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی20اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/04/0197/09/30گزارش بازرسی های انجام شده20اجرای برنامه بازرسی از صنایع

97/10/0197/12/15گزارش انجام آزمون20انجام آزمونهای کنترل کیفی

97/07/0197/11/30گزارش پایش فرآورده ها20پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارائه گزارش پایش

97/02/0197/02/31تصویر حکم اعضاء15تشکیل کارگروه تخصصی

97/03/0197/04/31لیست فرآورده های منتخب15تعیین فرآورده ها ی منتخب جهت کاهش قند و نمک

97/05/0197/05/31شماره نامه اعالم فرآورده ها/ تصویر 15اعالم فرآورده های منتخب به معاونت های غذا و دارو جهت اقدام

97/03/0197/06/31فایل ضابطه بازنگری شده40تهیه و تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها

97/07/0197/07/30تصویر ابالغ15ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت های غذا و دارو

تعامل با سایر ارگان های . 3-26-2

مرتبط
97/07/0197/07/30تصویر ابالغ30اعالم ضوابط و دستورالعمل ها به ارگان های ذیربط20

20کاهش عوامل خطر و بار بیماریها

کاهش اسیدهای چرب ترانس در 

روغن مصرفی در صنایع و صنوف 

%2غذایی به حداکثر 

50

حوزه غذا و دارو

کاهش ده  درصدی نمک و  قندهای 

ساده در فرموالسیون مواد غذایی و 

با اولویت فرآورده های )آشامیدنی 

(پرمصرف و پرخطر

50

30
بازنگری و تدوین ضوابط و . 2-26-2

دستورالعمل های  مرتبط

بازنگری و تدوین ضوابط و 

دستورالعمل های  مرتبط
30

20تعامل با سایر ارگان های مرتبط

بازرسی و کنترل مستمر واحدهای 

تولیدی و محصوالت
50
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ن
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ا

حوزه غذا و دارو

تعامل با سایر ارگان های . 3-26-2

مرتبط
97/08/0197/10/30گزارش اجرای ضوابط70پیگیری اجرای ضوابط و دستورالعمل های اصالحی20

97/02/0197/03/31فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی10تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/04/0197/06/31تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی20اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط با ذکر نام 

کارخانه
97/06/0197/06/31فایل برنامه زمان بندی10

97/07/0197/11/30گزارش بازرسی های انجام شده20اجرای برنامه بازرسی از صنایع

97/10/0197/12/15گزارش انجام آزمون20انجام آزمونهای کنترل کیفی

97/10/0197/12/15گزارش پایش فرآورده ها20پایش محصوالت و فرآورده های مرتبط و ارائه گزارش پایش

97/04/0197/04/31گزارش نیازسنجی20انجام نیازسنجی آموزشی

97/05/0197/06/31فایل عناوین دوره های آموزشی15تعیین دوره های آموزشی

97/07/0197/09/31فایل عناوین سرفصل های آموزشی25تهیه و تدوین محتوای آموزشی

97/10/0197/12/15گزارش برگزاری دوره آموزشی40آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت  غذا و دارو

97/02/0197/03/31فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی10تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

ابالغ دستورالعمل و تقسیم بندی جهت نمونه برداری از طرف قطب 

به اعضاء قطب
97/02/0197/02/31تصویر ابالغ10

97/02/0197/03/31فاکتور خرید/ فایل گزارش نمونه های تهیه شده 15و ارسال به قطب (مرحله اول)نمونه برداری و خرید اقالم

97/04/0197/06/31تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی10اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/05/0197/06/31فاکتور خرید/ فایل گزارش نمونه های تهیه شده 15و ارسال به قطب (مرحله دوم)نمونه برداری و خرید اقالم

97/04/0197/04/31تصویر نامه ارسال نمونه ها10(مرحله اول)ارسال نمونه به آزمایشگاه

7

پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم 

آفت کش و کودهای شیمیایی در 

محصوالت پر مصرف کشاورزی با 

 40احتمال مخاطره آلودگی باال  تا 

براساس جدول محصوالت )محصول

(تعیین شده

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

کاهش ده  درصدی نمک و  قندهای 

ساده در فرموالسیون مواد غذایی و 

با اولویت فرآورده های )آشامیدنی 

(پرمصرف و پرخطر

50 20 کاهش عوامل خطر و بار بیماریها

30
-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 

97مرحله اول و دوم 

بازرسی و کنترل مستمر . 4-26-2

واحدهای تولیدی و محصوالت
50

آموزش کارشناسان معاونت غذا و 

دارو
10
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ن
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ا

حوزه غذا و دارو

97/07/0197/07/30تصویر نامه ارسال نمونه ها10(مرحله دوم)ارسال نمونه به آزمایشگاه

مرحله )جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل

(اول
97/06/0197/06/31گزارش نتایج10

مرحله )جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل

(دوم
97/09/0197/09/30گزارش نتایج10

97/07/0197/07/30شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 35(مرحله اول)ارسال نتایج به سازمان 

97/10/0197/10/30شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 35(مرحله دوم)ارسال نتایج به سازمان 

97/11/0197/11/30گزارش جمع بندی30بررسی و جمع بندی نتایج ارسال شده

97/08/0197/08/30تصویر حکم اعضاء10تشکیل کارگروه تخصصی

97/09/0197/09/30لیست فرآورده های منتخب9تدوین لیست محصوالت پر مصرف

97/09/0197/09/30لیست آالینده های بازنگری شده9بررسی و بازنگری تعداد و نوع آالینده های و سموم مورد نظر

97/10/0197/10/31فایل دستورالعمل9تدوین دستورالعمل اجرایی

97/12/0197/12/15تصویر ابالغ9ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو

97/08/0197/09/30فاکتور خرید/ فایل گزارش نمونه های تهیه شده 9و ارسال به قطب  (مرحله سوم )نمونه برداری و خرید اقالم

97/11/0197/12/15فاکتور خرید/ فایل گزارش نمونه های تهیه شده 9و ارسال به قطب (مرحله چهارم)نمونه برداری و خرید اقالم

97/10/0197/10/30تصویر نامه ارسال نمونه ها9(مرحله سوم)ارسال نمونه به آزمایشگاه

98/01/1598/02/15تصویر نامه ارسال نمونه ها9(مرحله چهارم)ارسال نمونه به آزمایشگاه

مرحله )جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل

(سوم
97/12/0197/12/15گزارش نتایح9

97/10/0197/12/15گزارش ارزیابی9ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های تحت پوشش

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم 

آفت کش و کودهای شیمیایی در 

محصوالت پر مصرف کشاورزی با 

 40احتمال مخاطره آلودگی باال  تا 

براساس جدول محصوالت )محصول

(تعیین شده

7

20

-98)بازنگری و تدوین دستورالعمل

97
40

-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 

97مرحله اول و دوم 
30

-بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

97مرحله اول و دوم 
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/02/31شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

97/03/0197/03/31گزارش جمع بندی40جمع بندی نتایج مرحله اول توسط سازمان غذا و دارو

97/02/0197/02/31گزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها

97/05/0197/05/31شماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 40نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

97/06/0197/06/31گزارش انجام آزمون40انجام آزمونهای کنترل کیفی

97/07/0197/07/30شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان 

غذا و دارو
97/08/0197/09/30گزارش جمع بندی40

97/02/0197/02/31تصویر حکم اعضاء15تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و دارو

97/03/0197/03/31لیست فرآورده های منتخب30تعیین فرآورده های هدف

97/04/0197/05/31فایل دستورالعمل بازنگری شده35بازنگری و اصالحیه دستورالعمل

97/06/0197/06/31تصویر ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو بمنظور اجرا

97/07/0197/08/30گزارش توانمندی اجرا30بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون

97/07/0197/08/31فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی30تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/09/0197/10/30تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی40اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/07/0197/07/30گزارش نیازسنجی10انجام نیازسنجی آموزشی

97/08/0197/08/30فایل عناوین دوره های آموزشی20تعیین دوره های آموزشی

97/09/0197/09/30فایل عناوین سرفصل های آموزشی30تهیه و تدوین محتوای آموزشی

آموزش کارشناسان معاونت غذا و 

دارو
10

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه 

PMS فرآورده های غذایی و 

با اولویت فرآورده های با )آشامیدنی

 100برای حداقل  (ارزیابی خطر باال

قلم فرآورده

7

10

10بررسی وضعیت منابع و تجهیزات

بازنگری و تدوین دستورالعمل

-بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

96-97مرحله اول سال 
10

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

مرحله دوم سال -(برداری و آزمون

96-97

20

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

فرآورده ها
10

 100 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

آموزش کارشناسان معاونت غذا و 

دارو
97/10/0197/12/15فایل گزارش برگزاری دوره/ تصویر فراخوان دوره 40آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت  غذا و دارو10

97/08/0197/09/30گزارش برندسنجی35برندسنجی فرآورده ها

97/11/0197/12/15شماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 65نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

97/02/0197/02/31فایل عناوین دوره های آموزشی10تعیین دوره های آموزشی

97/03/0197/03/31تصویر ابالغ10اعالم و ابالغ دوره آموزش به دانشگاهها

97/04/0197/06/31فایل عناوین سرفصل های آموزشی20تهیه و تدوین محتوای آموزشی

97/07/0197/11/30فایل گزارش برگزاری دوره/ تصویر فراخوان دوره 30آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو

97/07/0197/09/30فایل گزارش برگزاری دوره/ تصویر فراخوان دوره 30برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

97/02/0197/02/31تصویر حکم اعضاء20تشکیل کمیته تخصصی

97/03/0197/03/31فایل دستورالعمل بازنگری شده60بازنگری یا تدوین دستورالعمل

97/04/0197/04/31تصویر ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو

97/02/0197/03/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب20شناسایی و انتخاب گروههای هدف

تهیه ، تدوین و چاپ مطالب آموزشی و آموزش به گروههای هدف از 

(..... طریق پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، کلیپ، رسانه های جمعی و 
97/04/0197/11/30لینک مرتبط/ نصویر محتوای تهیه شده / فایل 80

مرحله )اجرای طرح در خصوص فرآورده های مشمول و ارائه گزارش 

(اول
97/06/0197/06/31گزارش فرآورده های بررسی شده30

مرحله ) اجرای طرح در خصوص فرآورده های مشمول و ارائه گزارش 

(دوم
97/10/0197/10/30گزارش فرآورده های بررسی شده30

97/07/0197/07/30گزارش فرآورده های بررسی شده20(مرحله اول)پاالیش و تمیزسازی اطالعات برچسب ها و ارائه گزارش 

97/11/0197/11/30فایل گزارش وضعیت20(مرحله دوم)پاالیش و تمیزسازی اطالعات برچسب ها و ارائه گزارش 

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه 

PMS فرآورده های غذایی و 

با اولویت فرآورده های با )آشامیدنی

 100برای حداقل  (ارزیابی خطر باال

قلم فرآورده

7

10

آموزش، اطالع رسانی عمومی و 

فرهنگ سازی
40

بررسی و کنترل برچسب گذاری 

های انجام شده
30

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

97-98مرحله اول-(برداری و آزمون
30

20آموزش کارشناسان و مسئولین فنی

بازنگری و تدوین دستورالعمل برچسب گذاری نشانگر رنگی و 

محصوالت تغییر ژنتیک یافته برای 

  قرآورده های غذایی  و %100

آشامیدنی مشمول

7
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/04/0197/06/31لیست تجهیزات30تجهیز آزمایشگاه های تخصصی

97/04/0197/06/31لیست کارکنان/ گزارش نیروی انسانی جذب شده20موجود/جذب نیروی متخصص مورد نیاز

97/07/0197/09/30فهرست دوره های برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره آموزشی20برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

97/10/0197/12/15لیست روشهای راه اندازی و تدوین شده30راه اندازی روش های جدید آزمون های تخصصی

97/02/0197/02/31تصویر حکم اعضاء10تشکیل کمیته اعتباربخشی و تصدیق روش ها

97/02/0197/02/31تصویر ابالغ10تدوین و ابالغ اساسنامه کمیته اعتباربخشی و تصدیق روش ها

تهیه بانک اطالعاتی از توانمندی آزمایشگاه ها در زمینه روش های 

آزمون
97/02/0197/03/31گزارش توانمندی انجام آزمون10

تدوین پروتکل اعتباربخشی و تصدیق روش های آزمون

 (VMP)
97/02/0197/06/31تصویر پروتکل تدوین شده10

97/04/0197/06/31فهرست دوره های برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره آموزشی10برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

97/04/0197/06/31لیست روش های آزمون و آزمایشگاه های  منتخب10انتخاب روش های آزمون و آزمایشگاه های مجری

97/07/0197/12/15گزارش روش های معتبر شده20اجرای اعتبار بخشی و تصدیق روش های آزمون

97/10/0197/12/15گزارش ارسال آزمون های مهارت10تهیه و ارسال  آزمون های مهارت

97/10/0197/12/15گزارش نتایج شرکت در آزمون مهارت10ارائه گزارش نتایج آزمون های مهارت

97/04/0197/06/31گزارش ممیزی و ارزیابی25مرحله اول- ممیزی و ارزیابی و آزمایشگاهها 

97/04/0197/06/31لیست آزمون های برون سپاری شده10مرحله اول- واگذاری فعالیت های آزمون  

97/07/0197/09/30فهرست دوره های برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره آموزشی10برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

97/10/0197/12/15گزارش ممیزی و ارزیابی25مرحله دوم- ممیزی و ارزیابی و آزمایشگاهها 

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

افزایش توانمندی آزمایشگاه . 8-15

های کنترل کیفیت فرآورده های 

شامل ) درصد35سالمت به میزان 

نیری انسانی، تجهیزات 

آزمایشگاهی، روشهای آزمون، 

(...سیستم مدیریت کیفیت و

7
اعتبار بخشی روش ها و تضمین 

کیفیت نتایج آزمون
10

توانمندسازی بخش غیر دولتی و  

واگذاری فعالیتهای آزمون  به 

آزمایشگاههای تایید صالحیت شده

10

-راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی

تحقیقاتی محصول محور در 

آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو 

کشور با محوریت آزمایشگاه های 

مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات 

پزشکی

10
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/10/0197/12/15لیست آزمون های برون سپاری شده10مرحله دوم- واگذاری فعالیت های آزمون 

97/11/0197/12/15گزارش رتبه بندی20رتبه بندی آزمایشگاه ها

97/02/0197/03/31گزارش ارزیابی15ارزیابی وضعیت موجود

تامین زیرساخت و تدوین الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 

GLP 17025 و ایزو
97/04/0197/06/31گزارش الزامات تدوین شده15

 و ایزو GLPبرگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 

17025
97/06/0197/06/31فهرست دوره های برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره آموزشی15

97/07/0197/09/30گزارش پیشرفت کار20پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت

97/10/0197/12/15گزارش ممیزی داخلی و اقدامات انجام شده15انجام ممیزی  داخلی و اجرای اقدامات اصالحی

97/10/0197/12/15گزارش ممیزی20ممیزی و تصدیق سیستم استقرار یافته

97/02/0197/06/31گزارش استقرار سیستم20 در آزمایشگاه های سراسر کشورLIMSاستقرار سیستم 

97/04/0197/06/30گزارش نسخه های توسعه یافته20 و ارائه نسخه های توسعه یافتهLIMSپشتیبانی سیستم 

97/07/0197/07/30گزارش فرایندهای تکمیلیLIMS20توسعه فرایندهای تکمیلی در 

97/08/0197/09/30گزارش توسعه شبکه ملیLIMS20 اتصال سایر آزمایشگاه ها به 

97/10/0197/12/15گزارش توسعه داشبوردهای شبکه20توسعه داشبوردها روی شبکه ملی آزمایشگاهی

97/02/0197/03/31گزارش امور قابل واگذاری15تعیین امور قابل واگذاری

97/04/0197/06/31فهرست دوره های برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره آموزشی15آموزش جهت واگذاری امور

97/07/0197/09/30گزارش انجام امور25مرحله اول- واگذاری وظایف قابل تفویض

97/10/0197/12/15گزارش انجام امور25مرحله دوم- واگذاری وظایف قابل تفویض

97/11/0197/12/15گزارش پایش انجام شده20پایش و بازنگری امور واگذاری شده

افزایش توانمندی آزمایشگاه . 8-15

های کنترل کیفیت فرآورده های 

شامل ) درصد35سالمت به میزان 

نیری انسانی، تجهیزات 

آزمایشگاهی، روشهای آزمون، 

(...سیستم مدیریت کیفیت و

تمرکز زدایی و تفویض اختیار امور 

به معاونت های غذا و دارو توسط 

شبکه ملی آزمایشگاهی کاالی 

(LIMS)سالمت 

10

گسترش سیستم مدیریت کیفیت 

در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو
10

توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی 

(LIMS)کاالی سالمت  
20

توانمندسازی بخش غیر دولتی و  

واگذاری فعالیتهای آزمون  به 

آزمایشگاههای تایید صالحیت شده

10

7 20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31فایل برنامه زمان بندی ممیزی20تدوین برنامه ممیزی

97/04/0197/06/31گزارش ممیزی20مرحله اول- اجرای برنامه ممیزی و تهیه  گزارش

ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های

مرحله اول-  واحدهای تولیدی
97/06/0197/06/31گزارش رتبه بندی20

97/10/0197/12/15گزارش ممیزی20مرحله دوم- اجرای برنامه ممیزی و تهیه  گزارش

ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های

مرحله دوم-  واحدهای تولیدی
97/12/0197/12/15گزارش رتبه بندی20

97/02/0197/03/31فایل برنامه کنترل عملکرد15نیازسنجی و تدوین برنامه های کنترل عملکرد آزمون

97/04/0197/06/31گزارش تامین نمونه هاPT/CRM/RM30تامین نمونه های 

97/07/0197/09/30گزارش ارسال نمونه هاPT/CRM/RM30ارسال نمونه های 

97/10/0197/12/15گزارش تحلیل نتایج25تحلیل نتایج آماری

97/02/0197/03/31لیست آزمون های منتخب25جمع آوری اطالعات آزمون ها و انتخاب آزمون

97/04/0197/06/31لیست تجهیزات و مواد مورد نیاز25تامین تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی مورد نیاز

97/07/0197/09/30لیست روش های آزمون راه اندازی شده25راه اندازی روش های آزمون

97/10/0197/12/15لیست روش های آزمون معتبر شده25معتبرسازی روش های آزمون

بازنگری و به روز رسانی نرم افزار نسخه پرداز برای تهیه گزارشات 

تکمیلی
97/02/1597/06/31گزارش بروز رسانی15

97/02/1597/06/31فایل شاخصهای اصالحی15بازنگری و اصالح شاخص های کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو

97/07/0197/12/25گزارش نسخ وارد شده از سامانه15ثبت و ورود داده های نسخ

97/08/0197/12/25گزارش تحلیلی15پردازش و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوطه

راه اندازی سیستم تست های سریع 

و غربالگری
10

30بررسی و پایش نسخ

ارتقاء آزمایشگاه های  کنترل 

(LPRP)کیفیت واحدهای تولیدی 
10

برنامه ریزی و اجرای برنامه مدون 

انجام آزمون های مهارت در 

آزمایشگاه های مرجع، معاونت ها و 

همکار و مجاز

10

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

افزایش توانمندی آزمایشگاه . 8-15

های کنترل کیفیت فرآورده های 

شامل ) درصد35سالمت به میزان 

نیری انسانی، تجهیزات 

آزمایشگاهی، روشهای آزمون، 

(...سیستم مدیریت کیفیت و

7

بهبود میانگین شاخص های کشوری 

تجویز و مصرف دارو و فراورده های 

درصد 15سالمت حداقل به میزان 

نسبت به سال پایه

7
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

تخصصی تجویز و مصرف - برگزاری جلسات کمیته های علمی

منطقی دارو
97/07/0197/12/25صورتجلسات10

97/07/0197/12/25گزارش عملکرد15(عمومی و متخصص)برای پزشکان  (فیدبک)ارسال گزارش عملکرد 

97/10/0197/12/25نمونه گزارشات مقایسه ای15استخراج گزارشات مقایسه ای و تطبیقی

تشکیل جلسات مشورتی و ارزیابی وضعیت موجود و تعیین راهکارهای اصالحی 

برای ارائه خدمات دارویی مناسب در داروخانه ها
97/02/1597/06/31صورتجلسات25

ارتقای ارائه خدمات دارویی با کیفیت در داروخانه با همکاری انجمن 

های داروسازان
97/02/1597/12/25گزارش اقدامات25

تدوین بسته ارائه خدمات دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در 

سطح یک ارائه خدمات سالمت و ارائه به معاونت بهداشت
97/02/1597/06/31فایل بسته خدماتی15

اولویت بندی خدمات کاالهای سالمت مورد نیاز به تدوین استاندارد 

خدمات
97/02/1597/06/31صورتجلسات15

97/06/3197/12/25مکاتبات20تدوین استاندارد خدمت و ارسال به معاونت درمان

برگزاری جلسات کارشناسی با دانشگاهها برای تدوین محتوا و بسته 

های آموزشی
97/02/1597/06/31صورتجلسات10

97/02/1597/06/31فایل بسته های آموزشی10تدوین محتوا و بسته های آموزشی بر اساس اولویت ها

برگزاری دوره های آموزشی ویژه گروه های مختلف پزشکی طبق 

اولویت های اعالم شده توسط کمیته کشوری
97/04/0197/12/25فراخوان و تصاویر دوره25

97/04/0197/12/25فراخوان و تصاویر دوره25برگزاری دوره های آموزشی برای مردم، پرسنل نهادها و ارگانها

تلویزیونی و سایر رسانه های محیطی - تهیه برنامه های آموزشی رادیو

و مکتوب
97/04/0197/12/25فایل برنامه ارائه شده30

استعالم داروهای پرهزینه بیمارستانی در دانشگاه ها مربوط به سال 

 و اولویت بندی آنها97
97/02/1597/03/31نامه استعالم20

97/04/0197/06/31فایل دستورالعملها20 داروی پرهزینه بیمارستانی10تدوین دستورالعمل برای 

ابالغ دستورالعمل های تدوین شده با مشارکت معاونت درمان و 

سازمان های بیمه گر
97/07/0197/08/30فایل ابالغ10

97/08/0197/12/25نامه ابالغ دستورالعمل ها به بیمارستانهای تحت پوشش30اجرای دستورالعمل های تدوین شده در بیمارستان ها

20ارسال گزارش عملکرد از اجرای دستورالعمل ها به سازمان غذا و دارو

تعداد دستورالعملهای تجویز دارو که در حال : جدول حاوی اطالعات

اجرا می باشد، تعدا مصرف در سه ماه و هزینه مصرف در سه ماه به 

تفکیک هر بیمارستان

97/10/0197/12/25

انجام فعالیت های موثر بر ارتقاء 

فرهنگ تجویز و مصرف کاالهای 

سالمت

25

تجویز داروی پرهزینه بیمارستانی بر 

اساس دستورالعمل های ابالغی 

تجویز و مصرف دارو

25

بررسی و پایش روند ارائه خدمات 

دارویی
20

30بررسی و پایش نسخ

7

بهبود میانگین شاخص های کشوری 

تجویز و مصرف دارو و فراورده های 

درصد 15سالمت حداقل به میزان 

نسبت به سال پایه

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

برگزاری جلسات مشترک با سازمان های بیمه گر و معاونت درمان و 

شورای عالی بیمه در خصوص مکانیسم های کنترل هزینه
97/02/1597/12/20صورتجلسات30

97/02/1597/03/31گزارش داروهای تعیین شده20استخراج داروهای پر هزینه

97/04/0197/06/31گزارش راهکارهای تعیین شده30انتخاب راهکار بهینه کنترل هزینه برای هریک از داروها

97/07/0197/12/25گزارش مکانیزم تعیین شده20اعالم مکانیسم انتخابی به سازمان ذیربط جهت اجرا

97/02/1597/05/31فایل شیوه نامه30تهیه شیوه نامه جهت تدوین فرمولری صحیح

97/06/0197/06/31فایل ابالغ15ابالغ شیوه نامه

بروز رسانی و اصالح فرمولری های بیمارستان ها بر اساس شیوه نامه 

ابالغی و ایجاد تغییرات الزم در صورت نیاز
40

گزارش تعداد جلسات، فایل فرمولری های اصالح شده و یا تدوین 

تفکیکی و )شده از تمام بیمارستانهای تحت پوشش هر معاونت 

به سازمان غذا و دارو (تجمیعی

97/07/0197/11/30

97/12/0197/12/25فایل گزارش عملکرد15ارسال گزارش عملکرد به سازمان غذا ودارو

97/02/0197/02/31تصویر حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی

97/03/0197/03/31فایل ضابطه60تهیه و تدیون ضوابط

97/04/0197/04/31تصویر ابالغ20ابالغ برنامه ضوابط به معاونتهای غذا و دارو

97/02/0197/03/31صورتجلسه حاوی گروههای منتخب20شناسایی و انتخاب گروه هدف

پمفلت، پوستر، بنر، تهیه  )تهیه و تدوین و چاپ مطالب آموزشی 

(.........کلیپ و
97/04/0197/11/30لینک مرتبط/ نصویر محتوای تهیه شده / فایل 40

استفاده از مدیا های مختلف از جمله فضای مجازی ، تبلیغات 

.....تلویزیون، بیل بورد شهری و
97/04/0197/11/30فایل مطالب40

97/02/0197/02/31فایل عناوین دوره آموزش20تعیین دوره آموزشی

97/03/0197/03/31تصویر ابالغ15اعالم وابالغ دوره و برنامه آموزش به دانشگاهها

97/04/0197/06/31فایل عناوین سر فصل آموزشی25تهیه و تدوین محتوای آموزشی

97/07/0197/12/25تصویر فراخوان دوره40برگزاری دوره آموزش جهت مسئولین فنی و معاونتهای غذا و دارو

آموزش کارشناسان و مسئولین فنی 

آرایشی و بهداشتی
25

اصالح و بازنگری تدوین فرمولری 

بیمارستان ها
50

15تدوین برنامه و ضوابط آموزش

آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ 

سازی درخصوص ارتقاء فرهنگ  

مصرف صحیح ، آشنایی با عوارض 

جانبی و آگاه سازی در خصوص 

تبلیغات اغواگرانه  فرآورده های 

آرایشی و بهداشتی جهت عامه مردم

30

شناسایی مکانیسم های کنترل 

داروهای پرهزینه
50

7

7

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

کاهش هزینه های مصرف دارو به 

درصد نسبت به سال پایه10میزان 

اصالح الگوی مصرف صحیح فرآورده 

 10های آرایشی و بهداشتی برای 

درصد جمعیت هدف
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31فایل عناوین سر فصل آموزشی20تهیه و تدوین محتوای آموزشی

97/02/0197/03/31لیست و آمار گرو ه های هدف/ تصویر مکاتبه15مکاتبه و هماهنگی با اصناف مرتبط درخصوص موضوع

97/02/0197/03/31فایل برنامه ریزی تهیه شده25تدوین برنامه ریزی آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی با همکاری معاونتها ی غذا و دارو و 

معاونتهای بهداشتی سراسر کشور
97/04/0197/11/30لیست شرکت کنندگان/ تصویر دوره/ تصویر فراخوان40

97/02/0197/02/31شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 60جمع بندی و ارسال آمار مرحله اول به سازمان غذا و دارو

97/03/0197/03/31گزارش جمع بندی40جمع بندی نتایج مرحله اول توسط سازمان غذا و دارو

97/02/0197/02/31گزارش برندسنجی20برندسنجی فرآورده ها

97/05/0197/05/31شماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 40نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

97/06/0197/06/31گزارش انجام آزمون40انجام آزمونهای کنترل کیفی

97/07/0197/07/30شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 60جمع 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
97/08/0197/09/30گزارش جمع بندی40

97/02/0197/02/31تصویر حکم اعضاء15تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و دارو

97/03/0197/03/31صورتجلسه حاوی فرآورده های منتخب30تعیین فرآورده های هدف

97/04/0197/05/31فایل دستورالعمل بازنگری شدهن35بازنگری و اصالحیه دستورالعمل

97/06/0197/06/31تصویر ابالغ20ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو بمنظور اجرا

97/07/0197/08/30گزارش توانمندی اجرا30بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون

97/07/0197/08/31فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی30تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

97/09/0197/10/30تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی40اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات

7

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

10بررسی وضعیت منابع و تجهیزات

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

مرحله دوم سال -(برداری و آزمون

97-96

20

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

فرآورده ها
10

10بازنگری و تدوین دستورالعمل

آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ 

سازی درخصوص آشنایی با عوارض 

جانبی و شناسایی کاالی اصیل از 

غیر اصیل جهت اقشار حرفه ای 

مانند آرایشگران

30

-بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

96-97مرحله اول سال 
10

افزایش تعداد اقالم فرآورده های 

آرایشی و بهداشتی تحت پوشش 

 PMSبرنامه کنترل در سطح عرضه 

با اولویت فرآورده ) فرآورده 40به 

(های با ارزیابی خطر باال

7

اصالح الگوی مصرف صحیح فرآورده 

 10های آرایشی و بهداشتی برای 

درصد جمعیت هدف
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/07/0197/07/30فایل عناوین دوره های آموزشی20تعیین دوره های آموزشی

97/09/0197/09/30فایل عناوین سرفصل های آموزشی30تهیه و تدوین محتوای آموزشی

97/10/0197/11/30فایل گزارش برگزاری دوره/ تصویر فراخوان دوره 50آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو

97/08/0197/08/30گزارش برندسنجی35برندسنجی فرآورده ها

97/11/0197/11/30شماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 65نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به آزمایشگاه

97/02/0197/03/31حکم اعضاء25تشکیل کمیته تخصصی

97/04/0197/04/31لیست فرآورده های منتخب25تعیین فرآورده های هدف با همکاری آزمایشگاه کنترل

97/04/0197/04/31لیست آزمایشگاههای منتخب25تعیین آزمایشگاه های مورد نیاز با همکاری آزمایشگاه کنترل

97/04/0197/04/31فایل دستورالعملPMQC25نهایی سازی دستورالعمل 

97/02/0197/03/31حکم اعضاء20تشکیل کمیته

97/04/0197/04/31گزارش اعتبارات تامین شده80تامین اعتبار و تخصیص و ابالغ منابع

97/05/0197/05/31فایل ابالغPMQC10ابالغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا  

97/05/0197/05/31فایل گزارش برگزاری دوره/ تصویر فراخوان دوره 20آموزش به کارشناسان معاونت غذا و دارو

97/06/0197/06/31فاکتور خرید/ فایل گزارش نمونه های تهیه شده 30خرید اقالم  فرآورده ها/ نمونه برداری 

97/07/0197/09/30گزارش انجام آزمون30انجام آزمون های کنترل کیفی فرآورده ها

 فرآورده ها توسط معاونت های غذا PMQCجمع بندی و ارسال آمار 

و دارو
97/10/0197/10/30شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه ارسالی 10

 فرآورده PMQCتجزیه ، تحلیل و بازخورد با توجه به جمع بندی ها 

توسط سازمان غذا و دارو
97/11/0197/11/30گزارش جمع بندی50

97/12/0197/12/25گزارش اقدامات انجام شده50اعالم فرآورده های نامنطبق و جمع آوری آنها از سطح عرضه

20بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها

بازنگری و تدوین دستورالعمل 

PMQC
15

25بررسی وضعیت منابع مالی

40ارزیابی در سطح عرضه فرآورده ها

آموزش کارشناسان معاونت غذا و 

دارو
10

نمونه )ارزیابی در سطح عرضه 

97-98مرحله اول-(برداری و آزمون
30

افزایش تعداد اقالم فرآورده های 

آرایشی و بهداشتی تحت پوشش 

 PMSبرنامه کنترل در سطح عرضه 

با اولویت فرآورده ) فرآورده 40به 

(های با ارزیابی خطر باال

7

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

 50 برای PMQCانجام مطالعات 

قلم فرآورده های مکمل، طبیعی و 

سنتی

7
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

سازمان غذا و دارو، معاونت  )تشکیل کارگروه تخصصی ذی نفعان

(بهداشت، معاونت درمان
97/02/0197/03/31احکام اعضاء20

تعیین سیاستهای بهره برداری از ضدعفونی کننده های بیمارستانی 

مطابق با استانداردها در کار گروه تخصصی
97/04/0197/04/01گزارش سیاستهای تعیین شده60

ابالغ سیاستهای تعیین شده به معاونتهای غذا و دارو قطب توسط 

سازمان غذا و دارو
97/06/0197/06/31تصویر ابالغ سیاستها20

کارشناسان سازمان غذا و دارو، )تشکیل کارگروه تخصصی ذی نفعان

(معاونت بهداشت، معاونت درمان
97/02/0197/03/31احکام اعضاء10

تهیه شیوه نامه تهیه فرموالری ضد عفونی کنننده های بیمارستانی 

در کارگروه تخصصی
97/04/0197/05/31تصویر شیوه نامه20

97/06/0197/06/31تصویر ابالغ10ابالغ شیوه نامه به بیمارستان های منتخب

 DTCتهیه فرموالری ضدعفونی کننده های بیمارستانی در کمیته 

بیمازستانی مطابق با شیوه نامه ابالغی
97/07/0197/08/30تصویر فرموالری25

اعالم فرموالری ضدعفونی کننده های بیمارستانی به معاونت غذا و 

دارو
97/09/0197/09/30دستورالعمل- تصویر ضابطه15

استقرار فهرست فرموالری ضد عفونی کنننده های بیمارستانی در 

 بیمارستانیHISسامانه های نظام تدوین مالی دانشگاه و 
97/10/0197/12/25گزارش از سامانه20

تعیین شاخص های سالیانه ضدعفونی کننده های بیمارستانی در 

متشکل از سازمان غذا و دارو، معاونت درمان و )کارگروه تخصصی

(معاونت بهداشت

97/04/0197/06/31گزارش شاخص ها15

تهیه پروتکل مصرف ضدعفونی کننده ها بر اساس شاخص های 

مذکور و راهکارهای اصالحی جهت رفع نقص ها
97/04/0197/06/31گزارش پروتکل20

ابالغ پروتکل های مصرف ضد عفونی کننده های بیمارستانی و چک 

لیست شاخصهای ارزیابی توسط سازمان غذا و دارو
97/04/0197/06/31تصویر ابالغ10

بررسی و بومی سازی پروتکل ها و چک لیست های ابالغی در 

متشکل از کارشناسان سازمان غذا و )کارگروه تخصصی ذی نفعان

(دارو، معاونت بهداشت، معاونت درمان

97/04/0197/06/31تصویر چک لیست20

ابالغ پروتکل های بومی شده و چک لیست ها به بیمارستان های 

منتخب
97/07/0197/07/30تصویر ابالغ10

97/08/0197/11/30گزارش بازرسی15پایش و ارزیابی مطابق با چک لیست های ابالغی

97/12/0197/12/25فایل گزارش10ارسال نتایج جمع بندی چک لیست های ارزیابی به سازمان غذا و دارو

بهبود شاخص های کشوری مصرف 

ضد عفونی کننده ها
30

تهیه فرموالری ضد عفونی کننده 

های بیمارستانی
25

تطبیق سیاستهای بهره برداری از 

ضدعفونی کننده های بیمارستانی 

مطابق با استانداردهای بین المللی و 

کشوری

15

 درصدی مدیریت تامین، 50ارتقای 

ضد  (PMQC)مصرف و ارزیابی 

عفونی کننده ها در بیمارستان های 

دانشگاهی تحت پوشش معاونت 

های غذا و داروی قطب

7 20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31تصویر مستندات20تهیه محتوای آموزشی

97/04/0197/04/31تصویر ابالغ10ارسال محتوای آموزشی به معاونت های غذا و دارو

برگزاری دوره آموزشی بر اساس محتوای ارسال شده برای رابطین 

کنترل عفونت دانشگاههای قطب و بیمارستان های منتخب
97/05/0197/06/31گزارش برگزاری دوره ها25

برگزاری دوره آموزشی برای کاربران ضدعفونی کننده های 

بیمارستانی در بیمارستانهای منتخب
97/07/0197/09/30گزارش برگزاری دوره ها30

ارسال گزارشات دوره های برگزارشده در بیمارستانها به معاونت غذا و 

دارو
97/10/0197/11/30فایل گزارش15

تدوین، بازنگری و بروز رسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به 

GCPمطالعات بالینی و هم ارزی زیستی براساس استاندارد های 
97/02/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه30

 در مطالعات بالینی و هم GCPنهادینه کردن استانداردهای کشوری

ارزی زیستی تحت نظارت اداره کل دارو
97/02/0197/06/31فایل گزارش اقدامات انجام شده30

 بر مطالعات بالینی و هم ارزی GCPافزایش میزان بازرسی های 

زیستی تحت نظارت سازمان
97/04/0197/09/30فایل گزارش بازرسی40

تدوین و بروز رسانی ضوابط، دستورالعمل های مربوطه  براساس 

ICHاستاندارد های 
97/02/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه25

فرآورده های دارویی بر  ( PSURs )بررسی گزارشات ایمنی ادواری 

اساس ضوابط مربوطه
97/04/0197/09/30فایل گزارش20

97/04/0197/09/30گزارش سامانهTTAC55بارگذاری پروفایل ایمنی داروها در سامانه 

97/02/0197/03/31صورتجلسات10تشکیل کارگروه تخصصی و برگزاری جلسات

97/03/0197/03/31تصویر دستورالعمل15بازنگری دستورالعمل

97/04/0197/04/31فایل گزارش10تعیین فراورده های هدف

97/04/0197/06/31تصویر ابالغ10ابالغ لیست دارویی و دستورالعمل به دانشگاههای مجری

97/04/0197/06/31صورتجلسات15بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون با همکاری آزمایشگاه کنترل

97/04/0197/06/31تصویر ابالغ40تامین اعتباراز طریق همکاری با معاونت پشتیبانی

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

 درصدی مدیریت تامین، 50ارتقای 

ضد  (PMQC)مصرف و ارزیابی 

عفونی کننده ها در بیمارستان های 

دانشگاهی تحت پوشش معاونت 

های غذا و داروی قطب

7

6

 درصدی کنترل های 10افزایش 

ادواری کیفیت، اثربخشی و ایمنی 

داروهای موجود در بازار داروئی 

براساس ضوابط موجود نسبت به 

سال قبل

پایش ادواری کیفیت و ایمنی داروها 

پس از ورود به بازار دارویی کشور
15

PMQC5تدوین برنامه 

برگزاری دوره های آموزشی گروه 

داروسازان )های هدف

بیمارستانی،کارشناس کنترل عفونت 

بیمارستان،کارشناس بهداشت 

(محیط بیمارستان

30

 ارتقاء فعالیت های نظارتی بر 

اثربخشی و ایمنی داروها قبل از 

ورود به بازار

10
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/07/0197/09/30تصویر گزارش20(مرحله اول)نمونه برداری و خرید اقالم  

97/10/0197/12/25تصویر گزارش20(مرحله دوم)نمونه برداری و خرید اقالم  

97/07/0197/09/30تصویر گزارش20(مرحله اول) انجام آزمونهای کنترل کیفی  

97/10/0197/12/25تصویر گزارش20(مرحله دوم) انجام آزمونهای کنترل کیفی   

97/10/0197/12/25تصویر گزارشPMQC10 جمع بندی و ارسال آمار 

97/10/0197/12/25تصویر گزارش10تهیه گزارش از وضعیت تخلفات و ارسال به سازمان

97/02/0197/03/31فایل دستورالعمل40تدوین دستورالعمل

97/02/0197/03/31تصویر ابالغ20ابالغ به دانشگاهها

97/04/0197/12/25فایل گزارش40نظارت و پایش بر اجرای دستورالعمل

97/02/0197/03/31فایل دستورالعمل40تدوین دستورالعمل

97/04/0197/06/31تصویر ابالغ20ابالغ به دانشگاهها

97/04/0197/12/25فایل گزارش40نظارت و پایش بر اجرای دستورالعمل

97/04/0197/06/31گزارش بازدید20برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان

97/07/0197/09/30گزارش چک لیست های تکمیل شده60اعزام کارشناس جهت ارزیابی نگهداشت و تکمیل چک لیستها

97/10/0197/12/25فایل گزارش20 اعالم گزارش نهایی به اداره کل

97/04/0197/12/25صورتجلسات10انجام جلسات ماهیانه یکبار

97/04/0197/12/25دستورالعمل- تصویر ضابطه15(فایل ضوابط تدوین شده)تهیه حداقل سه سند جدید مورد نیاز 

 درصدی کنترل های 10افزایش 

ادواری کیفیت، اثربخشی و ایمنی 

داروهای موجود در بازار داروئی 

براساس ضوابط موجود نسبت به 

سال قبل

6

به روز رسانی ضوابط ، راهنماها و 

دستورالعمل های ثبت و صدور 

پروانه ها با استفاده از منابع علمی 

روز دنیا

5

نظام مند کردن دستورالعمل توزیع 

داروهای مخدر و تحت کنترل در 

داروخانه های منتخب

10

نظام مند کردن ضابطه فروش 

اینترنتی اقالم غیر دارویی در 

داروخانه های کشور

10

 افزایش بازدید های ادواری در 

راستای رعایت 

 GMP/GSP/GDPاستاندارد

شرکت های داروهای تحت کنترل و 

مخدر الکل و شرکت های توزیع

15

 ارزیابی در سطح 

(دانشگاههای منتخب)عرضه
15

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/04/0197/12/25فایل بازبینی های انجام شده10بازبینی اسناد موجود

برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان اداره ثبت و صدور 

پروانه
97/04/0197/12/25( دوره در سال3تشکیل حداقل )گزارش دوره 25

برگزاری دور های آموزشی مسئولین فنی شرکت های تولیدکننده و 

وارد کننده
97/04/0197/12/25( دوره در سال2تشکیل حداقل )گزارش دوره 25

برون تن، درون تن و پروتکل )بررسی مطالعات هم ارزی زیستی 

فرآورده های دارویی (انجام مطالعات
97/04/0197/12/25فایل گزارش مطالعات15

97/02/0197/03/31دستورالعمل- تصویر ضابطه25تدوین ضوابط مطالعات بالینی، کارآیی و سالمت محصول

97/02/0197/03/31تصویر تفاهم نامه25تدوین تفاهم نامه با اداره مطالعات بالینی به منظور اعالم

97/04/0197/09/30گزارش دوره های آموزشی50برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی

97/04/0197/09/30گزارش بازرسی25انجام بازرسی های مشترک از کارخانجات تولیدی

برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی مسئولین فنی و آزمایشگاه 

ها
97/04/0197/09/30گزارش دوره آموزشی20

97/02/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه10تدوین الزامات و استانداردهای انجام آزمون های آزمایشگاهی

97/02/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه10تدوین دستورالعمل نمونه برداری

  97/04/0197/12/25فایل گزارشPMS25انجام طرح 

97/10/0197/12/25تصویر گزارشPMS10 جمع بندی و ارسال آمار 

97/02/0197/02/31حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی در اداره کل تجهیزات پزشکی

97/02/0197/03/31فایل ضوابط اصالح شده60(MDR)بازنگری و اصالح ضوابط و دستورالعملهای 

97/04/0197/04/31تصویر ابالغ20ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا

 درصدی کنترل های 10افزایش 

ادواری کیفیت، اثربخشی و ایمنی 

داروهای موجود در بازار داروئی 

براساس ضوابط موجود نسبت به 

سال قبل

6

6

 درصد 100بررسی و رسیدگی به 

گزارش مشکالت کیفی وسائل 

(MDR)پزشکی

20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

بازنگری ضوابط و تدوین 

(MDR)دستورالعملهای 
15

10ارزیابی بالینی ملزومات دارویی

تشکیل کمیته مشترک بین اداره 

ملزومات دارویی و بخش ملزومات 

آزمایشگاه مرجع

5

به روز رسانی ضوابط ، راهنماها و 

دستورالعمل های ثبت و صدور 

پروانه ها با استفاده از منابع علمی 

روز دنیا

5
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/02/31گزارش نیازسنجی20انجام نیاز سنجی آموزشی

97/03/0197/03/31فایل عناوین سرفصل های آموزشی30تهیه محتوای آموزشی

97/04/0197/06/31لیست شرکت کنندگان/ تصویر دوره50آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه ها

97/02/0197/03/31فایل پروتکل30و ابالغ به دانشگاهها (MDR)تهیه پروتکل جهت اجرای فرایند

97/04/0197/04/31تصویر ابالغ20به مراکز درمانی تحت پوشش  (MDR)ابالغ دستورالعمل

97/04/0197/09/30لیست شرکت کنندگان/ تصویر دوره50آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی

97/07/0197/07/30گزارش آماری از فرم های دریافتی10(مرحله اول)دریافت فرم گزارش از مراکز درمانی

 بررسی اولیه فرم گزارشات به جهت تکمیل بودن و مطابقت اطالعات 

(مرحله اول)ثبتی با کاالی مورد اشاره
97/08/0197/08/30گزارش بررسی20

97/09/0197/09/30شماره نامه/ تصویر نامه10(مرحله اول) ارسال فرم گزارش به اداره کل

97/09/0197/09/30شماره نامه/ تصویر نامه10(مرحله اول)ارسال ملزومات مصرفی به اداره کل

97/10/0197/10/30گزارش آماری از فرم های دریافتی10(مرحله دوم) دریافت فرم گزارش از مراکز درمانی

بررسی اولیه فرم گزارشات به جهت تکمیل بودن و مطابقت اطالعات 

(مرجله دوم)ثبتی با کاالی مورد اشاره
97/11/0197/11/30گزارش بررسی20

97/12/0197/12/25شماره نامه/ تصویر نامه10(مرحله دوم) ارسال فرم گزارش به اداره کل

97/12/0197/12/25شماره نامه/ تصویر نامه10(مرحله دوم) ارسال ملزومات مصرفی به اداره کل

97/02/0197/03/31حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی و تحلیل داده ها

97/04/0197/09/30تصویر گزارش30دریافت فرم گزارش ازطریق سامانه

97/04/0197/12/25گزارش اقدامات50اقدام الزم مطابق نتیجه گیری کارگروه تخصصی

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

 درصد 100بررسی و رسیدگی به 

گزارش مشکالت کیفی وسائل 

(MDR)پزشکی

6

 دریافت و ارسال گزارش حوادث به 

اداره کل
10

30تحلیل و بررسی نتایج حوادث ناگوار

آموزش کارشناسان تجهیزات 

پزشکی معاونت غذا و دارو
20

25اجرای فرایند گزارش حوادث ناگوار
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31لینک نرم افزارHIS30استقرار نرم افزار 

97/02/0197/03/31تصویر حکم اعضاء20 وزیر محترم92/100تشکیل کارگروه تخصصی مطابق با ابالغ شماره 

97/04/0197/05/31فایل خط مشی تدوین شده25تهیه خط مشی جهت تهیه فهرست ملزومات

97/04/0197/05/31فایل خط مشی تدوین شده25تهیه خط مشی جهت ملزومات خارج از فهرست

97/02/0197/03/31لیست مراکز درمانی10تهیه فهرست مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

97/03/0197/03/31تصویر نامه ارسالی5 به مراکز درمانی100/92اعالم مفاد نامه شماره 

دریافت فهرست ملزومات یکسال گذشته مراکز درمانی از سیستم 

HIS
97/04/0197/04/31فایل فهرست ملزومات10

97/02/0197/03/31شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه10   به دانشگاههاABCارسال آنالیز 

97/05/0197/05/31گزارش آنالیز10 برروی فهرست دریافتیABCانجام آنالیز 

97/04/0197/04/31تصویر حکم اعضاء5تشکیل کمیته کارشناسی تخصصی جهت سیاستگذاری ملزومات

97/05/0197/05/31فایل فهرست ملزومات10تدوین فهرست ملزومات مطابق بابخشهای موجود در مراکز درمانی

97/06/0197/06/31فایل فهرست تدوین شده5ابالغ فهرست تدوین شده به مراکز درمانی

97/07/0197/08/30گزارش نظارت انطباق10نظارت به منظور انطباق خرید ها مطابق با فهرست

97/09/0197/09/30شماره نامه ارسالی/ تصویر نامه5ارسال فهرست تدوین شده به اداره کل

97/09/0197/09/30گزارش اقدامات و نتایج10اعالم نتایج اقدامات خرید های خارج از فهرست به اداره کل

97/10/0197/10/30فایل فهرست بروز شده10بازنگری و بروز رسانی فهرست ملزومات

ساماندهی و تهیه فهرست ملزومات 

پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی
6 20

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

انجام فرایند ساماندهی و تهیه 

فهرست ملزومات
60

نیازسنجی و برآورد ملزومات مورد 

نیاز
20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/09/0197/09/30لیست تجهیزات خارج از فهرست30شناسایی ملزومات مورد نیاز خارج از فهرست

تشکیل کارگروه تخصصی جهت تدوین فرایند خریدهای خارج از 

فهرست
97/10/0197/10/30تصویر حکم اعضاء20

تدوین فرایند جهت خرید ملزومات خارج از فهرست و ابالغ به 

دانشگاهها
97/11/0197/12/25فایل فرآیند تدوین شده50

97/02/0197/03/31فایل متون تهیه شده25تهیه متون آموزش مرتبط

97/04/0197/06/31تصویر مکاتبات انجام شده15هماهنگی با دستگاههای ذینفع برای اطالع رسانی و آموزش

انجام آموزش های مردمی با استفاده از کلیه بسترهای اطالع رسانی 

(مرحله اول)موجود
97/07/0197/09/30تصویر دوره برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره 30

انجام آموزش های مردمی با استفاده از کلیه بسترهای اطالع رسانی 

(مرحله دوم)موجود
97/10/0197/12/25تصویر دوره برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره 30

97/02/0197/03/31فایل متون تهیه شده25تهیه متون آموزش مرتبط

97/04/0197/06/31تصویر مکاتبات انجام شده15 هماهنگی با دستگاههای ذینفع برای اطالع رسانی و آموزش

97/07/0197/09/30تصویر دوره برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره 30(مرحله اول)اجرای دوره های آموزشی

97/10/0197/12/25تصویر دوره برگزار شده/ تصویر فراخوان دوره 30(مرحله دوم)اجرای دوره های آموزشی

97/02/0197/03/31تصویر مکاتبات انجام شده15تعامل و هماهنگی با قطب ها درخصوص تهیه مطالب آموزشی

97/04/0197/09/30فایل مطالب25تهیه مطالب و محتوای آموزشی توسط قطب ها

هماهنگی با دستگاههای ذی ربط درخصوص اجرای برنامه های 

آموزشی
97/07/0197/09/30تصویر مکاتبات انجام شده15

اجرای برنامه های آموزشی و ارائه مطالب آموزشی از طریق رسانه 

های مختلف
97/07/0197/11/30گزارش اجرا35

97/12/0197/12/25شماره نامه/ فایل 10تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام شده به سازمان

تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت
20

ساماندهی و تهیه فهرست ملزومات 

پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی
6

 افزایش نسبت میزان استعالمات 

اصالت فرآورده های سالمت توسط 

مردم به کل فرآورده های خریداری 

 درصد20شده به 

6

 کاهش سهم  قاچاق و تقلبی 

فرآورده های سالمت در حوزه های 

ارائه کاال و خدمات تحت نظارت 

 10سازمان غذا و دارو به حداکثر 

درصد

6

 افزایش آگاهی گروه پزشکی در 

TTACخصوص سامانه 
50

50

افزایش آگاهی عامه مردم و فرهنگ 

سازی درخصوص عرضه و مصرف 

کاالهای سالمت قاچاق و تقلبی

بررسی و تحلیل نتایج ساماندهی و 

تهیه فهرست ملزومات
20

 افزایش آگاهی مردم در خصوص 

TTACسامانه 
50
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31فایل دستورالعمل بازرسی10 تدوین دستورالعمل بازرسی از مراکز عرضه و ابالغ

97/04/0197/06/31فایل دستورالعمل برخورد10 تدوین دستورالعمل برخورد با مراکز متخلف وابالغ به دانشگاهها

97/04/0197/06/31 تصویر گزارش بازرسی های انجام شده در سامانه15پیاده سازی آزمایشی سامانه بازرسی

97/07/0197/09/30گزارش وضعیت بعد بازرسی/ تصویر گزارش بازرسی ها15پیاده سازی و استقرار نسخه اصلی سامانه بازرسی

97/04/0197/06/31تصویر حکم اعضاء5 تشکیل کارگروه مقابله با مراکز عرضه غیر مجاز

97/04/0197/06/31تصویر مکاتبه10(...قوه قضاییه، نیروی انتظامی و)هماهنگی با دستگاههای ذی ربط

97/07/0197/12/25گزارش بازرسی20بازرسی از مراکز عرضه غیر مجاز

97/10/0197/12/25گزارش اقدامات15 اجرای دستورالعمل برخورد با متخلفین

توسعه سیستم یکپارچه ثبت و گزارش عوارض ناخواسته کاالهای 

سالمت
97/02/0197/12/15گزارش اقدامات انجام شده20

97/04/0197/12/15گزارش آماری و نمونه گزارشADR15دریافت و ارسال گزارش های 

97/04/0197/12/15گزارش آماری و نمونه گزارشADR15دریافت و ارسال گزارش های آنالین  

برگزاری سمینار و دوره های آموزشی فارماکوژیالنس و اشتباهات 

داروپزشکی جهت گروه های مختلف پزشکی در سراسر کشور
97/04/0197/12/15فراخوان و تصاویر سمینار25

انجام فعالیت های فارماکوویژیالنس در معاونت های غذا و داروی 

 ADRدانشگاه ها شامل برگزاری جلسات آموزشی با نمایندگان 

بیمارستانی، بازدید از بیمارستان ها، و اجرای برنامه های ابالغ شده 

ADRمرکز 

97/04/0197/12/15فایل گزارش جلسات و بازدید های انجام شده25

تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع اشتباهات داروپزشکی در 

بیمارستان ها
97/04/0197/12/15فایل گزارش علل مشخص شده40

ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت انجام مداخالت الزم برای جلوگیری 

از وقوع اشتباهات داروپزشکی در بیمارستانها
97/02/1597/12/15فایل پیشنهادات60

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
20

پیاده سازی الزامات ایمنی دارویی 

 درصد از بیمارستان ها و 30در 

مراکز و موسسات دارویی و درمانی 

نسبت به سال پایه

60

 کاهش سهم  قاچاق و تقلبی 

فرآورده های سالمت در حوزه های 

ارائه کاال و خدمات تحت نظارت 

 10سازمان غذا و دارو به حداکثر 

درصد

6 20
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف 

فرآورده های سالمت

استقرار سیستم گزارش عوارض 

ناخواسته دارو و کاالهای سالمت در 

 مراکز ارائه خدمات درمانی 100%

دولتی و معاونت های غذا و دارو

15

اجرای سیاست های کاهش 

اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان 

های سراسر کشور

10

طراحی و پیاده سازی سامانه 

بازرسی از سطح عرضه
50
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/04/0197/12/15مکاتبات اداری/گزارش اقدامات30 در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی190راه اندازی کد خدماتی 

در کلیه  رسانی داروها و سموم  توسعه و راه اندازی مراکز اطالع 

3 و 2 و1پزشکی سطوح  دانشگاههای علوم  
35

گزارش اقدامات  و نامه شروع / گزارش آماری سه ماه تماسهای تلفنی

گزارش فضا، پرسنل و ساعت کاری/به کار مرکز
97/04/0197/12/15

پیاده سازی اقدامات الزم در زمینه ارتقای کمی و کیفی مراکز اطالع 

بیمارستانی رسانی داروها و سموم  
97/04/0197/12/15گزارش اقدامات کیفی و کمی انجام شده35

97/02/1597/12/15فایل اطالعیه ها10انتشار اطالعیه های ایمنی دارویی و فرآورده های سالمت

97/02/1597/04/31ابالغ اولویت های تعیین شده10تعیین اولویت های آموزشی و ابالغ آن

اجرای آموزش های عمومی و تخصصی در خصوص اطالعات دارویی و 

(مرحله اول)پیشگیری و کنترل و درمان مسمومیت ها 
97/04/0197/06/31گزارش اقدامات و فراخوان40

اجرای برنامه ها و آموزش های عمومی و تخصصی در خصوص 

مرحله )اطالعات دارویی و پیشگیری و کنترل و درمان مسمومیت ها 

(دوم

97/07/0197/12/25گزارش اقدامات و فراخوان40

ابالغ فرم تلفیق دارویی توسط سازمان غذا و دارو و معاونت درمان به 

دانشگاهها و بیمارستانها و معاونت های مرتبط
97/02/1597/03/31فایل ابالغ15

97/02/1597/04/31فایل دوره آموزشی مصوب20تدوین و تصویب دوره آموزشی تلفیق دارو در سازمان غذا و دارو

97/05/0197/06/31تصاویر از جلسات برگزار شده، لیست حاضرین به همراه امضای آنها25برگزاری دوره آموزشی تلفیق دارویی مصوب سازمان غذا و دارو

ارسال گزارش انجام فرایند تلفیق در بیمارستان ها به سازمان توسط 

معاونت های غذا و دارو
20

نام بیمارستانها، تعداد تخت، تعداد فرم : ارسال جدول حاوی اطالعات

های تلفیق پر شده در هر ماه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس 

تکمیل کننده فرم تلفیق

97/07/0197/12/25

تعامل با سازمان های بیمه گر جهت مشمول قرار گرفتن این خدمت 

در تعهد بیمه
97/03/0197/12/25دعوتنامه برگزاری جلسات، صورتجلسات20

ابالغ دستورالعمل تشکیل بخش مراقبت های دارویی،ملزومات و 

تجهیزات  پزشکی غیر سرمایه ای در بیمارستان ها
97/02/1597/06/31فایل ابالغ15

 اجرای دستورالعمل تشکیل بخش مراقبت های دارویی،ملزومات و 

تجهیزات  پزشکی غیر سرمایه ای توسط معاونت  های غذا و دارو
97/07/0197/12/25گزارش بخشهای ایجاد شده با مستندات55

ارسال گزارش عملکرد به سازمان غذا ودارو توسط معاونت های 

مربوطه
30

گزارش عملکرد، تصاویر و گزارش کامل مراحل ایجاد بخش و 

زمانبندی آن
97/10/0197/12/25

پیاده سازی الزامات ایمنی دارویی 

 درصد از بیمارستان ها و 30در 

مراکز و موسسات دارویی و درمانی 

نسبت به سال پایه

60 20
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

انجام فعالیت های مرتبط با ارتقای 

ایمنی مصرف دارو و کاالهای 

سالمت و پیشگیری و درمان 

مسمومیت ها

15

پیاده سازی فرم تلفیق دارویی در 

بیمارستان ها
10

استقرار بخش مراقبتهای دارو، 

ملزومات و تجهیزات پزشکی بر 

اساس ضوابط ابالغی

15

ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات 

مشاوره دارو و کاالهای سالمت و 

کنترل مسمومیت ها در دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

10
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

اجرای دستورالعمل های ابالغی بر اساس اولویت بندی بیمارستان 

های دارای سانتر انکولوژی و نوزادان
97/04/0197/06/31گزارش اجرای دستورالعمل15

آماده سازی )ایجاد اتاق تمیز در بیمارستان های دارای سانتر انکولوژی

آماده سازی محلول )و سانتر نوزادان  (فرآورده های سایتوتوکسیک

طبق دستورالعمل های ابالغی (های تغذیه وریدی

97/04/0197/12/25(ساخت فضای فیزیکی و تجهیز آن)مراحل پیشرفت و پایان کار55

97/10/0197/12/25(فعالیت اتاق تمیز)گزارش مکتوب و تصویری اجرای دستورالعمل 30ارسال گزارش عملکرد به سازمان غذا ودارو

97/02/1597/06/31فایل کوریکولوم20تدوین کوریکولوم آموزشی دوره داروسازی بیمارستانی

تصویب دوره در شورای معین و گسترش معاونت توسعه آموزش و 

ابالغ آن
97/07/0197/09/30فایل مصوبات30

97/10/0197/10/30فهرست مراکز منتخب15انتخاب مراکز واجد شرایط برای برگزاری دوره آموزشی

97/11/0197/12/25فراخوان و تصاویر دوره35برگزاری دوره آموزشی توسط مراکز تایید شده

97/02/0197/02/31حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تدوین و بازنگری چک لیست ها

97/02/0197/03/31صورتجلسات55برگزاری جلسات بازنگری چک لیست ها

97/04/0197/04/30فایل ابالغ25ابالغ چک لیست ها

تشکیل کارگروه ها برای ساماندهی و تعیین زمان بندی بازرسی از 

داروخانه ها و مراکز پخش
97/04/0197/04/30حکم اعضاء/برنامه بازدید20

97/05/0197/12/15گزارش بازدید60انجام بازدید از داروخانه ها و مراکز پخش

97/07/0197/12/15تصویر نامه20ارسال نتایج به ستاد

تشکیل کارگروه های برای ساماندهی و تعیین زمان بندی بازرسی از 

عطاری ها
97/04/0197/04/30حکم اعضاء/برنامه بازدید20

97/05/0197/12/15گزارش بازدید60...انجام بازدید از عطاری ها ، فروشگاه های عرضه گیاهان دارویی و  

97/07/0197/12/15تصویر نامه20ارسال نتایج به ستاد

پیاده سازی الزامات ایمنی دارویی 

 درصد از بیمارستان ها و 30در 

مراکز و موسسات دارویی و درمانی 

نسبت به سال پایه

60

ارتقا کمی وکیفی نظارت بر توزیع و 

عرضه فرآورده های تحت پوشش 

اداره کل فرآورده های طبیعی، 

سنتی و مکمل

به منظور کاهش ) درصد10به میزان 

(مراکز توزیع و عرضه غیر مجاز

20

20
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

ساماندهی و انجام بازدید مشترک 

داروخانه ها و مراکز پخش
30

ساماندهی و انجام بازدید های 

مشترک از عطاری ها
30

تهیه و آماده سازی داروها بر اساس 

ضوابط ابالغی
10

توانمند سازی و مهارت افزایی 

داروسازان شاغل در بیمارستان ها
15

بازنگری و تدوین چک لیست های 

ارزیابی و بازرسی
10
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

تشکیل کارگروه برای ساماندهی و تعیین زمان بندی بازرسی از مراکز 

عرضه کنندگان فرآورده های مکمل تغذیه ای
97/04/0197/04/30حکم اعضاء/برنامه بازدید20

97/05/0197/12/15گزارش بازدید60انجام بازدید از عرضه کنندگان فرآورده های مکمل تغذیه ای

97/07/0197/12/15تصویر نامه20ارسال نتایج به ستاد

97/02/0197/06/31فایل فهرست داروهاNCD40تدوین فهرست داروهای ضروری کشور برای 

97/02/0197/03/31فایل گزارش25تخمین دقیق مورد نیاز از داروهای ضروری کشور

برنامه ریزی تامین و توزیع مناسب داروهای موجود در فهرست 

داروهای ضروری کشور
97/02/0197/03/31فایل گزارش35

کارشناسی اثربخشی، ایمنی، ارزیابی اقتصادی داروهای مورد تقاضا و 

داروهای موجود در فهرست
97/02/0197/12/25تصویر مستندات30

97/02/0197/12/25فایل صورتجلسات20تشکیل کمیته های بالینی مربوطه

97/02/0197/12/25فایل صورتجلسات20تشکیل کمیته های اقتصاد دارو

97/02/0197/12/25گزارش موارد اعالم شده در سایت سازمان30بررسی و اعالم فهرست داروهای مورد نیاز برای ورود به فهرست

بررسی پرونده بیمار از نظر عدم اثربخشی کلیه درمانهای موجود در 

کشور
97/02/0197/11/30گزارش پرونده ها45

97/02/0197/11/30فایل مستندات35بررسی مستندات تایید مصرف دارو در بیماری مربوطه

97/02/0197/11/30فایل گزارش20تهیه گزارش نهایی از وضعیت تجویز داروهای خارج از فهرست

97/02/0197/03/31تصویر ابالغ کارگروه10تشکیل کارگروه تخصصی

97/04/0197/09/30فایل گزارش25اجرای طرح مناطق با تراکم زیاد درمانی

97/04/0197/09/30فایل گزارش25اجرای طرح تعداد نسخ سه بیمه اصلی

گزارش آماری و طرح جدید بر اساس شاخص های جدید در خصوص 

تاسیس داروخانه
97/07/0197/12/25فایل گزارش20

97/10/0197/12/25دستورالعمل- تصویر ضابطه20بازبینی و اصالح فرآیند تاسیس داروخانه حقیقی

ارتقا کمی وکیفی نظارت بر توزیع و 

عرضه فرآورده های تحت پوشش 

اداره کل فرآورده های طبیعی، 

سنتی و مکمل

به منظور کاهش ) درصد10به میزان 

(مراکز توزیع و عرضه غیر مجاز

20

20

افزایش فراهمی داروهای ضروری 

بیماری های غیرواگیر در فهرست 

%80داروهای ضروری کشور به 

20
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت

اصالح و به روزرسانی ضوابط 

تاسیس داروخانه با توجه به رشد 

جمعیت

15

تامین داروهای بیماری های 

غیرواگیردار موجود در فهرست 

داروهای ضروری کشور

20

به روزرسانی فهرست های دارویی 

داروهای قابل تجویز، بدون )ایران 

نسخه، ضروری، رادیوداروها، ارفان، 

(...جالینوسی و

20

کنترل تجویز داروهای خارج از 

(تک نسخه ای )فهرست 
25

ساماندهی و انجام بازدید های 

مشترک از عرضه کنندگان فرآورده 

های مکمل تغذیه ای ورزشی و 

رژیمی

30
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31گزارش جلسات20برگزاری جلسات و تدوین ضوابط الزم

97/04/0197/12/25گزارش بازرسی50نظارت و پایش بر داروخانه های خاص و ویژه

97/07/0197/12/25فایل گزارش30افزایش تعداد داروخانه های منتخب

97/02/0197/03/31تصویر حکم اعضاء10تشکیل کارگروه تخصصی

97/02/0197/03/31گزازش وضعیت20تهیه وضعیت موجود شرکت های پخش فرآورده های مذکور

97/04/0197/09/30صورتجلسات30برگزاری جلسات تدوین برنامه

97/07/0197/09/30فایل سند25جمع بندی و ارائه سند توسعه شرکتهای پخش

97/10/0197/11/30فایل ابالغ15ابالغ سند به معاونتهای غذا و دارو

97/02/0197/03/31تصویر حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی

97/02/0197/06/31صورتجلسات60برگزاری جلسات بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها

97/04/0197/06/31فایل ضوابط20ابالغ ضوابط  و دستورالعمل ها به معاونت های غذا و دارو

97/07/0197/12/25نمونه درخواستها10دریافت درخواست پروانه بهداشتی

97/07/0197/12/25گزارش نتایج10بررسی مستندات مربوطه توسط معاونتهای غذا و دارو

ارائه گزارش وضعیت بررسی های انجام شده به سازمان توسط 

معاونتهای غذا و دارو
97/07/0197/12/25گزارش وضعیت20

97/07/0197/12/25گزارش وضعیت20ثبت شرکتهای پخش در سامانه

97/07/0197/12/25گزارش وضعیت20ثبت انبارهای شرکت پخش  در سامانه

صدور پروانه بهداشتی  برای درخواست کنندگان ذی صالح توسط 

سازمان
97/07/0197/12/25نمونه مجوز صادره20

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
20

افزایش فراهمی داروهای ضروری 

بیماری های غیرواگیر در فهرست 

%80داروهای ضروری کشور به 

20

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت
20

بازنگری و تدوین ضوابط و 

دستورالعمل های  مرتبط
25

اجرای برنامه راه اندازی شرکتهای 

پخش
45

افزایش سطح دسترسی به داروهای 

خاص و ویژه از طریق داروخانه های 

خصوصی

20

تدوین برنامه توسعه شرکت های 

پخش
30

افزایش تعداد شرکتهای پخش 

سراسری آرایشی بهداشتی به میزان 

 درصد20

15
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31حکم اعضاء20تشکیل کارگروه

97/02/0197/05/31فایل چک لیست بازنگری شده60بازنگری، اصالح و تدوین نهایی چک لیست ها

97/06/0197/06/31فایل ابالغ20 ابالغ چک لیست ها

97/06/0197/06/31لیست گروههای هدف30تعیین گروه های هدف و تعیین زمان بندی دوره های آموزشی

97/07/0197/08/30فایل فراخوان/تصویر دوره70برگزاری دوره های آموزشی

97/07/0197/07/30فایل برنامه بازرسی25اعالم برنامه های بازرسی و زمان بندی

97/08/0197/12/15گزارش بازرسی های انجام شده45انجام بازرسی ها

97/08/0197/12/15شماره نامه/ تصویر 15ارسال گزارشات از معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

97/10/0197/12/15گزارش ارزشیابی15دریافت گزارش ها و ارزشیابی

97/02/0197/12/15گزارش بازنگری روندها20بازنگری و اصالح روند بررسی و ثبت فرآورده های طبیعی و سنتی

تهیه فهرست فراورده های طبیعی و داروهای طب ایرانی طبق آیین 

نامه شورای بررسی و تدوین فهرست فرآورده های طبیعی طب ایرانی
97/02/0197/12/15فایل فهرست تهیه شده40

97/04/0197/06/31فایل پیش نویس15تدوین پیش نویس  ضابطه رسیدگی به شکایات

97/07/0197/07/30تصویر مصوبه25تایید و تصویب  و ابالغ  ضابطه رسیدگی به شکایات

97/02/0197/03/31تصویر مجوز15اخذ مجوز آموزش مدون و مداوم

97/03/0197/04/31فایل متون آموزشی25تهیه متون آموزشی

97/05/0197/12/15فایل فراخوان/تصویر دوره40برگزاری دوره های آموزشی

97/07/0197/12/15گزارش ارزشیابی20ارزشیابی دوره ها و تهیه گزارش و ارسال آن به سازمان غذا و دارو

با )ارتقا سطح آگاهی جامعه پزشکی

(محوریت تجویز منطقی
40

آموزش کارشناسان در معاونت های 

غذا و دارو
30

انجام بازرسی های مشترک بین 

اداره کل و معاونت های غذا و دارو 

سراسر کشور تولید کننده ها

50

بازنگری و اصالح فرآیندهای اجرایی 

و تهیه فهرست طبیعی و داروهای 

طب ایرانی

20

بازنگری و به روزرسانی چک لیست 

های ارزیابی شرایط بهینه ساخت در 

کارخانه های تولیدی فرآورده های 

تحت پوشش اداره کل

20

 درصدی موارد انطباق 5افزایش  

تولیدکنندگان فرآورده های تحت 

پوشش اداره کل با استاندارد های 

بین المللی

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت
20

افزایش یک درصدی سهم بازار 

دارویی کشور توسط محصوالت 

تایید شده مبتنی بر فرآورده های 

داروهای )طبیعی، گیاهی و سنتی

(طب ایرانی

15

15
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/03/0197/12/15فایل متون آموزشی30...تهیه متون آموزشی و تهیه بروشور،پمفلت، کلیپ و 

97/02/0197/02/30تهیه و ارسال گزارش20هماهنگی جهت برگزاری آموزش عامه

97/05/0197/12/15گزارش دوره/تصویر دوره30برگزاری دوره های آموزشی

97/05/0197/12/15گزارش ارزشیابی20ارزشیابی دوره ها و تهیه گزارش و ارسال آن به سازمان غذا و دارو

97/02/0197/03/31گزارش الزامات50 سازمان غذا و داروGMPاستخراج و جمع آوری الزامات 

97/04/0197/06/31فایل گزارش50تهیه گزارش جامع از وضعیت فعلی صنایع دارویی کشور

سازمان غذا و دارو، انجمن صنایع دارویی )تشکیل کار گروه تخصصی 

(کشور، منتخبی از متخصصین
97/02/0197/02/31ابالغ کارگروه20

 سازمان غذا و دارو در کار گروه GMPاولویت بندی حداقل  الزامات 

تخصصی
97/03/0197/03/31فهرست اولویت های تدوین شده30

97/04/0197/04/31چک لیستGMP30تهیه چک لیست بازرسی مطابق با حداقل  الزامات 

97/05/0197/05/31تصویر ابالغ20ابالغ چک لیست تهیه شده به صنایع دارویی

 سازمان GMPتعیین سیاستهای تشویقی و تنبیهی رعایت  الزامات 

غذا و دارو
97/02/0197/03/31فایل حاوی سیاست های تدوین شده20

97/04/0197/05/31فایل شیوه نامه25تدوین شیوه نامه اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی تدوین شده

97/06/0197/06/31تصویر ابالغ20ابالغ شیوه نامه به صنایع دارویی کشور

امتیازات )GMP رده بندی خطوط دارویی جهت اعطای گواهی 

(مربوط به صدور پروانه
97/07/0197/12/15گواهی رده بندی35

97/02/0197/04/31مستندات محتوای آموزشی20تهیه و تدوین محتوای آموزشی

97/05/0197/06/31تصویر ابالغ دوره ها25تعیین دوره های آموزشی و ابالغ آنها

97/07/0197/12/15گزارش برگزاری دوره ها55برگزاری دوره های آموزشی

15

 سازمان غذا و GMPکسب تاییدیه 

شرکت های % 15دارو توسط 

دارویی نسبت به سال پایه

اولویت بندی و استقرار الزامات 

GMP سازمان غذا و دارو در صنایع 

دارویی

15

تعیین سیاستهای تشویقی و 

 GMPتنبیهی رعایت  الزامات 

سازمان غذا و دارو

10

15آموزش کارشناسان و مسئولین فنی

با )افزایش سطح آگاهی عموم مردم

(محوریت مصرف منطقی
40

10بررسی وضعیت موجود

افزایش یک درصدی سهم بازار 

دارویی کشور توسط محصوالت 

تایید شده مبتنی بر فرآورده های 

داروهای )طبیعی، گیاهی و سنتی

(طب ایرانی

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت
20

15
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/02/31جدول زمان بندی15تهیه جدول زمانبندی بازرسی از صنایع دارویی

97/03/0197/11/30گزارش بازرسی40بازرسی از صنایع دارویی مطابق با چک لیست و جدول زمانبندی

97/04/0197/12/20گزارش تحلیلی20بررسی و تحلیل نتایج بازرسی

97/05/0197/12/20فایل گزارش25اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی مطابق با شیوه نامه ابالغی

97/04/0197/12/15فایل گزارش10بازدید از محل احداث کارخانجات جدید تولید مواد اولیه دارویی

97/04/0197/12/15فایل گزارش10 از خطوط تولیدی مواد اولیه  داروییGMPبازدید

97/04/0197/12/15فایل گزارش10  های مواد اولیه داروییCTD بررسی 

97/04/0197/12/15گزارش پروانه های صادره10مواد اولیه دارویی (ثبت)صدور پروانه تولید 

97/04/0197/12/15گزارش گواهی های صادره10 خطوط تولیدی مواد اولیه داروییGMPصدور گواهی 

97/04/0197/12/15تصویر موافقت اصولی15صدور موافقت اصولی احداث کارخانجات مواد اولیه دارویی

97/04/0197/12/15تصویر پروانه تأسیس15صدور پروانه تاسیس کارخانجات جدید، تولید مواد اولیه  اولیه دارویی

97/04/0197/12/15فایل گزارش10نمونه برداری از اولین سری ساخت مواد اولیه دارویی

97/04/0197/12/15فایل مصاحبه10مصاحبه با مسئولین فنی شرکتها ی تولید کننده مواد اولیه دارویی

97/04/0197/09/30گزارش های کارگاهISO20 و GMPبرگزاری کارگاه های آموزشی 

97/04/0197/06/31فایل چک لیست15تهیه چک لیست های بازرسی منطبق با استانداردهای مصوب

97/04/0197/09/30گزارش بازرسی20 از شرکت های تولید کننده و وارداتی ملزومات داروییGMP بازرسی 

ارسال گزارش بازرسی به شرکت ذینفع و درخواست برنامه اصالحی 

زمان بندی شده
97/04/0197/09/30فایل گزارش15

انطباق بازرسی ها از خطوط تولید 

ملزومات دارویی با استانداردهای 

GMP و ISO

10

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

 سازمان غذا و GMPکسب تاییدیه 

شرکت های % 15دارو توسط 

دارویی نسبت به سال پایه

15

20بررسی و پایش

نظارت بر شرکتهای تولید کننده 

مواد اولیه دارویی
20 20
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

مدیریت ریسک کیفیت در رده بندی شرکت ها جهت اعطای گواهی  

GMP
97/07/0197/11/30فایل گزارش15

97/07/0197/11/30تصویر گواهی صادره15 در سه سطح برای تولید کنندگانGMPصدور گواهی 

97/02/0197/03/31تصویر ابالغ20تشکیل کار گروه تخصصی

تعیین الویت های سازمان غذا و دارو در استقرار دستورالعمل ها در 

کار گروه تخصصی
  97/04/0197/04/31گزارش اولویت ها30

انطباق الویت های تعیین شده با  دستورالعمل های مراکز و کمیته 

های بین المللی مرتبط در کار گروه تخصصی
97/05/0197/05/31فایل گزارش انطباق25

الویت بندی دستورالعمل ها در استقرار بر اساس منابع و امکانات 

موجود سازمان غذا و دارو
97/06/0197/06/31اعالم اولویت ها25

تدوین شیوه نامه اجرای دستورالعمل ها در الویت بندی در کار گروه 

تخصصی
97/07/0197/07/30فایل شیوه نامه30

پیش بینی منابع مورد نیاز اجرای دستورالعمل ها در کار گروه 

تخصصی
97/08/0197/08/30تصویر مکاتبات20

97/07/0197/09/30تصویر مکاتبات50تامین منابع مورد نیاز

اعالم آمادگی و دعوت به همکاری با مراکز و کمیته های بین المللی 

مطابق با شیوه نامه
97/07/0197/09/30تصویر مکاتبات20

97/08/0197/12/20تفاهم نامه/ تصویر قرارداد40عقد قرارداد یا تفاهم نامه  با مراکز و کمیته های بین المللی

97/09/0197/12/20فایل گزارش40اجرای دستورالعمل ها

97/10/0197/12/20فایل نتایج بازرسی20استعالم نتایج بازرسی و ارزیابی ها از مراکز و کمیته های بین المللی

97/10/0197/12/20فایل گزارش تحلیلی35بررسی و تحلیل نتایج بازرسی و ارزیابی ها در کار گروه تخصصی

انجام مداخالت در صورت مورد نیاز و اعالم آن به مراکز و کمیته های 

بین المللی
97/10/0197/12/20فایل گزارش مداخالت45

اعالم فهرست داروهای صرفاً وارداتی و ارزبر کشور به شرکت های 

تولیدی
97/02/0197/06/31فایل فهرست15

به جای )ترغیب تولیدکنندگان به تولید داروهای فاقد منبع داخلی 

و قیمت گذاری بر اساس  (تولید داروهای واجد تولید کننده دیگر

ERPمدل 

97/03/0197/12/20تصویر مکاتبات10

 سازمان غذا و GMPکسب تاییدیه 

شرکت های % 15دارو توسط 

دارویی نسبت به سال پایه

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت
20

دستیابی سهم ریالی داروهای تولید 

 درصد کل بازار دارویی 75داخل به 

کشور

15

کاهش سهم واردات برای داروهای 

واجد نمونه داخلی بر حسب توان 

تولید داخل

20

40نظارت و پایش

10بررسی وضعیت موجود

ایجاد زیر ساخت ها و منابع جهت 

اجرای دستورالعمل ها مطابق با 

الویت بندی

30

دستورالعمل  (استقرار  )پیاده سازی 

ها
20

انطباق بازرسی ها از خطوط تولید 

ملزومات دارویی با استانداردهای 

GMP و ISO

10

درصدی دستورالعمل 25استقرار 

های مراکز و کمیته های معتبر بین 

نظیر )المللی در سازمان غذا و دارو 

ICH, …)

15

15
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/04/0197/12/20دستورالعمل- تصویر ضابطه20تسهیل صدور مجوزهای تولید داخل داروهای صرفا وارداتی

 برای تامین داروهای با دانش 97برآورد توان تولید داخل در سال 

فنی باال
97/02/0197/06/31فایل گزارش10

پیش بینی دقیق بازار بر اساس ترند آنالیز و تخصیص سهمیه واردات 

بر اساس مستندات علمی و با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت مناسب
97/02/0197/03/31فایل گزارش15

 برای داروهایی که به صورت بالک یا تمام شده APIترغیب تولید از 

(و برای یک سال% 15کاهش تعرفه بالک به )وارد کشور می شوند 
97/04/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه10

اولویت بخشی وتسریع در فرایند بررسی مستندات محصوالت تولید 

داخل
97/02/0197/12/25دستورالعمل- تصویر ضابطه10

97/02/0197/12/25دستورالعمل- تصویر ضابطه10اولویت بخشی در بازرسی از شرکتهای تولیدکننده داخلی

97/02/0197/06/31فایل گزارش20 کشور مرجع برای داروهای وارداتی5اقتباس قیمت 

مذاکره با تامین کننده اصلی داروهای وارداتی برای کاهش قیمت با 

80/20نگاه 
97/02/0197/06/31فایل جلسات20

برگزاری فراخوان کاهش قیمت سالیانه برای داروهای وارداتی در 

صورت لزوم
97/02/0197/06/31فایل فراخوان20

کاهش واردات داروهای برند اصلی و حرکت به سمت تامین داروهای 

وارداتی مورد نیاز از نمونه های برند ـ ژنریک معتبر
97/02/0197/12/25تصویر مکاتبات40

97/04/0197/12/15گزارش بازدید15بازدید از انبار شرکتهای بازرگانی واردکننده مواد اولیه دارویی

  و مدارک معتبر بین المللی CTD ,GMPبررسی گزارش های 

جهت ثبت منبع مواد اولیه دارویی وارداتی
97/04/0197/12/15فایل گزارش20

97/04/0197/12/15گزارش مجوزهای صادره10صدور مجوز فعالیت واردات مواد اولیه دارویی

97/04/0197/12/15فایل گزارش10مصاحبه با مسئولین فنی شرکتها ی وارد کننده مواد اولیه دارویی

97/04/0197/12/15گزارش مجوزهای صادره10صدور مجوز ترخیص نمونه های وارداتی به گمرکات کشور

97/04/0197/12/15گزارش جلسات20تشکیل جلسات سیاستگذاری مواد اولیه دارویی وارداتی

97/04/0197/12/15 های صادرهIRCگزارش 15 مواد اولیه دارویی وارداتیIRCصدور 

دستیابی سهم ریالی داروهای تولید 

 درصد کل بازار دارویی 75داخل به 

کشور

15 20
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

نظارت و مدیریت واردات مواد اولیه 

دارویی
20

20کاهش قیمت داروهای وارداتی

کاهش سهم واردات برای داروهای 

واجد نمونه داخلی بر حسب توان 

تولید داخل

20
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/06/31تصویر دستورالعمل35تهیه دستورالعمل قیمت گذاری ملزومات دارویی

97/02/0197/06/31فهرست30تهیه فهرست اقالم ملزومات دارویی مشمول قیمت گذاری

97/02/0197/12/25صورتجلسات کمیسیون35طرح در کمیسیون قیمت

97/02/0197/03/31گزارش فایل15تهیه فایل جامع آماری ملزومات دارویی

97/04/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه20اجرای محدودیت واردات محصوالت دارای مشابه تولید داخل

97/04/0197/06/31دستورالعمل- تصویر ضابطه20اعمال سیاست گذاری و تعیین سقف در واردات

97/04/0197/06/31فایل گزارش15پیشنهاد افزایش تعرفه واردات محصوالت دارای مشابه تولید داخل

97/02/0197/12/25دستورالعمل- تصویر ضابطه15اولویت تولید در رای های کمیسیون قانونی

97/02/0197/12/25دستورالعمل- تصویر ضابطه15اولویت تولید در مسیربندی بررسی پرونده ملزومات دارویی

97/02/0197/06/31فایل گزارش اقدامات انجام شده50الزام شرکت های تولیدی به بهبود کیفی دارو

97/02/0197/06/31فایل گزارش اقدامات انجام شده50الزام شرکت های تولیدی به تهیه مستندات مورد نیاز برای صادرات

97/02/0197/03/31حکم اعضاء15تشکیل کمیته

97/03/0197/04/31گزارش نیازسنجی20نیازسنجی آموزشی

97/03/0197/04/31فایل برنامه آموزشی25بررسی منابع آموزشی ، تهیه برنامه آموزشی

97/02/0197/03/31تصویر مجوز20اخذ مجوز آموزشی

97/04/0197/04/31فایل برنامه زمانبندی20تعیین برنامه ، زمان بندی و تعین اساتید

 درصدی سطح آموزش و 20افزایش 

توانمندسازی کارکنان حوزه فرآورده 

های طبیعی، سنتی و مکمل، شیر 

ستادی و )خشک و غذای ویژه

(دانشگاهی

20 20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

دستیابی سهم ریالی داروهای تولید 

 درصد کل بازار دارویی 75داخل به 

کشور

15

20
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت

دستیابی به نرخ رشد صادرات مواد 

اولیه و فراورده های دارویی به میزان 

 سال پایه10%

10
افزایش توانمندی شرکت های 

دارویی در زمینه بازاریابی دارو
100

30تدوین دوره های آموزشی

20قیمت گذاری ملزومات دارویی

20سیاست گذاری واردات
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/04/0197/04/31تصویر فراخوان15فراخوان دوره آموزشی

97/05/0197/06/31گزارش دوره/تصویر دوره60برگزاری دوره های آموزشی

97/05/0197/06/31گزارش ارزشیابی25ارزشیابی دوره های آموزشی

97/02/0197/03/31حکم اعضاء10تشکیل کارگروه تخصصی در اداره کل تجهیزات

97/03/0197/04/31فایل دستورالعمل20تدوین دستورالعمل تفویض

97/04/0197/05/31گزارش فرآیندهای قابل واگذاری15تعیین فرایندهای قابل واگذاری

97/05/0197/05/31لیست دانشگاههای منتخب15تعین دانشگاههای مشمول طرح

97/06/0197/06/31تصویر ابالغ10ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا

97/04/0197/06/31تصویر نرم افزار30تهیه نرم افزار جهت انجام فرایندهای تفویض شده

97/02/0197/02/31گزارش نیازسنجی20انجام نیاز سنجی آموزشی

97/03/0197/03/31فایل عناوین سرفصل های آموزشی30تهیه محتوای آموزشی

97/05/0197/06/31لیست شرکت کنندگان/ تصویر دوره50آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه ها

97/07/0197/12/25گزارش اجرا15انجام فرایندهای تمدید پروانه ساخت تولید

97/07/0197/12/25گزارش اجراGMP10انجام فرایندهای بازدید 

97/07/0197/12/25گزارش اجرا15(طرح تحول نظام سالمت)انجام فرایندهای نظارتی

97/07/0197/12/25گزارش اجرا15(رعایت قیمتهای مصوب در مراکز درمانی)انجام فرایندهای نظارتی

97/07/0197/12/25گزارش اجرا15(ارزیابی وارد کننده و تولیدکننده)انجام فرایندهای نظارتی

 درصدی سطح آموزش و 20افزایش 

توانمندسازی کارکنان حوزه فرآورده 

های طبیعی، سنتی و مکمل، شیر 

ستادی و )خشک و غذای ویژه

دانشگاهی

20

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی
 50چابک سازی و تفویض حداقل 

درصد از فعالیتهای جاری اداره کل 

به ادارات تجهیزات پزشکی 

دانشگاهها

30

 انجام فرایند تفویض توسط 

کارشناسان دانشگاه
30

تدوین ضوابط و دستورالعملهای 

تفویض
20

آموزش کارشناسان تجهیزات 

پزشکی معاونت غذا و دارو
30

70برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/07/0197/12/25گزارش اجرا15(شرکتهای توزیع کننده)انجام فرایندهای نظارتی

97/07/0197/12/25گزارش اجرا15انجام فرایندهای بازدید از اصناف

97/10/0197/12/25فایل گزارش25دریافت گزارش فرایندهای تفویض شده از سامانه

97/10/0197/12/25حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی و تحلیل داده ها

97/10/0197/12/25گزارش جمع بندی25 جمع بندی و تحلیل داده ها درکارگروه تخصصی

97/12/0197/12/25گزارش اقدامات30اقدام الزم مطابق نتیجه گیری کارگروه تخصصی

97/02/0197/03/31حکم اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی در اداره کل تجهیزات

97/04/0197/06/31گزارش ضوابط اصالح شده50بازنگری و اصالح ضوابط

97/06/0197/06/31تصویر ابالغ30ابالغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا

97/04/0197/06/31تصویر سامانه40ایجاد سامانه نرم افزاری جهت تهیه گزارش بازدید

97/07/0197/09/30گزارش بانک اطالعاتی30ایجاد بانک اطالعاتی جامع در حوزه مدیریت نگهداشت

97/07/0197/09/30گواهی آموزشی30آموزش نیروی انسانی مورد نیاز

97/02/0197/02/31گزارش نیازسنجی20انجام نیاز سنجی آموزشی

97/03/0197/03/31فایل عناوین سرفصل های آموزشی30تهیه محتوای آموزشی

97/04/0197/06/31لیست شرکت کنندگان/ تصویر دوره50آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه ها

97/05/0197/06/31فایل برنامه ریزی30برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان از مراکز درمانی

97/07/0197/09/30چک لیست تکمیل شده50اعزام کارشناس جهت ارزیابی نگهداشت و تکمیل چک لیستها

97/11/0197/11/30شماره نامه/ تصویر نامه 20اعالم گزارش نهایی به اداره کل

آموزش کارشناسان تجهیزات 

پزشکی معاونت غذا و دارو
25

25بازدید از مراکز درمانی

تحلیل و بررسی نتایج فرایندهای 

تفویض شده
20

بازنگری و ابالغ ضوابط و 

دستورالعملهای  نگهداشت تجهیزات 

پزشکی

10

 انجام فرایند تفویض توسط 

کارشناسان دانشگاه
30

30

 50چابک سازی و تفویض حداقل 

درصد از فعالیتهای جاری اداره کل 

به ادارات تجهیزات پزشکی 

دانشگاهها

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 سطح نگهداشت و 100%ارتقاء 

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در 

کلیه مراکز درمانی دانشگاههای 

علوم پزشکی

30

نیازسنجی و برآورد منابع و 

تجهیزات مورد نیاز
20
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/11/0197/11/30فایل گزارش20دریافت گزارش بازدیدها از طریق سامانه

97/11/0197/11/30حکم اعضاء25تشکیل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی و تحلیل داده ها

97/11/0197/11/30گزارش جمع بندی25جمع بندی و تحلیل داده ها درکارگروه تخصصی

97/12/0197/12/15گزارش اقدامات30اقدام الزم مطابق نتیجه گیری کارگروه تخصصی

97/02/0197/03/31گزارش انتخاب پشتیبان15انتخاب شرکت پشتیبان مناسب

97/04/0197/06/31صورتجلسات25برگزاری جلسات تحلیل فرآیند

97/07/0197/09/30گزارش پیاده سازی و آدرس اینترنتی سامانه30پیاده سازی و استقرار نسخه آزمایشی

97/10/0197/12/25گزارش پیاده سازی و آدرس اینترنتی سامانه30پیاده سازی کلی و استفاده از سامانه

97/02/0197/06/31گزارش پیاده سازی50پیاده سازی و استقرار

97/04/0197/09/30گزارش آموزشهای داده شده50آموزش همگانی به پرسنل

97/02/0197/06/31فایل فرم های اصالحی35طراحی و اصالح فرم های قبلی توسط فرم ساز

97/04/0197/06/31گزارش آموزشهای داده شده30برگزاری جلسات آموزش

97/04/0197/06/31گزارش دسترسی کاربران35راه اندازی برای تمام پرسنل

97/04/0197/09/30گزارش منابع تامین شده40تامین منابع سخت افزاری و نرم افزاری

97/04/0197/12/25گزارش تجهیزات نوسازی شده60نوسازی و بروزرسانی تجهیزات

97/04/0197/06/31گزارش وضعیت پهنای باند35افزایش پهنای باند داخلی و خارجی سازمان

97/04/0197/09/30گزارش آموزشهای داده شده35آموزش به کاربران

97/04/0197/12/25گزارش استانداردهای پیاده شده30پیاده سازی استانداردها

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ساماندهی و بهبود کلیه سامانه های 

سازمان غذا و دارو
20

ارتقاء مرکز داده و شبکه پسیو و 

اکتیو سازمان
15

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

نگهداشت
20

25طراحی و پیاده سازی سامانه بودجه

 و 5 پیاده سازی نرم افزار دیدگاه 

ارتقای قابلیت های زیر سیستم های 

چارگون

طراحی مجدد فرم های ارزیابی 

عملکرد سیستمی
10

 و ITILپیاده سازی استانداردهای 

مرکز داده
15

 سطح نگهداشت و 100%ارتقاء 

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در 

کلیه مراکز درمانی دانشگاههای 

علوم پزشکی

30

15
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ن
صفها

ا

حوزه غذا و دارو

97/02/0197/03/31لیست تهیه شده30تهیه لیست سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز

97/02/0197/03/31فایل برنامه خرید15تهیه برنامه خرید سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز

97/04/0197/09/30گزارش اقالم خریداری شده35خرید اقالم برنامه ریزی شده

97/04/0197/09/30گزارش آموزشهای داده شده20اجرای آموزشهای مورد نیاز به پرسنل

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

ساماندهی و بهبود کلیه سامانه های 

سازمان غذا و دارو
20

نوسازی و بروزرسانی سخت افزار و 

تجهیزات و نرم افزارهای کاربردی 

سازمان

20
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صفهان
ا

97/01/1597/03/31استقرار کمیته8تشکیل ستاد کمیته های دانشگاهی مرجعیت علمی

تعیین نقاط قوت و ظرفیت های منطقه ای به منظور کسب مرجعیت 

علمی با توجه به ماموریتهای ویژه تعیین شده منطقه ای
97/01/1597/03/31سند تدوین شده8

تعیین ظرفیت های اقلیمی صنعتی و نیازهای بومی فعلی و آتی در 

راستای تجاری سازی محصوالت علمی
97/01/1597/03/31سند تدوین شده8

97/01/1597/03/31سند تدوین شده8تعیین ظرفیت های انسانی مورد نیاز بومی فعلی و آتی

تعیین ظرفیت های منطقه ای برای کمک به اجرای ماموریت های 

ویژه  منطقه ای
97/01/1597/12/25سند تدوین شده8

97/01/1597/12/25تعداد کوریکولوم های پیشنهاد شده8پیشنهاد تغییر در کوریکولومها بر اساس  ماموریت های ویژه

97/01/1597/03/31تعداد شاخص های موجود در ارتقای هیات علمی8ارزیابی نقش اعضای هیئت علمی در حرکت در بستر مرجعیت علمی

97/01/1597/03/31تعداد تجارب بارگذاری شده8بازنگری تجارب موفق اساتید در سامانه مدیریت دانش

تدوین سند مرجعیت علمی دانشگاه با تأکید بر ظرفیتها و چشم 

اندازها
97/01/1597/03/31سند تدوین شده8

97/01/1597/03/31سند تدوین شده8پیشنهاد کوریکولوم ها بر اساس سند مرجعیت علمی

97/01/1597/12/25سند تدوین شده10بازنگری تجارب موفق اساتید در سامانه مدیریت دانش

97/01/1597/03/31تعداد کوریکولوم های پیشنهاد شده10تشکیل کمیته راهبردی مرجعیت علمی در سطح کالن منطقه

نظام پویش نیازهای بومی بر مبنای تحلیلی و با رویکرد آینده نگارانه 

تحلیل نیاز ها و زیرساخت های مورد نیاز بومی و منطقه ای برای )

(توسعه آموزش علوم پزشکی با رویکرد آینده نگارانه

97/01/1597/03/31استقرار نظام20

97/01/1597/12/25تعداد هیات علمی شرکت کننده در دوره های بازآموزی20اجرای برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی

97/04/0197/12/25سامانه به روز شده20ورود اطالعات به سامانه رصد آینده نگارانه

97/01/1597/03/31صورتجلسات کارگروه فعال شده20کالن منطقه/کمیته آینده نگاری علمی در دانشگاه/تشکیل کارگروه

97/01/1597/12/25استقرار نظام10تدوین سند آینده نگاری دانشگاه

اجرای برنامه توانمند سازی آینده نگاری  در حیطه مرجعیت علمی 

برای مدیران، تصمیم گیران  و صاحب نظران دانشگاه
97/04/0197/12/25تعداد هیات علمی شرکت کننده در دوره های بازآموزی10

طراحی نظام رصد حرکت در مسیر 

مرجعیت علمی در آموزش علوم 

پزشکی

25

تدوین سند آینده نگاری در آموزش 

علوم پزشکی در افق چشم انداز
25

آینده نگاری و ظرفیت سازی برای 

کسب مرجعیت علمی در علوم 

پزشکی
10

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100

حوزه آموزش
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صفهان
ا

حوزه آموزش

حمایت از نشر کتب دانشگاهی در حیطه های اولویت دار 

(ماموریت های ویژه منطقه ای)ملی
97/01/1597/12/25نسبت کتب منتشر شده منطبق بر اولویت ها20

97/01/1597/12/25نسبت هیات علمی جذب شده منطبق بر اولویت های ماموریتی20جذب اعضای هیئت علمی بر اساس اولویت های ماموریت منطقه ای

درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویتها ماموریت های ویژه 

منطقه ای
97/01/1597/12/25نسبت درخواست های منطبق بر اولویت های ماموریتی20

تفاهم نامه با معاونت های دیگر برای حمایت از پژوهش ها در 

راستای اولویت ها ماموریتهای ویژه منطقه ای
97/04/0197/12/25تفاهم نامه منعقد شده20

97/01/1597/12/25نسبت درخواست های منطبق بر اولویت های ماموریتی10درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویتها

تفاهم نامه با معاونت های دیگر برای حمایت از پژوهش ها در 

راستای اولویت ها
97/04/0197/12/25تفاهم نامه منعقد شده10

جهت دهی به تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر 

اولویت های ملی ماموریتهای ویژه منطقه ای
97/01/1597/12/25نسبت پروژه های مصوب منطبق بر اولویت ها25

نشر کتب دانشگاهی در حیطه های / حمایت از پروژه های تحقیقاتی

اولویت دار ملی
25

تدوین آیین نامه حمایت از تحقیقات راهبردی و ترجمان دانش در  

کالن منطقه
97/01/1597/03/31

تدوین پروژه های تحقیقاتی منطبق بر اولویت های راهبردی و 

پژوهشی ملی
97/01/1597/12/25نسبت پروژه های مصوب منطبق بر اولویت ها25

به اشتراک گذاری نتایج طرح های پژوهش در آموزش از طریق 

سامانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
97/01/1597/12/25تعداد پروژه های تعریف شده در سامانه مرکز ملی25

97/01/1597/03/31استقرار کمیته17تشکیل کمیته دانشگاه های نسل سوم در سطح منطقه

/ تدوین نقشه راه برای دانشگاه های نسل سوم در سطح دانشگاهی

منطقه ای
97/01/1597/03/31استقرار کمیته17

تدوین و توسعه برنامه های درسی پیشنهادی و بازنگری برنامه های 

آموزشی و کوریکولوم ها
97/04/0197/06/30تعداد برنامه های درسی پیشنهاد شده و بازنگری شده17

97/07/0197/12/25سند تدوین شده17منطقه ای/ تدوین سند فناوری دانشگاهی

جلب همکاری تمامی نهادهای درونی و بیرونی نظام سالمت در 

منطقه
97/01/1597/12/25تفاهم نامه ها و اسناد همکاری با نهادهای درونی و بیرونی16

توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه تجاری 

سازی
97/06/0197/12/25اسناد تخصیص و هزینه16

حمایت از تحقیقات راهبردی و 

ترجمان دانش در حوزه آموزش 

پزشکی

25

تقویت ظرفیت های نهادهای 

آموزش علوم پزشکی در جهت 

کسب مرجعیت علمی در حیطه 

های اولویت دار

25

طراحی نقشه راه گذار به دانشگاه 

های نسل سوم
20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100

آینده نگاری و ظرفیت سازی برای 

کسب مرجعیت علمی در علوم 

پزشکی
10

توسعه کارآفرینی در بستر 

های نسل سوم دانشگاه
9
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صفهان
ا

حوزه آموزش

حمایت از اعضای هیئت علمی در جهت اتخاذ وابستگی های دوگانه 

و چندگانه در دانشگاه ها
97/01/1597/12/25تعداد اعضای هیات علمی با وابستگی دوگانه20

حمایت از اعضای هیئت علمی در جهت اتخاذ وابستگی های دوگانه 

و چندگانه در دانشگاه ها و مشارکت با شرکت های دانش بنیان
97/01/1597/12/25تعداد اعضای هیات علمی با وابستگی دوگانه20

حمایت از اعضای هیئت علمی در جهت اتخاذ وابستگی های دوگانه 

و چندگانه در دانشگاه ها
97/01/1597/12/25تعداد گروه های پژوهشی فناور محور20

حمایت و تسهیل قرادادهای فی ما بین دانشگاه های منطقه و مراکز 

صنعتی
97/01/1597/12/25تعداد پروژه های مشترک20

97/01/1597/12/25آیین نامه920تهیه آیین نامه هماهنگی دانشگاهی در کالن منطقه آمایشی 

97/01/1597/12/25تعداد شرکت های دانش بنیان ثبت شده20حمایت از حضور اساتید در شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد

97/01/1597/12/25فایل مربوط به طراحی نظام نوآوری20طراحی نظام نوآوری منطقه ای

97/01/1597/12/25سند تدوین شده20طراحی نظام نوآوری منطقه ای

تدوین و تصویب آئین نامه حضور اعضاء هیأت علمی در شرکتهای 

دانش بنیان و مراکز رشد
97/01/1597/12/25آیین نامه تصویب شده20

97/01/1597/12/25مجوز تاسیس10(BDO)راه اندازی مرکز توسعه تجارت در سطح دانشگاه

97/01/1597/12/25مجوز اخذ شده10تغییر ساختاری حوزه تحقیقات در دانشگاهها  به تحقیقات و  فناوری

محاسبه قیمت تمام شده آموزش بر اساس مدل ارایه شده توسط 

معاونت آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
97/01/1597/12/25برآورد هزینه تمام شده آموزش در دانشگاه25

97/01/1597/12/25برآورد هزینه تمام شده آموزش در دانشگاه25محاسبه قیمت تمام شده آموزش

97/01/1597/08/30هزینه تمام شده آموزش در دانشگاه برآورد شده است25محاسبه قیمت تمام شده آموزش

رهبری هزینه های خدمات آموزش در سطح دانشگاه های منطقه با 

هدف صرفه جویی
97/09/0197/12/25میزان کاهش هزینه های آموزشی25

کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان 

در دانشگاه های علوم پزشکی در 

(منطقه ای- ملی)قالب نظام نوآوری

20

بازینی و بازنگری ساختار و عملکرد 

دانشگاه های علوم پزشکی براساس 

نقشه راه گذار به دانشگاه های نسل 

سوم و چهارم

20

واقعی سازی هزینه های تمام شده 

خدمات آموزشی در جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی و حمایت از 

تحقیقات مرتبط

20

9

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
توسعه کارآفرینی در بستر 

های نسل سوم دانشگاه
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صفهان
ا

حوزه آموزش

توسعه کارآفرینی در بستر 

های نسل سوم دانشگاه
9

طراحی و استقرار نظام تامین و 

تخصیص مالی پایدار، عدالت محور 

و غیر بودجه ای آموزش عالی 

سالمت در راستای تحقق دانشگاه 

های هزاره سوم

20
تخصیص سهم آموزش از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه مطابق 

شیوه نامه های مربوطه
97/06/0197/12/25اسناد تخصیص و هزینه100

مشارکت در پروژه های نیازسنجی دبیرخانه های شورای آموزشی 

مرتبط
97/01/1597/05/31تعداد پروژه های مشارکتی25

مشارکت و همکاری در روند تدوین سند پیامدهای رشته های 

مختلف
97/01/1597/12/25تعداد اسناد مشارکتی25

97/01/1597/05/31فایل تعیین ولویت ها25تعیین اولویت های منطقه آمایشی برای تدوین گایدالینهای بالینی

ارائه گایدالین های بالینی دارای اولویت به معاونت آموزشی وزارت 

متبوع
97/01/1597/12/25تعداد گایدالینهای تدوین شده25

طراحی نظام نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی 

بر اساس برنامه آموزشی کشوری
97/01/1597/06/30نظام نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی50

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی بر اساس 

برنامه آموزشی کشوری مبتنی بر پاسخگویی به جامعه
97/01/1597/12/25تعداد برنامه های نظارت شده50

شناسایی و تامین عرصه های آموزش مورد نیاز برای پیاده سازی 

مواجهه زود دانشجویان درعرصه های جامعه و آموزش مبتنی بر 

جامعه

97/01/1597/12/25تعداد عرصه های شناسایی شده25

-ایجاد بستر الزم برای ارتباط موثر دانشکده ها با مراکز بهداشتی

درمانی،راه اندازی مرکز آموزش پاسخگوی استاندارد، بهینه سازی 

فیلدآموزشی جامعه نگر با توجه به مراکز در دسترس به منظور 

تسهیل امر اموزش

97/01/1597/06/30تعداد دانشجویان آموزش دیده در مراکز جامعه نگر25

تدوین شیوه نامه های مرتبط با ارزشیابی و نظام پرداخت اعضای 

هیأت علمی در راستای تشویق اساتید فعال در زمینه آموزش در 

عرصه های جامعه

97/01/1597/06/30شیوه نامه تدوین شده25

پیش بینی منابع حمایتی الزم برای حضور دانشجویان و اساتید رشته 

های مختلف در عرصه های جامعه
97/01/1597/12/25میزان منابع اختصاص یافته25

برآورد و جذب منابع انسانی موردنیاز بخش سالمت در برش 

دانشگاهی مطابق الگوی کشوری
97/01/1597/03/31سند برآورد نیروی انسانی50

شناسایی نیاز به توانمندی های علمی، فرهنگی و اجتماعی برای 

رشد و شکوفایی دانشجویان منطقه
97/04/0197/09/30سند برآورد نیاز50

طراحی و استقرار نظام آموزش های 

مهارتی و حرفه ای در راستای 

ارتقای پاسخگویی نظام آموزش 

عالی سالمت

97/01/1597/03/31سند برآورد نیاز به آموزش های مهارتی100دانشگاهی به آموزشهای مهارتی/ برآورد نیازهای منطقه ای20

20

تدوین و بازنگری، ابالغ و ارزشیابی 

 (کوریکولوم ها)برنامه های آموزشی 

در راستای پاسخگویی به جامعه و با 

رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی

20

شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه حال و آینده 

بار بیماری ها، حوادث و )جامعه 

، فنآوری های مرتبط (ریسک فاکتورها

با پیشگیری، تشخیص، درمان 

مداخالت )پیشگیری در حوزه سالمت

و مرزهای دانش در حوزه  (سالمت

سالمت در کشور و مناطق آمایشی

20

9بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی 

و مدیریت تربیت نیروی انسانی 

علوم پزشکی

20

طراحی و استقرار نظام انگیزشی 

مناسب برای سیاستگذاران، 

ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه 

کنندگان خدمات به منظور تحقق 

هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای 

واقعی جامعه و توجه به تعیین 

کننده های اجتماعی سالمت

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه آموزش

تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی رشته های جدید بر اساس 

ظرفیت های منطقه ای
97/01/1597/06/30ارائه برنامه ها10

97/01/1597/12/25ارائه ظرفیت ها10شناسایی ظرفیت های بومی منطقه ای با نگاه به برنامه های موجود

97/01/1597/12/25ارائه برنامه انطباق10انطباق برنامه های آموزشی موجود با ظرفیت های بومی منطقه ای

بازنگری کوریکولوم های کلیه رشته های هر منطقه براساس نیاز 

های منطقه ای
97/01/1597/12/25تعداد برنامه ها بازنگری شده10

همکاری در تدوین کوریکولوم رشته های جدید براساس نیاز های 

ملی منطقه ای
97/01/1597/06/30تعداد برنامه هایی که همکاری کرده اند10

97/01/1597/09/30میزان همکاری10همکاری در تدوین شیوه نامه همکاری های آموزشی بین بخشی

مطالعه ، بررسی و ارائه ظرفیت های میان رشته ای منطقه ای 

آموزش عالی خارج از حوزه سالمت با همکاری دانشگاههای تحت 

پوشش

97/01/1597/12/25ارائه برنامه10

پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های 

فوق
97/01/1597/09/30ارائه برنامه10

97/01/1597/12/25ارائه عناوین10همکاری در شناسایی عناوین حیطه های مورد نیاز نیروهای حدواسط

نیاز سنجی و پیشنهاد عناوین حیطه های شناسایی شده مورد نیاز 

نیروهای حدواسط هر منطقه با کمک دانشگاهها
97/01/1597/03/31ارائه عناوین نیازسنجی شده10

بازنگری کوریکولوم های کلیه رشته های هر منطقه براساس نیاز 

های منطقه ای
97/01/1597/12/25تعداد برنامه ها بازنگری شده50

همکاری در تدوین کوریکولوم رشته های جدید براساس نیاز های 

ملی منطقه ای
97/01/1597/06/30تعداد برنامه هایی که همکاری کرده اند50

97/01/1597/09/30میزان همکاری30همکاری در تدوین شیوه نامه همکاری های آموزشی بین بخشی

مطالعه ، بررسی و ارائه ظرفیت های میان رشته ای منطقه ای 

آموزش عالی خارج از حوزه سالمت با همکاری دانشگاههای تحت 

پوشش

97/01/1597/12/25ارائه برنامه30

پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های 

فوق
97/01/1597/09/30ارائه برنامه40

97/01/1597/12/25ارائه عناوین30همکاری در شناسایی عناوین حیطه های مورد نیاز نیروهای حدواسط

نیاز سنجی و پیشنهاد عناوین حیطه های شناسایی شده مورد نیاز 

نیروهای حدواسط هر منطقه با کمک دانشگاهها
97/01/1597/03/31ارائه عناوین نیازسنجی شده30

97/01/1597/12/25تعداد مراکز40تاسیس مراکز آموزشی تربیت نیروهای حدواسط

طراحی و استقرار نظام تربیت 

نیروهای حدواسط در راستای 

ارتقای پاسخگویی نظام آموزش 

عالی سالمت

25

توسعه و راه اندازی برنامه های 

میان رشته ای از طریق شناسایی 

ظرفیت های فرابخشی حوزه سالمت

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی 

(Curriculum)  در راستای

پاسخگوئی به نیازهای ملی و منطقه 

ای، فنآوری های روز و مرزهای دانش 

به تفکیک رشته و ) مرجعیت علمی(

مقطع تحصیلی

25

بازنگری و ارتقای راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های 

 Educational)آموزش

Program)   علوم پزشکی بر

مبنای اسناد باالدستی

25

25

توسعه راهبردی، هدفمند و 

ماموریت گرای برنامه های آموزش 

عالی سالمت

9

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه آموزش

بررسی و اعالم توانمندی های دانشگاه ها و دانشکده های کالن مناطق 

در خصوص ماموریت
97/01/1597/12/25تعداد ماموریت های اعالم شده20

بازبینی شیوه نامه اجرایی ابالغ شده و چگونگی اداره دبیرخانه ها در 

مناطق
97/01/1597/03/31شیوه نامه بازبینی شده20

بهره برداری و واگذاری ماموریت های ویژه جدید در درون 

دانشگاه های کالن مناطق
97/01/1597/03/31ماموریت های توزیع شده در بین دانشگاههای منطقه20

پیشنهاد واگذاری اختیارات به کالن مناطق با توجه به اسناد 

باالدستی و ظرفیت ها
97/01/1597/12/25مکاتبه20

بررسی و ارزیابی و اعالم یک ماموریت ویژه هر کالن منطقه به وزارت 

متبوع
97/01/1597/12/25مکاتبه10

اجرای ماموریت های محول شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
97/06/0197/12/25درصد پیشرفت ماموریت ها10

مقاطع جدید علوم / برآورد و اعالم نیاز به راه اندازی رشته های جدید

پزشکی با توجه به اسناد باالدستی
97/01/1597/09/30سند نیروی انسانی12

مقاطع جدید با / برآورد واعالم نیاز به راه اندازی رشته های جدید

توجه به اسناد باالدستی
97/01/1597/09/30تعداد رشته ها12

احصای نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاه ها و کالن مناطق بر 

مقاطع جدید علوم پزشکی و اعالم به وزارت / اساس رشته های جدید

متبوع

97/01/1597/09/30تعداد رشته ها12

احصای نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاه ها و کالن مناطق و 

اعالم به وزارت متبوع
97/01/1597/09/30تعداد رشته ها12

احصای نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاه ها و کالن مناطق و 

اعالم به وزارت متبوع
97/01/1597/09/30سند نیروی انسانی12

97/01/1597/03/31سند توسعه رشته های نوین12پیشنهاد مدل توسعه رشته های نوین پزشکی به وزارت متبوع

ارائه فهرستی از مشوق های انگیزشی جهت ماندگاری نیروهای 

هیئت علمی پس از طرح و تصویب در هیئت های امناء و مراجع 

ذیصالح

97/01/1597/09/30راهبردهای تدوین شده14

شناسایی ظرفیت ها و انتشار توانمندی های علمی، آزمایشگاهی و 

تجهیزاتی دانشگاههای کالن منطقه و اعالم آن به دانشگاهها و 

مناطق کشور

97/01/1597/09/30سند توانمندی های منطقه14

پیشنهاد برنامه آموزشی نظام مند کوتاه مدت بر مبنای نیازهای بخش 

دولتی و غیردولتی
97/01/1597/06/30سند برنامه های آموزشی مورد نیاز50

پیشنهاد آیین نامه نظارت منطقه ای بر آموزش عالی سالمت در 

(دانشگاه آزاد اسالمی)بخش غیردولتی 
97/01/1597/06/30آیین نامه50

گسترش واسپاری خدمات آموزش 

عالی علوم پزشکی به بخش 

غیردولتی

30

گسترش محیطی آموزش عالی 

سالمت در کشور
40

توسعه ماموریت گرایی در مناطق 

آمایش سرزمینی و دانشگاه های 

علوم پزشکی

30

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در 

بستر آمایش سرزمینی
9

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه آموزش

20برگزاری کرسی های نظریه پردازی اخالق پزشکی کشور

ترویجی برگزار شده از سوی کانون های / تعداد برنامه های آموزشی 

دستیاری در دانشگاه با تایید معاونت / اخالق حرفه ای دانشجویی 

فرهنگی دانشجویی دانشگاه

بازآموزی برگزار شده برای اعضای هیئت / تعداد کارگاه های آموزشی

پرسنل دانشگاه در زمینه اخالق / دستیاران/ دانشجویان/ علمی

حرفه ای

97/01/1597/06/30

عقد تفاهم نامه همکاری علمی، تبادل استاد و دانشجو بین 

دانشگاه های معتبر منطقه و دنیا ازنظر اخالق پزشکی توسط وزارت 

بهداشت و توزیع عادالنه این امکانات بین دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی مرتبط

20
تعداد تفاهم نامه های منعقد شده با مراکز داخلی و بین المللی  در 

زمینه اخالق حرفه ای
97/01/1597/06/30

حرفه ای برای / برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی

اعضای هیئت علمی دانشگاه
20

بازآموزی برگزار شده برای اعضای هیئت / تعداد کارگاه های آموزشی

پرسنل دانشگاه در زمینه اخالق / دستیاران/ دانشجویان/ علمی

حرفه ای

97/01/1597/06/30

/ برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی

حرفه ای برای حرفه مندان
2097/01/1597/06/30

حرفه ای برای کارکنان نظام / برگزاری دوره های مرتبط اخالق پزشکی

سالمت در قالب دوره های ضمن خدمت
1097/01/1597/06/30

برگزاری برنامه مدون  آموزش اخالق پزشکی به صورت تم طولی 

پزشکی، پرستاری، . برای رشته هایی که دوره کارآموزی بالینی دارند

مامایی، دندانپزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، کارشناسی رادیوتراپی، 

...کارشناسی رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و 

10
تعداد گروه های آموزشی دارای برنامه مدون ارزیابی اخالق حرفه ای 

مصوب شورای آموزش گروه
97/01/1597/06/30

97/12/2530تدوین گزارش منطقه ای آموزش اخالق پزشکی به صورت 
تعداد مطالعات منتشر شده پیمایشی ارزش های اخالق حرفه ای و 

آموزش اخالق پزشکی در میان فراگیران در دانشگاه
97/01/1597/06/30

 پایش وضعیت کمیته های اخالق در آموزش 97/12/25تهیه گزارش 

دانشگاه های علوم پزشکی منطقه
3097/01/1597/06/30

تشکیل کمیته دانشگاهی اخالق در اموزش پزشکی در دانشگاههای 

منطقه
97/01/1597/06/30تعداد جلسات کمیته اخالق در آموزش دانشگاه40

تدوین استانداردها و راهنماهای 

اخالقی در اموزش پزشکی و انجام  

اقدامات الزم برای مدیریت مناسب 

کوریکولوم پنهان  با هدف نهادینه 

سازی ارزش های حرفه ای در 

موسسات آموزش عالی سالمت

20
کدهای اخالق علوم پزشکی با / همکاری در تدوین آیین نامه 

هماهنگی شورای عالی اخالق پزشکی
100

کدهای تدوین شده در حوزه اخالق علوم پزشکی، / تعداد راهنماها

مصوب شورای عالی اخالق پزشکی کشور
97/01/1597/06/30

طراحی و استقرار نظام دیده بانی، 

نیازسنجی، آسیب شناسی  و ارتقاء 

ارزش ها و اخالق حرفه ای پزشکی 

در نظام آموزش عالی سالمت

20

توسعه آموزش اخالق پزشکی 

 –مبتنی بر ارزش های ایرانی 

اسالمی

40

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

9اعتالی اخالق حرفه ای100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

صفهان
ا

حوزه آموزش

فعال سازی کانون های اخالق حرفه ای دانشجویی و دستیاری در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
20

ترویجی برگزار شده از سوی کانون های / تعداد برنامه های آموزشی 

دستیاری در دانشگاه با تایید معاونت / اخالق حرفه ای دانشجویی 

فرهنگی دانشجویی دانشگاه

97/01/1597/06/30

انعقاد و اجرای تفاهم نامه جهت همکاری های مختلف ازجمله تبادل 

استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور
20

اجرای برنامه تبادل دانشجو و استاد در زمینه اخالق حرفه ای میان 

حوزوی / مراکز دانشگاهی علوم پزشکی با سایر مراکز دانشگاهی

کشور در زمینه اخالق حرفه ای

97/01/1597/06/30

انعقاد و اجرای تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های علوم 

انسانی داخل کشور
203544597/06/30

انعقاد و اجرای تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو با حوزه های علمیه 

منطقه
2097/01/1597/06/30

تسهیل شرکت اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه در همایش 

های بین المللی مرتبط با اخالق پزشکی
97/01/1597/12/25میزان حضور اعضای هیئت علمی در همایش های بین المللی مرتبط20

97/01/1597/06/30تعداد دانشجوی خارجی جذب شده7تالش در جهت جذب دانشجوی خارجی

97/01/1597/06/30تعداد عضو هیات علمی جذب شده7تبادل اعضای هیات علمی وابسته خارجی

97/01/1597/06/30تعداد دوره مشترک برگزار شده7برگزاری دوره های آموزشی مشترک

شناسایی توانایی علمی آموزشی و ظرفیت های موجود دانشگاه های 

خارج از کشور و منطقه هدف
97/01/1597/06/30سند شناسایی ظرفیت ها7

شناسایی رشته مقطع های با قابلیت بین المللی سازی و تعیین 

ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی
97/09/0197/12/25فهرست رشته مقاطع9

شناسایی زیر ساخت های فیزیکی و تجهیزات آموزش علوم پزشکی و 

پژوهشی ، رفاهی و منابع انسانی در رشته های مصوب جهت پذیرش 

دانشجوی خارجی

97/09/0197/12/25سند زیرساخت های مورد نیاز7

97/09/0197/12/25تعداد دوره های توانمندسازی برگزار شده برای کارکنان7توسعه مهارتها ، دانش و نگرش کارکنان در جهت بین المللی سازی

97/09/0197/12/25تعداد دوره های توانمندسازی برگزار شده برای اعضای هیات علمی7نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای توانمند سازی اعضای هیات علمی

تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت با قابلیت بین 

المللی سازی
97/09/0197/12/25تعداد برنامه های آموزشی تدوین شده7

انعقاد قرار داد با شهرداری ها توسط دانشگاه های علوم پزشکی 

جهت نصب بنر و اقدام به برگزاری جشنواره ها در زمینه ایجاد 

فرهنگ بین المللی در سطح منطقه

97/09/0197/12/25تفاهم نامه و گزارش اقدام7

97/01/1597/06/30تشکیل میز همکاری7تشکیل میز همکاری به نام هریک از کشورهای مخاطب منطقه

ترویج و توسعه زیرساخت های 

اخالق حرفه ای در مراکز آموزش 

عالی نظام سالمت

20

بازنگری و بسترسازی برای استقرار 

نقشه آمایش بین الملل آموزش 

علوم پزشکی کشور

40

9اعتالی اخالق حرفه ای

بین المللی سازی آموزش علوم 

پزشکی
9

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
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صفهان
ا

حوزه آموزش

97/09/0197/12/25تعداد دانشجوی خارجی جذب شده7تالش در جهت جذب دانشجوی خارجی

97/09/0197/12/25تعداد عضو هیات علمی جذب شده7تبادل اعضای هیات علمی وابسته خارجی

97/09/0197/12/25تعداد دوره مشترک برگزار شده7برگزاری دوره های آموزشی مشترک

ایجاد و توسعه شبکه دانشگاهی با هدف بین المللی سازی و ارتقا 

سطح بین الملل دانشگاه ها
97/04/0197/09/30تعداد اعضای شبکه30

عقد  تفاهم نامه های علمی، سازمانی و خدماتی برای دانشجویان و 

اساتید بین الملل
97/04/0197/09/30تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا30

انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه های منطقه در جهت قرار دادن لینک 

دانشگاه ها در وب سایت یکدیگر
97/01/1597/12/25تعداد وب سایت های معرفی شده40

برگزاری المپیادهای ورزشی و مسابقات فرهنگی و هنری با حضور 

دانشجویان خارجی داخل کشور
97/01/1597/12/25گزارش اجرا25

97/01/1597/03/30تعداد برنامه های بارگذاری شدهEducation Iran25به روز رسانی 

97/01/1597/06/30فرایندهای استاندارد شده25استانداردسازی فرایندها مطابق دستورالعملهای مربوطه

25ایجاد شعبه بین الملل دانشگاههای کالن منطقه
تعداد دانشجوی خارجی جذب شده 

محل راه اندازی شده/ تعداد رشته
97/01/1597/12/25

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های و 

موسسات آموزش علوم پزشکی کشور
20

تسهیل ورود دانشگاههای منطقه به فرایندهای اعتباربخشی بین 

المللی
97/01/1597/12/25تعداد دانشگاههای وارد شده در فرایند اعتباربخشی100

و راهبری  (آرمان)همکاری برای غنی سازی محتوایی موکس ملی 

همکاری با شورای آرمان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی در منطقه
20

تعداد آموزش های ارائه شده در آرمان

تعداد مدرس ارائه دهنده آموزش از دانشگاه های منطقه
97/01/1597/12/25

تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و همکاری 

MOOCsبرای ارائه آنها از طریق 
97/01/1597/12/25تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان15

تدوین، تصویب، ابالغ و اجرای برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت 

مجازی و ترکیبی
97/01/1597/12/25تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان15

تدوین آیین نامه های مرتبط با آموزش مجازی با همکاری دانشگاه 

(پیشنهاد اضافه شدن اقدام)های منطقه 
97/01/1597/12/25مشاهده آیین نامه ها15

  جهت توانمندسازی اعضای LMSبرگزاری کارگاه های آموزشی 

(پیشنهاد اضافه شدن اقدام)هیات علمی 
97/01/1597/12/25گزارش برگزاری کارگاه15

 LMSپیاده سازی نرم افزار )کارگروه آموزش مجازی /تشکیل کمیته

پیشنهاد اضافه شدن  )(... ، ارزیابی و تدوین محتوای تخصصی و 

(اقدام

97/01/1597/12/25مشاهده صورتجلسات20

تالش در جهت معرفی ظرفیت های 

آموزش عالی سالمت کشور در 

سطح منطقه و جهان

20

ایجاد و توسعه همکاریهای بین 

المللی و ارائه برنامه های آموزش 

بین الملل

20

بازنگری و بسترسازی برای استقرار 

نقشه آمایش بین الملل آموزش 

علوم پزشکی کشور

40

ایجاد و توسعه زیرساخت های 

آموزش مجازی برای استفاده 

واحدهای مجازی دانشگاه های علوم 

پزشکی با حمایت دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی

25

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100

بین المللی سازی آموزش علوم 

پزشکی
9

توسعه آموزش مجازی در علوم 

پزشکی
9
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صفهان
ا

حوزه آموزش

بررسی و اقدام برای راه اندازی یک دانشکده مجازی در هر منطقه 

آمایشی و طی مراحل صدور احکام اعتباربخشی و صدور مجوز بر 

اساس آیین نامه مصوب

20
کسب مجوز از شورای گسترش وزارت برای یک دانشکده مجازی در 

هر منطقه آمایشی بر اساس ساختار اعتباربخشی مصوب
97/01/1597/12/25

طراحی استانداردهای فرایند آموزش مجازی مبتنی بر نیازها و دانش 

موجود اعضا هیات علمی
97/04/0197/06/31استانداردهای تدوین شده20

هماهنگی به منظور انجام خود ارزیابی و بازدید ادواری توسط  مراکز 

یا دانشکده های مختلف منطقه
97/07/0197/10/30تعداد بازدید های ادواری20

تشکیل شورای آموزش مجازی در منطقه به منظور بررسی راهبردی 

و تدوین فرایندهای منطقه ای
97/11/0197/12/25شورای آموزش مجازی20

97/01/1697/12/26تعداد برنامه های اعتباربخشی شده20اعتباربخشی برنامه های آموزش مجازی

همکاری در تدوین کوریکولوم های مرتبط با حوزه فضای مجازی بر 

اساس نیازها و روند اعالم شده دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی
20

تعدا د برنامه تدوین شده بر اساس سفارش دبیرخانه شوای عالی 

آموزش مجازی
97/01/1597/12/25

شناسایی ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی در سطح 

منطقه
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در 

سطح منطقه
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه آموزش 

مجازی در سطح منطقه
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

شناسایی رشته مقطع آموزش مجازی در دانشگاه های کالن منطقه 

(پیشنهاد اضافه شدن اقدام) ( رشته4)
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

پایش برنامه دانشگاه های تحت پوشش منطقه برای توسعه استقرار 

یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری مطابق با آیین نامه های 

مصوب و استانداردهای برنامه ای اعتباربخشی برنامه های مجازی

97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

سیاست گذاری برای استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی برای 

توسعه و تسریع روند بین المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

سیاست گذاری برای توسعه رشته ها و دوره های کوتاه مدت مجازی 

یا ترکیبی بر اساس مقررات
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

همکاری در تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی حمایتی 

استقرار آموزش مجازی
97/01/1597/12/25ارائه گزارش20

طراحی بسته تشویقی و انگیزشی به منظور گسترش ارتقا اموزش 

مجازی و حمایت از ارائه دوره
ارائه گزارش10

تجمیع اقدامات در زمینه آموزشهای مجازی و سایر بخش ها 

(بازآموزی)
97/01/1597/12/25ارائه گزارش10

تدارک و تامین اطالعاتی و انسانی 

الزم برای توسعه آموزش مجازی
25

اعتباربخشی موسسه ای و برنامه ای و 

طراحی استانداردهای فرایندی 

آموزش مجازی علوم پزشکی

25

برنامه ریزی برای استقرار یادگیری 

ترکیبی در برنامه های حضوری و 

توسعه رشته ها و دوره های مجازی 

داخلی و بین المللی

25

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
توسعه آموزش مجازی در علوم 

پزشکی
9
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صفهان
ا

حوزه آموزش

97/01/1597/06/31ارائه پیشنهاد30ارائه پیشنهاد اصالحی در خصوص سامانه طرح و بانک سئوال

97/01/1597/12/25تدوین استاندارد ها30همکاری در تدوین استاندارد های آزمون های از راه دور

97/01/1597/12/25تعداد برنامه های پایش شده40پایش آزمون های منطقه ای از نظر انطباق با استاندارد ها

97/01/1597/12/25تعداد مراکز تبدیل شده50تبدیل مراکز آزمون منطقه ای به مراکز سنجش منطقه ای

97/01/1597/12/25تعداد نیروی تربیت شده موجود در مراکز سنجش50تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز سنجش

تنوع بخشی آزمون های منطقه ای و دانشگاهی از نظر کیفیت ، نوع 

و تواتر آزمون ها
97/07/0197/12/25تعداد برنامه های متحول شده50

97/01/1597/12/25تعداد برنامه های متحول شده50استفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاری آزمون های متنوع

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیا ی 

تکوینی و نهایی و تایید صالحیت 

/ حرفه ای دانش آموختگان

دانشجویان علوم پزشکی در راستای 

ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

97/07/0197/12/25تعداد آزمون های برگزار شده100دانشگاه/ برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای در سطح منطقه25

97/07/0197/12/25بر اساس مکاتبات20پایش بر انجام فرایند اعتباربخشی در دانشگاههای منطقه

97/07/0197/12/25مشاهده گزارش20تدوین گزارش تحلیلی اعتباربخشی کالن منطقه

97/07/0197/12/25تعداد برنامه های حمایتی و انجام انها20حمایت برای انجام اعتباربخشی از نظر نیروی انسانی ارزیابی

97/01/1597/12/25گزارشات/جلسات/مکاتبات20تعامل با کمیسیون ملی اعتبار بخشی ستاد

97/07/0197/12/25بر اساس ارزیابی سنجه ها20انجام ارزیابی بیرونی دانشگاه در کالن منطقه

97/07/0197/12/25بر اساس مکاتبات20پایش بر انجام فرایند اعتباربخشی

97/07/0197/12/25مشاهده گزارش20تدوین گزارش تحلیلی اعتباربخشی کالن منطقه

97/07/0197/12/25تعداد برنامه های حمایتی و انجام آنها20حمایت برای انجام اعتباربخشی از نظر نیروی انسانی ارزیابی

ارتقاء مراکز سنجش آموزش 

دانشگاهی به /پزشکی منطقه ای

منظور بهبود فرآیند پذیرش، 

سنجش و ارزشیابی

25

ارتقای آزمون های علوم پزشکی با 

بهره مندی از تجربیات بین المللی
25

استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی 

موسسه ای دانشگاهها و دانشکده 

های علوم پزشکی

25

تحول در نظام پذیرش دانشجویان 

علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع 

تحصیالت تکمیلی

25

استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی 

آموزشی مراکز آموزشی درمانی 

(مراکز ارائه خدمات آموزشی)

25

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های 

علوم پزشکی
9

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100

اعتباربخشی برنامه ها، موسسات و 

بیمارستان های آموزشی
9
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صفهان
ا

حوزه آموزش

97/01/1597/12/25گزارشات/جلسات/مکاتبات20تعامل با کمیسیون ملی اعتبار بخشی ستاد

97/07/0197/12/25بر اساس ارزیابی سنجه ها20انجام ارزیابی بیرونی دانشگاه در کالن منطقه

97/01/1597/03/30بر اساس ابالغ ها25تشکیل کمیته اعتباربخشی برنامه ها در کالن منطقه

97/01/1597/03/30بر اساس گزارشات25پایش برفعالیت کمیته های دانشگاهی

97/07/0197/12/25بر اساس تعداد تحلیل های انجام شده25تحلیل گزارشات اعتباربخشی برنامه های دانشگاهی کالن منطقه

97/07/0197/12/25بر اساس تعداد گزارشات رسیده25ارائه گزارشات دورهای به ستاد

97/01/1597/03/30بر اساس ابالغ ها25تشکیل کمیته اعتباربخشی برنامه ها در کالن منطقه

97/01/1597/03/30بر اساس گزارشات25پایش برفعالیت کمیته های دانشگاهی

97/04/0197/09/30بر اساس تعداد تحلیل های انجام شده25تحلیل گزارشات اعتباربخشی برنامه های دانشگاهی کالن منطقه

97/04/0197/09/30بر اساس تعداد گزارشات رسیده25ارائه گزارشات دورهای به ستاد

50توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش پزشکی
تعداد اعضای هیأت علمی معرفی شده برای کارشناسی ارشد آموزش

پزشکی
97/01/1597/12/25

حمایت از اعضاء هیات علمی داوطلب برای تحصیل در مقطع 

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه ها و کالن منطقه 

آمایشی

97/01/1697/12/25تدوین آیین نامه حمایتی50

دانشگاهی برای راه اندازی حیطه های / تعیین ظرفیت های منطقه ای

میان رشته ای
97/01/1597/03/30سند ظرفیت های منطقه30

تأمین هیأت علمی مورد نیاز برای راه اندازی رشته های نوین و میان 

رشته ای
97/01/1597/12/25تعداد هیات علمی جذب شده برای رشته های نوین30

درخواست راه اندازی رشته های نوین و میان رشته ای مطابق 

مأموریت های واسپاری شده
97/01/1597/12/25تعداد درخواست ها40

دانشگاه و / تهیه فهرست جامع آزمایشگاه های آموزشی منطقه

تجهیزات موجود
97/01/1597/06/30فهرست تجهیزات30

97/01/1597/06/30شبکه منطقه ای30تشکیل شبکه منطقه ای آزمایشگاه های آموزشی

تدوین و راه اندازی سامانه بانک اطالعاتی جامع در کالن منطقه 

(ویژه دانشگاه علوم پزشکی زنجان )شش آمایشی کشور 
97/07/0197/12/25دوین سامانه40

اعتباربخشی برنامه های آموزشی در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
25

استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی 

آموزشی مراکز آموزشی درمانی 

(مراکز ارائه خدمات آموزشی)

25

بسترسازی رای کمال و تعالی 

(Excellence)  رشته های علوم

پزشکی به ویژه علوم نوین و بین 

رشته ای

15

توسعه سرمایه انسانی و ارتقای 

نقش آموزشی اعضای هیات علمی 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

15

اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی 

مراکز و برنامه های آموزش مداوم و 

آموزشهای مهارتی و حرفه ای در 

نظام سالمت

25

تقویت زیرساخت های تجهیزاتی 

دانشکده های /آموزشی دانشگاه ها

علوم پزشکی به ویژه گروه های 

دست اندرکار تربیت دانشجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

(PhD)

15

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100

اعتباربخشی برنامه ها، موسسات و 

بیمارستان های آموزشی
9

توسعه و ارتقای زیرساخت های 

آموزش علوم پزشکی
9
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صفهان
ا

حوزه آموزش

به روزرسانی سیستم اطالعات 

یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
15

به روزرسانی نرم افزارها و سخت افزارهای الزم برای اتصال به 

سامانه های یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
97/04/0197/09/30سخت افزارها و نرم افزارهای به روز شده100

/ فهرست نویسی تجهیزات و امکانات آموزشی بیمارستان های منطقه

دانشگاه
97/01/1597/03/30فهرست تجهیزات50

اختصاص سهم از درآمدهای اختصاصی برای تأمین تجهیزات 

آموزشی بیمارستان ها
97/01/1597/12/25گزارش هزینه کرد50

97/01/1597/03/30تعداد اخبار مندرج در پایگاه اینترنتی50درج اخبار حوزه آموزش در پایگاه اینترنتی دانشگاه

97/01/1597/03/30تعداد رابطین فعال در منطقه50دانشگاه با ستاد/ فعال نمودن رابط روابط عمومی منطقه

تقویت رشد متوازن و همه جانبه 

دانشجویان به عنوان اصلی ترین 

درونداد نظام آموزش علوم پزشکی 

کشور

97/01/1597/12/25گزارش عملکرد100منطقه/ فعال کردن کمیته های استعداد درخشان دانشگاه10

ارتقا و به روزرسانی نظام جامع 

اطالع رسانی آموزش علوم پزشکی
15

تقویت زیرساخت های تجهیزاتی 

بیمارستان های آموزشی و مراکز 

ارائه خدمات درگیر در آموزش

15

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت

100
توسعه و ارتقای زیرساخت های 

آموزش علوم پزشکی
9
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ن
صفها

ا

97/02/0197/03/30ارایه آیین نامه جدید14تنظیم ضوابط جدید جشنواره

97/02/0197/04/30آدرس سایت ثبت نام14راه اندازی سایت ثبت نام متقاضیان

9797/02/0197/07/30فراخوان سال 14اطالع رسانی و اعالم فراخوان جشنواره

 کارشناسی مقاالت کارنامه پژوهشی، سایتیشن مقاالت، کتب و 

پتنت ها
97/08/۰۱97/08/۳۰آدرس سایت کارشناسی14

97/09/1597/09/30صورتجلسات داوری طرح ها14 داوری آثار ارسالی

97/07/1597/08/۳۰مکاتبات انجام شده جهت هماهنگی با ارگان های مختلف15 هماهنگی امور برگزاری مراسم

97/10/1597/11/30کارت های دعوت و صورتجلسه برگزیدگان15 برگزاری مراسم جشنواره

97/02/0197/12/15نامه ابالغ اعتبار به دانشگاه ها20 دارای عملکرد باال3 و 2ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ 

ارایه گزارش عملکرد اعتبارات ابالغی معاونت تحقیقات و فناوری 

۱۳۹۶ستاد به دانشگاه ها در سال 
97/0۵/0197/06/31گزارش عملکرد طبق راهنمای ارسالی20

ارایه گزارش عملکرد اعتبارات ابالغی معاونت تحقیقات و فناوری 

۱۳۹۷ستاد به دانشگاه ها در سال 
97/12/0197/12/15گزارش عملکرد طبق راهنمای ارسالی20

  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ۵۶ارایه گزارش اجرای ماده 

تخصیص یک درصد از اعتبارات ) (۲)بخشی از مقررات مالی دولت 

(هزینه ای به پژوهش و توسعه فناوری

97/۱۱/۰۱97/۱۲/۱۵گزارش عملکرد طبق راهنمای ارسالی20

ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه های برتر در رتبه بندی بین 

ESIالمللی
97/02/0197/12/15نامه ابالغ اعتبار به دانشگاه ها20

20 بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/02/0197/03/31

10(شش ماهه اول سال)ارایه گزارش اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/06/0197/06/31

حوزه تحقيقات و فناوری

 افزایش تعداد محققان علوم پزشکی 

ایرانی در رتبه بندی یک درصد 

ESIبرترین دانشمندان جهان توسط 

9

 برگزاری بیست و چهارمین 

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 

رازی

40

توسعه هدفمند ظرفیت های مالی 

پژوهش و فناوری
60

 برنامه تحقیقاتی پسادکترا 

(P ostdoctoral R esearch) 

در دانشگاه ها

30 9

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی 

 و 15 معادل hایرانی با شاخص 

Scopusباالتر بر اساس 

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50
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ن
صفها

ا

حوزه تحقيقات و فناوری

10(شش ماهه اول سال)ارایه گزارش داوری طرح ها 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/06/0197/06/31

10(شش ماهه اول سال)ارایه گزارش انعقاد قرارداد 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/06/0197/06/31

10(شش ماهه دوم سال)ارایه گزارش پایش و نظارت بر طرح ها 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/06/0197/06/31

10(شش ماهه دوم سال)ارایه گزارش اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/12/0197/12/15

10(شش ماهه دوم سال)ارایه گزارش داوری طرح ها 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/12/0197/12/15

10(شش ماهه دوم سال)ارایه گزارش انعقاد قرارداد 

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/12/0197/12/15

 برنامه تحقیقاتی پسادکترا 

(P ostdoctoral R esearch) 

در دانشگاه ها

30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی 

 و 15 معادل hایرانی با شاخص 

Scopusباالتر بر اساس 

9
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ن
صفها

ا

حوزه تحقيقات و فناوری

 برنامه تحقیقاتی پسادکترا 

(P ostdoctoral R esearch) 

در دانشگاه ها

10(شش ماهه دوم سال)ارایه گزارش پایش و نظارت بر طرح ها 30

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

ا)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

97/12/0197/12/15

97/04/0197/11/30لیست اسامی پذیرفته شدگان15برگزاری فراخوان پنجمین دوره پذیرش برنامه پزشک پژوهشگر

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی دستیاران شاغل به تحصیل در 

برنامه پزشک پژوهشگر در سطح ستادی
25

گزارش انطباق گزارش شش ماهه، گزارش هزار کلمه ای ساالنه و فرم 

اعالم رضایت از عملکرد آموزشی و پژوهشی با فرم اعالم برنامه ساالنه 

و گزارش داوری تخصصی پروپوزال و گزارش عملکرد دستیاران

97/01/1597/12/۱۵

بررسی توسعه کیفی و کمی مراکز میزبان برنامه پزشک پژوهشگر در 

سطح ستادی
5

میزبانی برنامه، تمدید مجوز یا : گزارش بررسی کاربرگ مراکز متقاضی

افزایش ظرفیت
97/01/1597/12/۱۵

برگزاری جلسات کمیته اجرایی برنامه پزشک پژوهشگر توسط 

دبیرخانه شورای راهبری
97/01/1597/12/۱۵صورتجلسات کمیته اجرایی4

برگزاری جلسات شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر و پیگیری 

اجرای مصوبات مربوطه
97/01/1597/12/۱۵صورتجلسات شورای راهبری5

برگزاری جلسات هم اندیشی با دستیاران پزشک پژوهشگر در سطح 

ستادی
97/01/1597/12/۱۵گزارش برگزاری جلسه هم اندیشی2

برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با معاونان پژوهشی، رؤسا و 

رابطین مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه
97/01/1597/12/۱۵گزارش برگزاری جلسات هماهنگی4

تدوین و پیگیری تصویب دستورالعمل اجرایی جذب پزشک پژوهشگر 

براساس مفاد توافقنامه و آئین نامه
97/01/1597/12/۱۵مکاتبه ابالغ دستورالعمل اجرایی جذب پزشک پژوهشگر3

اصالح فرآیندهای جاری و بازنگری مستندات دبیرخانه شورای 

راهبری برنامه پزشک پژوهشگر
7

مستندات و گزارش های مربوط به فرآیندهای اصالح شده و 

مستندات بازنگری شده
97/01/1597/12/۱۵

5ظرفیت سازی برای جذب و پذیرش پزشک پژوهشگر در دانشگاه
گزارش افزایش تعداد افراد واجد شرایط استاد راهنمای دستیار 

پزشک پژوهشگر به تفکیک مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه
97/01/1597/12/۱۵

شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد برای ورود به برنامه پزشک 

پژوهشگر در دانشگاه
2

گزارش شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد، حداقل به میزان 

یک درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه در همان سال
97/01/1597/12/۱۵

5همکاری دانشگاه در برگزاری فراخوان پنجم

گزارش تعداد موافقت ارسال شده از معاونت پژوهشی دانشگاه با 

جذب متقاضیان ورود به برنامه و گزارش برگزاری جلسات مصاحبه 

ساختارمند با متقاضیان واجد شرایط با هماهنگی دبیرخانه شورای 

راهبری برنامه پزشک پژوهشگر

97/01/1597/09/30

برگزاری جلسات و کارگاه های معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر، 

به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه
97/01/1597/12/۱۵گزارش تعداد جلسات یا کارگاههای برگزار شده در دانشگاه3

 برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientist)
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نظارت و ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی افراد شاغل به تحصیل 

در برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه
10

گزارش ارسال فرم اعالم برنامه ساالنه، گزارش شش ماهه، گزارش 

هزار کلمه ای و فرم اعالم رضایت از عملکرد آموزشی و پژوهشی به 

ازای دستیاران پزشک پژوهشگر شاغل به تحصیل در دانشگاه

97/01/1597/12/۱۵

 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

5

گزارش تعداد تکمیل و ارسال کاربرگ برای مراکز واجد شرایط 

متقاضی ورود به برنامه و تعداد کاربرگ جدید برای مراکز متقاضی 

تمدید مجوز یا افزایش ظرفیت

97/01/1597/12/۱۵

97/07/0197/07/30گزارش مربوطه10 بازبینی معیارهای اختصاص گرنت

97/08/0197/08/30طبق راهنمای برنامه عملیاتی20اعالم فراخوان

97/09/0197/09/30گزارش مربوطه30 ارسال مدارک متقاضیان

97/10/0197/10/30گزارش مربوطه30 بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط

97/11/0197/11/30گزارش مربوطه10تخصیص گرنت به افراد واجد شرایط و ارسال پیش پرداخت

30کارگاه اخالق در پژوهش

که به تأیید دبیرخانه کمیته ملی اخالق)برنامه و محتوای کارگاه  -۱  

فهرست اسامی و- ۲ (در پژوهش های زیست پزشکی رسیده باشد  

(آدرس ایمیل+شماره همراه)اطالعات شرکت کنندگان 

97/11/0197/12/15

کارگاه آموزشی جنبه های اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی 

(1دانشگاههای تیپ )
30

که به تأیید دبیرخانه کمیته ملی اخالق)برنامه و محتوای کارگاه  -۱  

فهرست اسامی و- ۲ (در پژوهش های زیست پزشکی رسیده باشد  

(آدرس ایمیل+شماره همراه)اطالعات شرکت کنندگان 

97/11/0197/12/15

97/04/0197/06/30مکاتبات و گزارش برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش40 برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش

3دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی
. کلیه مکاتبات به عنوان مستند برنامه قابل ارزیابی می باشد

(آیین نامه و دستورالعمل جدید در دستور قرار گیرد)
97/06/0197/07/31

 ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی 

(ا ستاد350)
97/06/0197/09/30(M81طبق )فرم های ارزیابی 3

 بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه اندازی دوره دکترای پژوهشی 

( مرکز30)
97/06/0197/09/30فرم های ارزیابی و صورتجلسات3

دکتری پژوهشی جهت  (چهارنفره)برگزاری جلسات کمیته منتخب

اعتباربخشی مراکز مجری دوره و تعیین رشته های دکتری پژوهشی 

برای اساتید راهنما

97/10/0197/10/10صورتجلسات4

 اعطای گرانت به استادیاران جوان 

برترعلوم پزشکی کشور
15
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دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، ) ابالغ مصوبات کمیته منتخب

به  (ظرفیت پذیرش دانشجو، رشته های تخصصی دکتری پژوهشی

مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت ثبت در دفترچه راهنمای ثبت 

نام آزمون دکتری پژوهشی

97/10/1597/10/20مکاتبات4

دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، ) ابالغ مصوبات کمیته منتخب

به  (ظرفیت پذیرش دانشجو، رشته های تخصصی دکتری پژوهشی

مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی جهت اطالع رسانی در /سازمانها

سایتهای دانشگاههای مجری

97/10/2597/11/10مکاتبات4

ثبت نام داوطلبان دوره های دکتری پژوهشی از طریق مرکز سنجش 

آموزش پزشکی
97/11/1597/11/30سامانه4

عناوین پایان - اساتید راهنما- دانش آموختگان)گردآوری اطالعات 

جهت جشن دانش آموختگان  (...مقاالت منتج از پایان نامه و - نامه

دکتری پژوهشی و تهیه کتاب دانش آموختگان دوره دکتری پژوهشی

97/12/0197/12/15مکاتبات4

انتخاب دانش آموختگان منتخب  طبق بررسی کارشناسی تعداد 

 h-index آن و  IFمقاالت منتج از پایان نامه ها، نمایه مجله و 

دانش آموخته و درج در کتاب مربوطه

97/01/1597/01/31فرم ارزیابی4

97/02/0197/02/15کتاب4"جشن دانش آموختگان دوره های دکتری پژوهشی "تهیه کتاب 

دعوت از مقامات معاونتهای آموزشی، تحقیقات وفنآوری و دانش 

آموختگان و اساتید راهنما جهت شرکت در جشن مربوطه
97/0۲/1597/02/20مکاتبات4

و  "جشن دانش آموختگان دوره های دکتری پژوهشی "برگزاری  

تقدیر از دانش آموختگان برتر
97/02/2097/02/31مراسم4

97/02/1597/02/31آزمون کتبی4برگزاری آزمون سراسری متمرکز دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی

توسط مرکز  (آزمون کتبی)اعالم نتایج قبول شدگان مرحله اول

سنجش آموزش پزشکی
97/04/0197/04/10مکاتبات/سامانه4

 مقاله شرطی قبول شدگان آزمون کتبی توسط واحد 2ارزیابی 

دکتری پژوهشی
97/04/1097/04/30آیین نامه و دستورالعمل4

به مرکز سنجش  (آزمون شفاهی)معرفی واجدین شرایط مصاحبه 

آموزش پزشکی جهت هدایت به دانشگاههای مجری
97/05/0197/05/10مکاتبات4

مؤسسات و دانشگاههای علوم /انجام مصاحبه ها توسط سازمانها

پزشکی مجری دوره های دکتری پژوهشی
97/05/2097/06/10صورتجلسات3

از  (مصاحبه)دریافت نتایج ارزیابی و نمرات آزمون شفاهی

مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره های /سازمانها

دکتری پژوهشی و ارسال به مرکز سنجش آموزش پزشکی

97/06/0197/06/20صورتجلسات3

9
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اعالم اسامی قبولشدگان نهایی دوره های دکتری پژوهشی توسط 

مرکز سنجش آموزش پزشکی
97/06/2597/06/3۱مکاتبات/سامانه3

97/07/1097/07/15مکاتبات3شروع به تحصیل دانشجویان دوره های دکتری پژوهشی

 اعالم فراخوان اول حمایت مالی از پایان نامه های برتر دکترای 

پژوهشی
97/02/1597/02/31فراخوان اول/ مکاتبات3

3(پروپوزال پایان نامه ها)دریافت طرح های تحقیقاتی
لیست طرح های دریافتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه های علوم 

پزشکی و صورتجلسات
97/03/0197/04/31

97/05/0197/06/31لیست پایان نامه های منتخب داوری3(فراخوان اول) داوری پایان نامه ها 

97/07/0197/07/30ابالغ اعتبار/ مکاتبات3(فراخوان اول) حمایت مالی از پایان نامه های برتر 

97/06/0197/06/15فراخوان دوم/ مکاتبات3اعالم فراخوان دوم حمایت مالی از پایان نامه های برتر

3(پروپوزال پایان نامه ها)دریافت طرح های تحقیقاتی
لیست طرح های دریافتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه های علوم 

پزشکی و صورتجلسات
97/07/0197/08/30

97/09/0197/10/30لیست پایان نامه های منتخب داوری3(فراخوان دوم) داوری پایان نامه های دریافتی 

97/11/0197/11/30ابالغ اعتبار/ مکاتبات3(فراخوان دوم) حمایت مالی از پایان نامه ها 

گزارش رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری
97/08/0197/12/15مکاتبات ارسالی به صندوق برای حمایت مالی از پایان نامه های برتر3

6 ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید

آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید مصوب در خصوص شرایط الزم 

نامه های ارسالی در خصوص درخواست - جهت تأسیس مراکز 

تأسیس مراکز تحقیقاتی با امضای رئیس دانشگاه

97/02/0197/12/15

 60) ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

( تغییر نام20 پژوهشکده و 10موافقت اصولی، 
97/02/0197/12/15شواهد فعالیت های پژوهشی بر حسب آیین نامه6

ارایه گزارش پیگیری نهایی شدن و ابالغ اساسنامه پژوهشکده های 

تحقیقاتی
97/0۶/۰۱97/1۰/۳۰نامه10

 ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی 

( مرکز80)
97/02/0197/12/15نامه6

97/02/0197/12/15مستندات اعزام تیم های ارزیابی و فرمهای تکمیل شده12( مرکز60) بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت 

 تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل 

(  جلسه8)وضعیت 
97/02/0197/12/15صورتجلسات4

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 
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 ارایه بازخوردهای مناسب به مراکزی که شرایط قطعی شدن را ندارند 

( مرکز20)
97/02/0197/12/15نامه11

ارایه گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم 

( مرکز8)پزشکی در بخش غیردولتی 
97/11/0197/12/15مجوز6

97/03/0197/06/31آیین نامه نهایی8 بازنگری و ابالغ آیین نامه تاسیس واحدهای تحقیقاتی

 نهایی سازی و ابالغ شاخص ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز 

تحقیقاتی
97/04/0197/06/31دستورالعمل نهایی11

97/05/0197/12/15بانک اطالعاتی10(accessنرم افزار ) به روز رسانی بانک اطالعات مراکز 

97/02/0197/03/31ارایه مجموعه10 تدوین مجموعه اطالعات واحدهای تحقیقاتی

97/02/0197/02/31 لینک خبر مربوطه در وب سایت دانشگاه ها3 فراخوان برنامه در شش ماهه اول

97/01/1597/01/31نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(فروردین) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام ) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(تیر۱
97/02/0197/02/15نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

97/02/0197/02/31نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(اردیبهشت) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/03/0197/03/31نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(خرداد) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام ) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(شهریور۱
97/04/0197/04/15نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

97/04/0197/04/31نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(تیر) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/05/0197/05/31نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(مرداد) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/05/0197/05/31نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار5 پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه اول

97/06/0197/06/31نامه گزارش کار به بنیاد5 اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه

اعزام ) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(آبان۱
97/06/0197/06/15نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

 تأسیس هدفمند واحدهای 

تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
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97/06/0197/06/31نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(شهریور) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/06/0197/06/15 لینک خبر مربوطه در وب سایت دانشگاه ها3 فراخوان برنامه در شش ماهه دوم

97/07/0197/07/30نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(مهر) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام ) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(دی۱
97/08/0197/08/15نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

97/08/0197/08/30نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(آبان) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/09/0197/09/30نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(آذر) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام ) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(اسفند۱
97/10/0197/10/15نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

97/10/0197/10/30نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(دی) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/10/0197/10/30نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار5 پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه دوم

97/11/0197/11/30نامه گزارش کار به بنیاد5 اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه

97/11/0197/11/30نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(بهمن) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

97/12/0197/12/25نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4(اسفند) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش 

اعزام ) بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز 

(۹۷ااردیبهشت سال ۱
97/12/0197/12/15نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

97/12/0197/12/15صفحات به روز شده http://rap.hbi.ir2print screenبه روزرسانی سامانه برنامه به آدرس 

برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت بالغین  و 

شروع پیگیری
97/02/0197/10/31ارائه نامه رسمی مبنی بر شروع فاز پیگیری25

برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت نوزادان و شروع 

پیگیری
97/02/0197/10/31ارائه نامه رسمی مبنی بر شروع فاز پیگیری25

برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت نوجوانان و 

شروع پیگیری
97/02/0197/10/31ارائه نامه رسمی مبنی بر شروع فاز پیگیری25

برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مرکز کهورت سالمندان و 

شروع پیگیری
97/02/0197/10/31ارائه نامه رسمی مبنی بر شروع فاز پیگیری25

جذب دستیار پژوهش در مراکز 

تحقیقاتی علوم پزشکی
10 9

افزایش مقاالت پراستناد در حوزه 

ESIسالمت بر اساس 
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97/02/0197/10/31گزارش بازدید50بازدید از مراکز کهورت بالغین

97/02/0197/10/31گزارش بازدید50بازدید از مراکز کهورت نوجوانان

97/02/0197/12/15مقاله50تدوین و انتشار مقاالت کهورت پروفایل

97/02/0197/05/31مقاله50تدوین و انتشار مقاالت اعتبارسنجی

برگزاری نشست علمی اعضای هیأت 

علمی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور و محققان

97/02/0197/10/30ارائه گزارش100اجرای نشست3

97/09/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد25جمعیت نوزادان: ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر

و )جمعیت بالغین : ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر

(نوجوانان/چشم
97/09/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد25

ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر ایران شامل کوهورت 

بزرگساالن، نوجوانان و نوزادان
97/09/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد15

97/09/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد25ارایه 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

97/09/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد5

ارایه گزارش مطالعه هم گروهی آینده نگر جمعیتی بیماری های گوش 

در بالغین ساکن شهر هویزه
97/0۸/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد5

برنامه ریزی، هماهنگی های الزم جهت تدوین اولویت های تحقیقاتی 

ملی
97/02/0197/04/31( دانشگاه20هرماه  )گزارش نتایج بررسی 15

97/05/0197/05/31نامه5ارسال بازخورد به دانشگاه ها

دریافت لیست جدید اولویت های تحقیقاتی دانشگاه ها بر اساس 

بازخورد ارسالی
10

لیست اولویتهای تحقیقاتی- 2گزارش اقدامات انجام شده     -1  

ویرایش شده
97/06/0197/07/30

برنامه ریزی، هماهنگی های الزم جهت تدوین اولویت های تحقیقاتی 

ملی
97/08/0197/08/30گزارش اقدامات انجام شده2.5

97/09/0197/11/30لیست اولویتهای نهایی- 2لیست اولویتهای تحقیقاتی اولیه    -101تعیین اولویت های ملی

97/12/0197/12/15نامه5ارسال لیست اولویت های ملی به ذی نفعان

4ارزیابی نحوه اجرای فاز پیگیری

تدوین و انتشار مقاالت استخراج 

یافته از کهورت
2

گزارش مطالعات اپیدمیولوژیک 

طرح های مصوب از محل )آینده نگر 

(اعتبار یک درصد

4

تدوین لیست اولویت های تحقیقاتی 

ملی
5
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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 

تصویب )مصوب با لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب دانشگاه 

طرح های مصوب دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس % 60حداقل  

( آن دانشگاه 1396لیست اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده در سال 

100
گزارش انطباق لیست + صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه ها 

اولویتهای تحقیقاتی مصوب باصورتجلسه شورای پژوهشی
97/02/0197/12/15

فراخوان ساالنه دریافت انتقادات و پیشنهادات ذینفعان در حوزه 

ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور
97/02/0197/02/31نامه نگاری ها5

97/02/0197/02/31دستورالعمل انجام فرایند5بازنگری 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

97/02/0197/02/31نامه نگاری5

 به روزرسانی اطالعات کارشناسان مسئول  رابط دانشگاه های علوم 

پزشکی در بانک اطالعاتی مربوطه
97/03/0197/03/31نامه نگاری و تهیه بانک5

 به روز رسانی برنامه و طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فعالیت های 

پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
97/03/0197/05/31به روز رسانی  برنامه5

طراحی و به روزرسانی دسترسی کارشناسان و مدیران کاربر در ستاد 

و دانشگاه ها ی علوم پزشکی با سطوح مجاز دسترسی
97/02/0197/04/31به روز رسانی  برنامه5

 بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع 

چالشهای گذشته
97/03/0197/03/31به روز رسانی  برنامه10

 تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر 

اساس شاخص های بین المللی و بومی سازی آن ها بر اساس ضرورت
97/04/0197/07/30نامه نگاری و برنامه10

97/05/0197/05/30نامه نگاری5 جمع 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
Endnote97/04/0197/07/30برنامه 10

97/09/197/10/30 داوری مستندات10 داوری مستندات ارایه شده دانشگاه ها و استخراج شده از پایگاه ها

اعالم نتایج اولیه استخراج شده داوری شاخص های ارزشیابی 

پژوهشی دانشگاه ها
97/11/0197/11/15نامه نگاری5

 رسیدگی به ابهامات و اشکاالت احتمالی در خصوص نتایج اولیه 

داوری شاخص ها
97/11/0197/12/15نامه نگاری5

97/11/0197/11/30نامه نگاری5 نهایی 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
97/12/۰۱97/12/15نامه نگاری5

 پاسخدهی در خصوص گزارش ها و نتایج کاربردی به سایر کاربران 

...نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و 
97/12/۰۱97/12/15نامه نگاری5

 ارزشیابی فعالیت های پژوهشی 

دانشکده های علوم / دانشگاه ها

پزشکی کشور

15

 افزایش تعداد مقاالت منتشر شده 

توسط دانشگاه های علوم پزشکی در 
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 اطالع رسانی جامع در خصوص برنامه ساالنه ارزشیابی مراکز 

تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف
97/02/0197/02/31مکاتبات انجام شده5

 بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع 

چالشهای گذشته
97/02/0197/04/31آدرس وب15

به روز رسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه ها 

جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی
97/04/0197/07/30آدرس وب10

97/05/0197/06/31آدرس وب و کاربری داوران15 داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب

97/07/0197/07/30صورتجلسات5 انجام داوری شاخص های مربوطه در کمیته تخصصی ارزشیابی

اعالم نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه بندی مراکز تحقیقات بر 

گانه ارزشیابی6اساس گروه های 
97/08/0197/08/30ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

97/02/0197/12/15مکاتبات5 ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه

97/08/0197/12/15گزارشات تدوین شده5 تدوین گزارش های نتایج ارزشیابی برای سیاستگذاران و ذی نفعان

97/08/0197/12/15صورتجلسات5بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات

بخش ) بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطالعات پژوهشی کشور 

(ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
97/08/0197/12/15آدرس وب10

97/02/0197/12/15ابالغ اعتبار20کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده

97/0۳/0197/۰۳/20لیست نتایج مراکز تحقیقاتی10 انتخاب مراکز تحقیقاتی با توجه به نتایج ارزشیابی کمی

97/۰۴/۰۱97/۰۵/۳۱تعداد کارگاه10برگزاری کارگاههای آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی

انتخاب داوران جهت داوری بر حسب حیطه فعالیتی مرکز و تخصص 

داوران
ISID97/۰۴/۰۱97/۰۵/۳۱بانک اطالعاتی 10

برگزاری کارگاه های آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی جهت 

داوران
97/۰۴/۰۱97/۰۵/۳۱تعداد کارگاه10

97/۰۶/2097/۰۷/30دستورالعمل شاخصهای ارزشیابی40بازنگری دستورالعمل ارزشیابی کیفی و ابالغ آن به مراکز و داوران

انجام ارزشیابی و  ارائه بازخورد نظرات و پیشنهادات داوران محترم به 

مراکز مریوطه
97/۰۸/۰۱97/12/15گزارش بازخورد20

 ارزشیابی سالیانه فعالیت های 

پژوهشی مراکز تحقیقات علوم 

پزشکی کشور

15

اجرای ارزشیابی کیفی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور به 

peer reviewشیوه 

10
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 انتخاب پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش آنها جهت ارزشیابی 

فعالیتهای پژوهشی
97/02/0197/03/30صورتجلسات20

 بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع 

چالشهای گذشته
97/05/0197/08/30آدرس وب20

97/10/0197/10/30آدرس وب20 انجام ارزشیابی آنالین فعالیت های پژوهشی

97/12/0197/12/10ارایه نتایج آنالین ارزشیابی20 اعالم نتایج ارزشیابی، پاسخ به اعتراضات و رفع نقایص

97/12/1197/12/15ارایه نتایج رتبه بندی20 رتبه بندی پژوهشکده های علوم پزشکی و اطالع رسانی به ذینفعان

97/02/0197/12/15نامه ها و گزارشات بازدیدها و جلسات30( شبکه20) نظارت بر فعالیت  شبکه های تحقیقاتی 

 کمک مالی به شبکه های تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد 

( شبکه4)
97/02/0197/12/15مستندات ابالغ اعتبار30

 4) کمک مالی به طرح های ارسالی چندمرکزی شبکه های فعال 

(شبکه
97/02/0197/12/15مستندات ابالغ اعتبار20

 کمک مالی به فعالیت های زیرساختی در شبکه های تحقیقاتی 

(شبکه20)
97/02/0197/12/15مستندات ابالغ اعتبار20

 رصد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام های رتبه بندی 

داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

 پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجرای 

مداخالت الزم برای ارتقای آن
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

 شناسایی و معرفی مقاالت و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم 

پزشکی
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

 سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

 تهیه نقشه توانمندی های تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم 

پزشکی
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه10

 انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم و فناوری علوم 

پزشکی کشور
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه10

25 اعتباربخشی کمیته های اخالق در پژوهش واجد شرایط متقاضی
لینک سامانه ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی که شامل 

.لیست اسامی کمیته  های مصوب باشد
97/11/0197/12/15

 ارزشیابی و رتبه بندی کمیته های اخالق در پژوهش های زیست 

پزشکی
97/06/0197/08/30لیست نتایج ارزشیابی25

ارزشیابی فعالیت های پژوهشی 

پژوهشکده های علوم پزشکی
5

 حمایت از شبکه های فعال 

تحقیقات علوم پزشکی
5

 رصد علم و فناوری علوم پزشکی 

کشور
5

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

 افزایش تعداد مقاالت منتشر شده 

توسط دانشگاه های علوم پزشکی در 

 که در Scopusپایگاه استنادی   

 مجالت برتر هر رشته بر اساس 10%

 یافت می شودSJRشاخص 

9

پایش عملکرد کمیته های اخالق در 

پژوهش
5
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 نظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی های بالینی در دست اجرا 

اولویت انتخاب مطالعات جهت نظارت به  (توسط کمیته های اخالق 

:ترتیب اهمیت شامل موارد زیر می باشد

کارآزمایی های بالینی- 1

مطالعات حیوانی- 2

سایر مطالعات انسانی بدون مداخله - 3

25

 اعالم لیست طرح های انتخاب شده جهت نظارت از طرح ها و -1

3برای دانشگاه های تیپ % 30) 96پایان نامه های مصوب سال  ، 

گزارش- 2 (1دانشگاههای تیپ % 10، 2دانشگاههای تیپ  20%  

مکاتبات و گزارش)نظارت های انجام شده بر طرح ها یا پایان نامه ها   

برای هر طرح یک گزارش- (ناظر اخالقی

97/11/0197/12/15

25 رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده
به دلیل محرمانه بودن مکاتبات - گزارشی از فعالیت های انجام شده

.امکان بارگذاری مستندات وجود ندارد
97/11/0197/12/15

 ابالغ راهنمای اخالقی نحوه استفاده پژوهشی از داده های عمومی 

نظام سالمت
97/11/0197/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه40

97/11/0197/12/15فایل کتاب60 انتشار مجموعه دستورالعمل های اخالق در پژوهش

97/11/0197/12/15مکاتبات60 سامانه ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی2راه اندازی فاز 

ارائه گزارش نهایی برنامه رصد ملی رعایت استانداردهای اخالقی در 

انجام پژوهش های زیست پزشکی
97/11/0197/12/15گزارش نهایی فعالیت 20

97/11/0197/12/15لینک برنامه20 طراحی برنامه آموزشی آنالین اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

 و Google Scholar تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه اول)

5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه Google Scholarصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

GSدرج شده باشد با نام 

97/03/0197/03/31

  برای DOAJ تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

(سه ماهه اول)دانشگاه های واجد مجله 
5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه درج شده باشد DOAJصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

DOAJبا نام 

97/03/0197/03/31

 Open Access تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه اول)های دانشگاه ها
5

 دانشگاه به همراه Open Repositoryآدرس اینترنتی سامانه 

ORگزارش مکتوب تعداد منابع آن با نام فایل 
97/03/0197/03/31

 و Google Scholar تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه دوم)

5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه Google Scholarصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

GSدرج شده باشد با نام 

97/06/0197/06/31

  برای DOAJ تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

(سه ماهه دوم)دانشگاه های واجد مجله 
5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه درج شده باشد DOAJصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

DOAJبا نام 

97/06/0197/06/31

 Open Access تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه دوم)های دانشگاه ها
5

 دانشگاه به همراه Open Repositoryآدرس اینترنتی سامانه 

ORگزارش مکتوب تعداد منابع آن با نام فایل 
97/06/0197/06/31

2.5

50

 استانداردسازی دستورالعمل های 

اخالق در پژوهش کشور
2.5

5

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

 افزایش تعداد مقاالت منتشر شده 

توسط دانشگاه های علوم پزشکی در 

 که در Scopusپایگاه استنادی   

 مجالت برتر هر رشته بر اساس 10%

 یافت می شودSJRشاخص 

9

پایش عملکرد کمیته های اخالق در 

پژوهش

 افزایش تعداد مجالت علوم پزشکی 

 PubMedنمایه شده در

،Scopus و ISI web of 

science مجله.....  به ترتیب به

9

افزایش مشاهده پذیری 

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

G oogle  S cholar

 توسعه زیرساخت های موجود جهت 

مدیریت کمیته های اخالق در 

پژوهش
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 و Google Scholar تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه سوم)

5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه Google Scholarصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

GSدرج شده باشد با نام 

97/09/0197/09/30

  برای DOAJ تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

(سه ماهه سوم)دانشگاه های واجد مجله 
5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه درج شده باشد DOAJصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

DOAJبا نام 

97/09/0197/09/30

 Open Access تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه سوم)های دانشگاه ها
5

 دانشگاه به همراه Open Repositoryآدرس اینترنتی سامانه 

ORگزارش مکتوب تعداد منابع آن با نام فایل 
97/09/0197/09/30

 و Google Scholar تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

 مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله Visibilityارتقای 

(سه ماهه چهارم)

5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه Google Scholarصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

GSدرج شده باشد با نام 

97/12/0197/12/15

  برای DOAJ تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

(سه ماهه چهارم)دانشگاه های واجد مجله 
5

فایل دربرگیرنده عناوین مجالت دانشگاه که در زیر هر عنوان مجله 

 مجله مربوطه درج شده باشد DOAJصفحه  (لینک)بالفاصله آدرس 

DOAJبا نام 

97/12/0197/12/15

 Open Access تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Repository (سه ماهه چهارم)های دانشگاه ها
5

 دانشگاه به همراه Open Repositoryآدرس اینترنتی سامانه 

ORگزارش مکتوب تعداد منابع آن با نام فایل 
97/12/0197/12/15

 در تمامی مقاالت مجالت دانشگاه ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه اول)
97/03/0197/03/31ارایه گزارش مربوطه10

 در تمامی مقاالت مجالت دانشگاه ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه دوم)
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه10

 در تمامی مقاالت مجالت دانشگاه ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه سوم)
97/09/0197/09/30ارایه گزارش مربوطه10

 در تمامی مقاالت مجالت دانشگاه ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه چهارم)
97/12/0197/12/15ارایه گزارش مربوطه10

 برگزاری کارگاه های توانمندسازی سردبیران مجالت پزشکی برای 

ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه50

 برگزاری کارگاه های توانمندسازی داوران مجالت پزشکی برای 

ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه25

 برگزاری کارگاه های توانمندسازی مدیران مجالت پزشکی برای 

ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه25

97/0۲/0197/06/۳1ارایه گزارش مربوطه25شناسایی محققان واجد پژوهش های مشترک با خارج از کشور

شناسایی حیطه ها و موضوعات تحقیقاتی برجسته برای تعامالت 

بین الملل
97/0۷/0197/0۹/۳۰ارایه گزارش مربوطه25

شناسایی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم در حیطه های فعالیت 

قبل
97/07/0197/12/15ارایه گزارش مربوطه25

دعوت از محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم برای مشارکت در 

طرح  های پژوهشی
97/07/0197/12/15ارایه گزارش مربوطه25

توانمندسازی اعضای هیأت تحریریه 

و داوران مجالت پزشکی
50

افزایش مشاهده پذیری 

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

G oogle  S cholar

50

9

 افزایش تعداد مجالت علوم پزشکی 

 PubMedنمایه شده در

،Scopus و ISI web of 

science مجله.....  به ترتیب به

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

توسعه پژوهش های بین المللی حوزه 

سالمت نسبت به کل پژوهش های 

. Intبر اساس شاخص  )سالمت 

collaboration در گزارش 

(SCImagoسالیانه 

8
 برقراری تعامل با محققان علوم 

پزشکی ایرانی غیرمقیم
50
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در سال « مرکز همکاری های کاکرین ایران»ارایه گزارش عملکرد 

۱۳۹۶
97/0۲/0197/0۳/31ارایه گزارش مربوطه10

97/1۱/1597/12/15ارایه گزارش مربوطه20( خالصه مقاله۱۰۰۰) اجرای پروژه ترجمه مقاالت مروری کاکرین 

97/1۱/1597/12/15ارایه گزارش مربوطه10( مورد۵حداقل )ترجمه و انتشار پادکست های کاکرین به زبان فارسی 

How to read a systematic review10 کارگاه منطقه ای 

 تأیید معاونت تحقیقات و فناوری لینک صفحه ای از وب سایت -۱

اسالیدهای- ۲برنامه و محتوای کارگاه - ۱: معاونت پژوهشی شامل  

گزارش- ۴فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان  -۳کارگاه   

جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه

97/1۱/1597/12/15

 کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های 

(نوپا)پزشکی ایران 
10

 تأیید معاونت تحقیقات و فناوری لینک صفحه ای از وب سایت -۱

اسالیدهای- ۲برنامه و محتوای کارگاه - ۱: معاونت پژوهشی شامل  

گزارش- ۴فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان  -۳کارگاه   

جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه

97/0۲/0197/12/15

97/0۲/0197/12/15 از سایتscreenshotارایه iran.cochrane..org10به روزرسانی سایت 

97/0۲/0197/12/15 از سایتscreenshotارایه cochrane.ir10به روزرسانی سایت 

97/06/0197/06/31 از سایتscreenshotارایه 10با محتوای فارسیtesting treatmentراه اندازی وب سایت 

تا سال « مرکز همکاری های کاکرین ایران»تدوین برنامه استراتژیک 

۲۰۲۰
97/1۱/1597/12/15ارایه برنامه10

97/04/0197/12/15( آزمایشگاه10)نامه ابالغ اعتبار 15کمک مالی به  شبکه آزمایشگاه های جامع در دانشگاه های تیپ یک

97/02/0197/12/15ارایه گزارش دانشگاه مبنی بر ارایه خدمات آزمایشگاهی10ارایه گزارش بهره برداری از آزمایشگاه های تحقیقات جامع موجود

97/04/0197/12/15( مورد6)نامه ابالغ اعتبار  ۳10 و ۲ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ 

97/07/0197/12/15مکاتبات  انجام شده10ارایه گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاه ها

ارایه گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه های جامع تحقیقات 

جدید
97/03/0197/12/15( مجوز5)مکاتبات و صورتجلسات  10

97/07/0197/12/15( مورد11)نامه ابالغ اعتبار 10ارایه گزارش کمک مالی به آزمایشگاه های جدید التأسیس

 اجرای برنامه مشترک با سازمان 

(Cochrane)کاکرین 
50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

عه پژوهش های بین المللی حوزه 

سالمت نسبت به کل پژوهش های 

. Intبر اساس شاخص  )سالمت 

collaboration در گزارش 

(SCImagoسالیانه 

8

 آزمایشگاه  10 توسعه و تکمیل 

تحقیقات جامع موجود و راه اندازی و 

 آزمایشگاه تحقیقات 10تکمیل 

جامع جدید

8
 توسعه و تکمیل آزمایشگاه های 

جامع تحقیقات علوم پزشکی
100
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10ارایه گزارش راه اندازی آزمایشگاه های جدید

 مورد دیگر بر 5 مورد مشخص شده و ۵)نتایج ارزشیابی دانشگاه ها 

درخواست - (اساس نتایج ارزشیابی دانشگاه ها مشخص خواهد شد

دانشگاه مبنی بر اعالم آمادگی جهت راه اندازی آزمایشگاه

97/07/0197/12/15

97/07/0197/12/15( دانشگاه5)نامه ابالغ اعتبار 10ارایه گزارش کمک مالی ویژه جهت راه اندازی دستگاه های جدید

97/03/0197/12/15( جلسه10)صورتجلسات 5ارایه گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه های تحقیقات جامع

ارایه گزارش ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاه های جامع تحقیقات 

(طرح های مصوب از محل اعتبار یک درصد)دانشگاه ها 
97/0۲/0197/03/31ارایه گزارش عملکرد10

97/01/1597/01/31ارایه گزارش عملکرد5طرح های کامل (peer- review) داوری علمی 

 بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
97/02/0197/02/15ارایه گزارش عملکرد4

97/02/1697/02/20ارایه گزارش عملکرد3 انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

97/02/2197/03/05ارایه گزارش عملکرد3 کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب

97/03/0697/03/10ارایه گزارش عملکرد2 کارشناسی هزینه طرح های مصوب

 ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به متقاضیان اصلی 

طرح های مصوب
97/03/1197/03/20ارایه گزارش عملکرد3

97/03/2197/04/10ارایه گزارش عملکرد3طرح های برتر (PI) انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی 

 فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه فرادانشگاهی 

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )
97/02/0197/02/31ارایه گزارش عملکرد3

97/03/0197/03/31ارایه گزارش عملکرد5(Pre – proposal) رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه 

 بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
97/04/0197/04/15ارایه گزارش عملکرد5

97/04/1697/04/31ارایه گزارش عملکرد4 انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

97/05/2197/06/31ارایه گزارش عملکرد5طرح های کامل (peer- review) داوری علمی 

 بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
97/07/0197/07/15ارایه گزارش عملکرد4

100

 افزایش طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی
9

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

 آزمایشگاه  10 توسعه و تکمیل 

تحقیقات جامع موجود و راه اندازی و 

 آزمایشگاه تحقیقات 10تکمیل 

جامع جدید

8
 توسعه و تکمیل آزمایشگاه های 

جامع تحقیقات علوم پزشکی

ارایه گرانت های تحقیقاتی در 

راستای حمایت از طرح های 

پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با 

تأکید بر پزشکی فردمحور

60
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97/07/1697/07/30ارایه گزارش عملکرد3 انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

97/08/0197/08/20ارایه گزارش عملکرد3 کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب

97/08/2197/08/25ارایه گزارش عملکرد2 کارشناسی هزینه طرح های مصوب

 ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به متقاضیان اصلی 

طرح های مصوب
97/08/2197/09/10ارایه گزارش عملکرد3

97/09/1197/09/30ارایه گزارش عملکرد3طرح های برتر (PI) انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی 

 فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه فرادانشگاهی 

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )
97/08/0197/08/30ارایه گزارش عملکرد3

97/09/0197/09/30ارایه گزارش عملکرد5(Pre – proposal) رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه 

 بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات کمیته های 

تخصصی
97/10/0197/10/15ارایه گزارش عملکرد5

97/10/1697/10/30ارایه گزارش عملکرد4 انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه

97/11/2197/12/15ارایه گزارش عملکرد5طرح های کامل (peer- review) داوری علمی 

 از محل ۱۳۹۵ارایه گزارش طرح های مصوب دانشگاه ها در سال 

اعتبار یک درصد
97/۰۸/0197/۰۹/۳۰ارایه گزارش عملکرد15

 حمایت و تقویت پژوهش های 

کاربردی مرتبط با اخالق - بنیادی

در پژوهش

97/11/0197/12/15مکاتبات و ابالغ اعتبار مربوطه100«اخالق در پژوهش» کمک مالی به پژوهش های مرتبط با 10

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 اول)

15
ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با دانشگاه علوم پزشکی، مستند 

نیروی انسانی دانشگاه از برنامه ثبت/ فیزیکی / حمایت مالی
97/06/0197/06/31

 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)

15

ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با دانشگاه علوم پزشکی یا 

نیروی / فیزیکی / برنامه های ملی ثبت بیماری، مستند حمایت مالی

انسانی دانشگاه از برنامه ثبت

97/11/0197/12/15

 تشکیل کارگروه سیاستگذاری برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای 

سالمت در دانشگاه
97/11/0197/12/30صورت جلسه تشکیل کار گروه به امضای رئیس دانشگاه20

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50
 افزایش طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی
9

ارایه گرانت های تحقیقاتی در 

راستای حمایت از طرح های 

پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با 

تأکید بر پزشکی فردمحور

60

 برنامه ملی ثبت بیماری ها و 

پیامدهای سالمت
30
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 برگزاری کارگاه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت در دانشگاه 

یا با همکاری سایر دانشگاه ها
20

رزومه- برنامه ریزی  سرفصل های کارگاه و مدرسین مربوطه،  -   

مدرسین کارگاه باید داری رزومه مرتبط )مدرسین /آموزشی مدرس  

(باشد

گزارش- درصد از زمان کارگاه به کار عملی و گروهی30اختصاص    

 ارزیابی کارگاه برگزار شده بر اساس تحلیل فرم های نظر سنجی

 شرکت کنندگان

  http://www.ircme.ir    مجوز از سامانه آموزش مداوم وزارت 

 بهداشت به آدرس        کسب مجوز از سامانه آموزش مداوم در

ارسال مشخصات شرکت کنندگان- دانشگاه،    

97/11/0197/11/30

97/11/0197/11/30مجوز همایش ثبت بیماری10 برگزاری همایش ملی ثبت بیماری ها

97/11/0197/11/30گزارش ارزشیابی10 ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های ثبت

طرح های مصوب از محل اعتبار یک )ارایه گزارش برنامه های ثبت 

(درصد
97/0۸/0197/0۹/3۰ارایه گزارش عملکرد10

مین کنگره ملی و بین المللی 19 ارزیابی و انتخاب دانشگاه میزبان 

تحقیقات دانشجویی
97/08/0197/08/30گزارش مربوطه4

مین کنگره ملی و بین المللی تحقیقات 20 بازدید از دانشگاه میزبان 

دانشجویی
97/10/0197/12/۱۵گزارش مربوطه4

امتیازدهی دانشجوی پژوهشگر بند ک " بازنگری دستورالعمل  

"استعداد درخشان
97/10/0197/10/30دستورالعمل4

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های " بازنگری 

"علوم پزشکی
97/10/0197/10/30آیین نامه4

97/03/0197/03/31گزارش مربوطه4 انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول

97/06/0197/06/31گزارش مربوطه4 انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم

97/09/0197/09/30گزارش مربوطه4 انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم

97/12/0197/12/۱5گزارش مربوطه4 انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم

97/03/0197/03/31پورتال  4print screen روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

 افزایش طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی
9

 برنامه ملی ثبت بیماری ها و 

پیامدهای سالمت
30

 افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ مقاله )غیرپایان نامه ای 

 و یا ISI: WOSنمایه شده در 

ME DLINE

10
 توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100
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97/06/0197/06/31پورتال  4print screen روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم

97/09/0197/09/30پورتال  4print screen روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه سوم

 روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه 

چهارم
4print screen  97/12/0197/12/25پورتال

 بروزرسانی اطالعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته های 

تحقیقات دانشجویی
97/10/0197/10/30گزارش مربوطه4

97/10/0197/12/15گزارش مربوطه4 برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاه ها

 برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاستگذاری و تصمیم گیری در 

مورد سیاست های دفتر کشوری
97/10/0197/12/15گزارش مربوطه4

97/10/0197/12/15گزارش مربوطه4 تهیه گزارش عملکرد ساالنه دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی

97/04/0197/04/31نامه ابالغ اعتبار4 حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه اول

97/07/0197/07/30نامه ابالغ اعتبار4 حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه دوم

97/10/0197/10/30نامه ابالغ اعتبار4 حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه سوم

97/12/0197/12/۱5نامه ابالغ اعتبار4 حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها سه ماهه چهارم

 ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه های همکار منطقه ای دفاتر 

تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها
97/02/0197/12/15گزارش مربوطه4

97/10/0197/11/۳۰گزارش مربوطه4 راه اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها

97/10/0197/11/۳۰گزارش مربوطه4 بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها

 ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی ساالنه 

معاونت تحقیقات
97/06/0197/06/31گزارش مربوطه4

97/06/0197/06/31گزارش مربوطه4 ارزیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی

 توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100 10

 افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ مقاله )غیرپایان نامه ای 

 و یا ISI: WOSنمایه شده در 

ME DLINE

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

 164 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه تحقيقات و فناوری

دریافت درخواست راه اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی 

از معاونت پژوهشی دانشگاهها
15

دریافت درخواست دانشگاهها مبنی بر راه اندازی واحد  در 

بیمارستانهای آموزشی درمانی
97/01/1597/12/29

اعالم شرایط راه اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و 

بیمارستان
97/02/0197/12/۱۵نامه ارسالی به دانشگاهها در خصوص اعالم شرایط15

بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد به 

دانشگاه در جهت اصالح یا تکمیل
97/02/0197/12/۱۵نامه ارسالی به دانشگاهها50

97/03/0197/12/۱۵کزارش تعداد درخواستهای راه اندازی20عدم موافقت با را راه اندازی واحد/  بازخورد نهایی در خصوص موافقت

دریافت درخواست راه اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی 

از معاونت پژوهشی دانشگاهها
15

درخواست دانشگاهها مبنی بر راه اندازی واحد  در بیمارستانهای 

آموزشی درمانی
97/01/1597/12/۱۵

اعالم شرایط راه اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و 

بیمارستان
97/02/0197/12/۱۵نامه ارسالی به دانشگاهها در خصوص اعالم شرایط15

بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد به 

دانشگاه در جهت اصالح یا تکمیل
97/02/0197/12/۱۵نامه ارسالی به دانشگاهها50

20عدم موافقت با را راه اندازی واحد/  بازخورد نهایی در خصوص موافقت
گزارش تعداد درخواستهای  راه اندازی واحد در بیمارستانهای 

خصوصی
97/03/0197/12/۱۵

97/02/0197/04/31فرم و دستورالعملها15 بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

97/05/1597/05/31نامه ارسالی به دانشگاهها در خصوص شروع ارزیابی5ابالغ دستورالعمل ارزیابی واحدها  به معاونتهای پژوهشی دانشگاه

30تکمیل فرم ارزیابی واحدها و ارسال مستندات به ستاد
نامه و مستندات مربوط به انجام ارزشیابی کلیه واحدهای مصوب 

ارسالی از دانشگاهها
97/06/0197/07/15

97/07/1597/12/15نتایج ارزیابی40( واحد43) گزارش نظارت و ارزشیابی ساالنه واحدها 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی در 55پیشنهاد کمک مالی به 

بیمارستان ها
97/03/0197/03/15مستند جدول پیشنهاد تخصیص بودجه5

97/12/1697/12/۱۵لیست واحدهای تقیدیر شده5انتخاب و تقدیر از واحدهای برتر بر اساس نتایج ارزشیابی ساالنه

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی  سه 

ماهه اول
97/04/0597/04/25لینک روز آمده شده25

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی  سه 

ماهه دوم
97/07/0597/07/25لینک روز آمده شده25

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی  سه 

ماهه سوم
97/10/0597/10/25لینک روز آمده شده25

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی  سه 

ماهه چهارم
97/12/0197/12/۱۵لینک روز آمده شده25

روزآمد سازی و تکمیل  وب سایت 

واحد توسعه تحقیقات بالینی
15

 راه اندازی واحدهای توسعه 

تحقیقات بالینی در بیمارستان های 

( مورد۵)درمانی دانشگاهی -آموزشی

20

 راه اندازی واحدهای توسعه 

تحقیقات بالینی در بیمارستان های 

(یک مورد)خصوصی 

10

 ارزیابی و حمایت از واحدهای 

توسعه تحقیقات بالینی
55

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50
 افزایش تعداد واحدهای توسعه 

تحقیقات بالینی
10
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 ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطالعاتی الکترونیکی علمی و 

( مجموعه12حداقل )پژوهشی 
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

 ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای دانشگاه ها و 

مؤسسات تابعه
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20 ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه ها از منابع اطالعاتی

 اطالع رسانی دانشگاه ها در مورد منابع الکترونیک در دسترس به 

کاربران
97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20

97/06/0197/06/31ارایه گزارش مربوطه20 ارزیابی خرید منابع جدید

 به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه اول)پزشکی کشور 
5

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی : اول

. Exportکتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام فایل 

گزارش اصالح رکوردها و اطالعات پایان نامه ها در سامانه : دوم

Reportدانشگاهی با نام فایل 

97/03/0197/03/31

 به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه دوم)پزشکی کشور 
5

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی : اول

. Exportکتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام فایل 

گزارش اصالح رکوردها و اطالعات پایان نامه ها در سامانه : دوم

Reportدانشگاهی با نام فایل 

97/06/0197/06/31

 به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه سوم)پزشکی کشور 
5

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی : اول

. Exportکتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام فایل 

گزارش اصالح رکوردها و اطالعات پایان نامه ها در سامانه : دوم

Reportدانشگاهی با نام فایل 

97/09/0197/09/30

 به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم 

(سه ماهه چهارم)پزشکی کشور 
5

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی : اول

. Exportکتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام فایل 

گزارش اصالح رکوردها و اطالعات پایان نامه ها در سامانه : دوم

Reportدانشگاهی با نام فایل 

97/12/0197/12/15

سه ) به روزرسانی اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی 

(ماهه اول
10

ارایه گزارش تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور وارایه تعداد 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در بازه زمانی مذکور در قالب یک 

Reportفایل به نام 

97/03/0197/03/31

سه ) به روزرسانی اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی 

(ماهه دوم
10

ارایه گزارش تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور وارایه تعداد 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در بازه زمانی مذکور در قالب یک 

Reportفایل به نام 

97/06/0197/06/31

سه ) به روزرسانی اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی 

(ماهه سوم
10

ارایه گزارش تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور وارایه تعداد 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در بازه زمانی مذکور در قالب یک 

Reportفایل به نام 

97/09/0197/09/30

سه ) به روزرسانی اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی 

(ماهه چهارم
10

ارایه گزارش تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور وارایه تعداد 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در بازه زمانی مذکور در قالب یک 

Reportفایل به نام 

97/12/0197/12/15

 تأمین منابع الکترونیک اطالعات 

علمی و ایجاد دسترسی برای 

دانشگاه ها، انجمنها و مؤسسات تابعه

20

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی  

پژوهشی علوم پزشکی کشور

20

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50
 افزایش دسترسی به منابع و 

پایگاه های اطالعات علمی و پژوهشی
10
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سه )به روزرسانی سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه اول
10

تهیه خروجی صحیح خواسته شده و ارایه گزارش طرح های تحقیقاتی 

در سامانه دانشگاهی مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام 

Reportفایل 

97/03/0197/03/31

سه )به روزرسانی سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه دوم
10

تهیه خروجی صحیح خواسته شده و ارایه گزارش طرح های تحقیقاتی 

در سامانه دانشگاهی مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام 

Reportفایل 

97/06/0197/06/31

سه )به روزرسانی سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه سوم
10

تهیه خروجی صحیح خواسته شده و ارایه گزارش طرح های تحقیقاتی 

در سامانه دانشگاهی مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام 

Reportفایل 

97/09/0197/09/30

سه )به روزرسانی سامانه طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه چهارم
10

تهیه خروجی صحیح خواسته شده و ارایه گزارش طرح های تحقیقاتی 

در سامانه دانشگاهی مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری با نام 

Reportفایل 

97/12/0197/12/15

15ارتقای کمی و کیفی کتابخانه های دانشکده ای

 با PDFچک لیست تکمیل شده خوداظهاری در قالب یک فایل : اول

ارسال مستندات مربوطه خواسته شده : دوم. Checklistعنوان 

گزارش اقدامات انجام شده : سوم. مندرج در چک لیست خوداظهاری

 عنوان PDFدر راستای ارتقای کمی و کیفیکتابخانه در قالب فایل 

R eport

97/06/0197/06/30

15ارتقای کمی و کیفی کتابخانه های بیمارستان های آموزشی

 با PDFچک لیست تکمیل شده خوداظهاری در قالب یک فایل : اول

ارسال مستندات مربوطه خواسته شده : دوم. Checklistعنوان 

گزارش اقدامات انجام شده : سوم. مندرج در چک لیست خوداظهاری

 عنوان PDFدر راستای ارتقای کمی و کیفیکتابخانه در قالب فایل 

R eport

97/09/0197/09/31

 تاسیس، تجهیز، توسعه و به روز رسانی سالن آموزش منابع 

الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه
97/09/0197/09/31ارایه گزارش مربوطه10

سه ماهه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه 

(اول
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/03/0197/03/31

سه ماهه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه 

(دوم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/06/0197/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50
 افزایش دسترسی به منابع و 

پایگاه های اطالعات علمی و پژوهشی
10

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی  

پژوهشی علوم پزشکی کشور

20

 ارزشیابی و ارتقای کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
20
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سه ماهه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه 

(سوم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/09/0197/09/30

سه ماهه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه 

(چهارم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/12/0197/12/15

سه )...  تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه شامل کتب و 

(ماهه اول
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/03/0197/03/31

سه )...  تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه شامل کتب و 

(ماهه دوم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/06/0197/06/31

سه )...  تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه شامل کتب و 

(ماهه سوم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/09/0197/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50
 افزایش دسترسی به منابع و 

پایگاه های اطالعات علمی و پژوهشی
10

 ارزشیابی و ارتقای کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
20
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سه )...  تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه شامل کتب و 

(ماهه چهارم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/12/0197/12/15

سه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه 

(ماهه اول
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/03/0197/03/31

سه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه 

(ماهه دوم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/06/0197/06/31

سه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه 

(ماهه سوم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/09/0197/09/30

سه ) به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه 

(ماهه چهارم
5

 با PDFچک لیست تکمیل شده خودارزیابی در قالب یک فایل : اول

عکسی از صفحه وب سایت که هر مورد : دوم. Checklistعنوان 

مرتبط در چک لیست خودارزیابی در آن، با شماره آیتم مربوطه در 

: سوم. Snapshotچک لیست خودارزیابی مشخص شده باشد با نام 

گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل وب 

Report با عنوان PDFسایت در قالب یک فایل 

97/12/0197/12/15

تکمیل و بارگزاری بانک اطالعات ادارات انتشارات دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور
97/03/0197/03/31لینک دسترسی به بانک اطالعاتی2

تدوین راهنمای کاربردی جدید سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه 

(سامانه مداد)
97/03/0197/03/31لینک راهنما2

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

10

 ارزشیابی و ارتقای کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
20

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور
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ن
صفها

ا

حوزه تحقيقات و فناوری

تدوین راهنمای تخصصی جدید سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه 

ویژه کارشناسان انتشارات (سامانه مداد)
97/03/0197/03/31راهنمای کاربری سامانه مداد2

بازنگری و روزآمدسازی اطالعات کاربران مجاز دانشگاه ها در سامانه 

(سامانه مداد)مدیریت انتشارات دانشگاه 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه2

ایجاد و تکمیل آرشیو کتب اصلی ترجمه شده دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور در سامانه مداد
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه2

برگزاری جلسات آموزشی توجیهی برای کارشناسان انتشارات دانشگاه 

های علوم پزشکی
97/09/0197/09/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه )استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه اول
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

جستجو، بازیابی و بررسی اطالعات کتب استعالم شده در بانک های 

(سه ماهه اول)اطالعاتی و وب سایت های معتبر 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه2

پاسخگویی به استعالم های کتب تالیف و ترجمه در سامانه مداد به 

(سه ماهه اول)صورت الکترونیک 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه )درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه اول
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

بررسی عملکرد کارشناسان انتشارات دانشگاه ها در سامانه مداد و 

(سه ماهه اول)ارائه بازخورد الزم 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه ماهه )رسیدگی و پاسخگویی به بازخوردهای کاربران سامانه مداد 

(اول
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه )استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه دوم
97/06/0197/06/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

جستجو، بازیابی و بررسی اطالعات کتب استعالم شده در بانک های 

(سه ماهه دوم)اطالعاتی و وب سایت های معتبر 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه2

پاسخگویی به استعالم های کتب تالیف و ترجمه در سامانه مداد به 

(سه ماهه دوم)صورت الکترونیک 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه )درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه دوم
97/06/0197/06/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

بررسی عملکرد کارشناسان انتشارات دانشگاه ها در سامانه مداد و 

(سه ماهه دوم)ارائه بازخورد الزم 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه ماهه )رسیدگی و پاسخگویی به بازخوردهای کاربران سامانه مداد 

(دوم
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه2

سه )استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه سوم
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور

30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

10 50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم
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ن
صفها

ا

حوزه تحقيقات و فناوری

جستجو، بازیابی و بررسی اطالعات کتب استعالم شده در بانک های 

(سه ماهه سوم)اطالعاتی و وب سایت های معتبر 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه2

پاسخگویی به استعالم های کتب تالیف و ترجمه در سامانه مداد به 

(سه ماهه سوم)صورت الکترونیک 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه2

سه )درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه سوم
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

بررسی عملکرد کارشناسان انتشارات دانشگاه ها در سامانه مداد و 

(سه ماهه سوم)ارائه بازخورد الزم 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه2

سه ماهه )رسیدگی و پاسخگویی به بازخوردهای کاربران سامانه مداد 

(سوم
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه2

سه )استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه چهارم
97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی2

جستجو، بازیابی و بررسی اطالعات کتب استعالم شده در بانک های 

(سه ماهه چهارم)اطالعاتی و وب سایت های معتبر 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه2

پاسخگویی به استعالم های کتب تالیف و ترجمه در سامانه مداد به 

(سه ماهه چهارم)صورت الکترونیک 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

سه )درج و تکمیل اطالعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه چهارم
97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

بررسی عملکرد کارشناسان انتشارات دانشگاه ها در سامانه مداد و 

(سه ماهه چهارم)ارائه بازخورد الزم 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

سه ماهه )رسیدگی و پاسخگویی به بازخوردهای کاربران سامانه مداد 

(چهارم
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

برگزاری جلسات آموزشی برای گروه های تخصصی مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

تکمیل و بارگزاری بانک اطالعات مراکز علم سنجی دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
97/03/0197/03/31لینک دسترسی به بانک اطالعاتی1

تدوین و بارگزاری راهنمای کاربردی سامانه علم سنجی اعضای هیات 

علمی
97/06/0197/06/31لینک دسترسی به بانک اطالعاتی1

تدوین راهنمای تخصصی جدید درج و تکمیل اطالعات در سامانه 

علم سنجی اعضای هیات علمی ویژه کارشناسان علم سنجی
1

راهنمای درج و تکمیل اطالعات در سامانه علم سنجی اعضای هیات 

علمی
97/06/0197/06/31

تدوین راهنمای تخصصی جدید ویرایش، حذف و اضافه کردن اعضا 

در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی ویژه کارشناسان علم 

سنجی

1
راهنمای ویرایش، حذف و اضافه کردن اعضا در سامانه علم سنجی 

اعضای هیات علمی
97/06/0197/06/31

97/06/0197/06/31لینک دسترسی به راهنماORCID1تدوین و بارگزاری راهنمای جدید ایجاد شناسه آکادمیک 

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

10

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور
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ن
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97/06/0197/06/31لینک دسترسی به راهنماScopus1تدوین و بارگزاری راهنمای جدید ادغام شناسه آکادمیک 

تدوین و بارگزاری راهنمای جدید ایجاد شناسه آکادمیک 

R esearcherID
97/06/0197/06/31لینک دسترسی به راهنما1

 Googleتدوین و بارگزاری راهنمای جدید ایجاد شناسه آکادمیک 

S cholar
97/06/0197/06/31لینک دسترسی به راهنما1

برگزاری جلسات آموزشی توجیهی برای کارشناسان علم سنجی 

دانشگاه های علوم پزشکی
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه1

به روز رسانی مستمر فهرست اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه اول)علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

درج و روزآمدسازی اطالعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی 

(سه ماهه اول)و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

درج و روزآمدسازی شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه اول)سامانه علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه اول)علم سنجی اعضای هیات علمی 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه1

بررسی عملکرد کارشناسان علم سنجی دانشگاه ها در سامانه علم 

(سه ماهه اول)سنجی اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد الزم 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه1

درج، تکمیل و روزآمدسازی اطالعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز 

(سه ماهه اول)تحقیقاتی در سامانه علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه1

به روز رسانی مستمر فهرست اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه دوم)علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

تکمیل و روزآمدسازی اطالعات عمومی و تخصصی اعضای هیات 

(سه ماهه دوم)علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

درج و روزآمدسازی شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه دوم)سامانه علم سنجی 
97/03/0197/03/31ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه دوم)علم سنجی اعضای هیات علمی 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه1

بررسی عملکرد کارشناسان علم سنجی دانشگاه ها در سامانه علم 

(سه ماهه دوم)سنجی اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد الزم 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه1

درج، تکمیل و روزآمدسازی اطالعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز 

(سه ماهه دوم)تحقیقاتی در سامانه علم سنجی 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه1

به روز رسانی مستمر فهرست اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه سوم)علم سنجی 
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

10

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور
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ن
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حوزه تحقيقات و فناوری

تکمیل و روزآمدسازی اطالعات عمومی و تخصصی اعضای هیات 

سه ماهه )علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 

(سوم

97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

درج و روزآمدسازی شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه سوم)سامانه علم سنجی 
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه سوم)علم سنجی اعضای هیات علمی 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه1

بررسی عملکرد کارشناسان علم سنجی دانشگاه ها در سامانه علم 

(سه ماهه سوم)سنجی اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد الزم 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه1

درج، تکمیل و روزآمدسازی اطالعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز 

(سه ماهه سوم)تحقیقاتی در سامانه علم سنجی 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه1

به روز رسانی مستمر فهرست اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه چهارم)علم سنجی 
97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

تکمیل و روزآمدسازی اطالعات عمومی و تخصصی اعضای هیات 

سه ماهه )علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی 

(چهارم

97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

درج و روزآمدسازی شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه چهارم)سامانه علم سنجی 
97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی1

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه 

(سه ماهه چهارم)علم سنجی اعضای هیات علمی 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

بررسی عملکرد کارشناسان علم سنجی دانشگاه ها در سامانه علم 

(سه ماهه چهارم)سنجی اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد الزم 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

درج، تکمیل و روزآمدسازی اطالعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز 

(سه ماهه چهارم)تحقیقاتی در سامانه علم سنجی 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

سه )تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجالت نامعتبر و جعلی 

(ماهه اول
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه1

رسیدگی و پاسخگویی به کاربران سامانه مجالت نامعتبر و ارائه 

(سه ماهه اول)بازخورد الزم 
97/03/0197/03/31ارائه گزارشات مربوطه1

سه )تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجالت نامعتبر و جعلی 

(ماهه دوم
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه1

رسیدگی و پاسخگویی به کاربران سامانه مجالت نامعتبر و ارائه 

(سه ماهه دوم)بازخورد الزم 
97/06/0197/06/31ارائه گزارشات مربوطه1

سه )تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجالت نامعتبر و جعلی 

(ماهه سوم
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه1

رسیدگی و پاسخگویی به کاربران سامانه مجالت نامعتبر و ارائه 

(سه ماهه سوم)بازخورد الزم 
97/09/0197/09/30ارائه گزارشات مربوطه1

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

10

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور

30
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سه )تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجالت نامعتبر و جعلی 

(ماهه چهارم
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

رسیدگی و پاسخگویی به کاربران سامانه مجالت نامعتبر و ارائه 

(سه ماهه چهارم)بازخورد الزم 
97/12/0197/12/15ارائه گزارشات مربوطه1

تدوین و بارگزاری راهنمای کاربردی جدید سامانه مجالت نامعتبر و 

جعلی
97/12/0197/12/15لینک راهنما1

تدوین راهنمای استاندارد وب سایت مراکز علم سنجی دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
97/06/0197/06/31راهنمای استاندارد وب سایت علم سنجی1

ابالغ راهنمای استاندارد وب سایت مراکز علم سنجی به دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
97/06/0197/06/31تصویر نامه ابالغ راهنما به دانشگاه ها25

طراحی وب سایت مرکز علم سنجی دانشگاه مطابق استانداردهای 

ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی25

راه اندازی وب سایت مرکز علم سنجی دانشگاه مطابق استانداردهای 

ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی25

بررسی، ویرایش و روزآمدسازی محتوای وب سایت گروه علم سنجی 

و انتشارات مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه25

تدوین راهنمای استاندارد وب سایت ادارات انتشارات دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
97/06/0197/06/31راهنمای استاندار وب سایت اداره انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی25

ابالغ راهنمای ساختار وب سایت ادارات انتشارات به دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
97/06/0197/06/31تصویر نامه ابالغ راهنما به دانشگاه ها25

طراحی وب سایت اداره انتشارات دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه 

شده مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
97/09/0197/09/30ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی25

راه اندازی وب سایت اداره انتشارات دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه 

شده مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
97/12/0197/12/15ارایه گزارشات مربوطه بر اساس راهنمای برنامه عملیاتی25

ارزیابی و اعطای مجوز تاسیس مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم 

( متقاضی5)پزشکی 
97/04/0197/12/15نامه شورای گشترش10

بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم پزشکی بر 

( منطقه10)اساس آمایش فناوری دانشگاه ها 
97/02/0197/12/15مکاتبات10

کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب مجوز دانش بنیان 

برای شرکتهای مستقر
97/04/1597/12/15نامه ابالغ اعتبار5

97/07/0197/09/15سامانه 10print screenطراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاه ها

97/03/0197/03/15آیین نامه و نامه ابالغ آن5ابالغ آیین نامه های فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاه ها

ارتقای مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
5

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

فناوری ها و فراورده های سالمت 

محور

50

 مرکز رشد در 80توسعه و تقویت 

بر اساس )دانشگاه های علوم پزشکی 

تعداد شرکت دانش بنیان مستقر در 

مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد 

(حوزه سالمت

7

ارتقای ادارات انتشارات علوم پزشکی 

کشور
5

توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری 

دانشگاه های علوم پزشکی
30

 طراحی، استقرار و به روزرسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور

30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

50

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی 

و منطقه ای، نوآوری در تولید علم 

نافع و تحقق مرجعیت علم

10
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راه اندازی سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد دانشگاه های علوم 

پزشکی
10print screen 97/07/1597/09/15سامانه

ورود اطالعات توسط مراکز رشد دانشگاه ها و گزارشگیری اولیه از 

پایلوت سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد فناوری دانشگاه های 

علوم پزشکی

10
 adminارزیابی ورود اطالعات توسط )تکمیل اطالعات در سامانه 

(ستاد
97/08/1597/1۱/۳۰

با مدیریت دبیران )تدوین اطلس آمایش فناوری سالمت کالن مناطق 

(کالن مناطق
97/03/0197/0۶/۳۱تکمیل فرمهای ارسالی توسط ستاد10

97/0۷/۰۱97/۱۰/۳۰گزارش مربوطه10تدوین اطلس آمایش فناوری سالمت کشور

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

10
ارزیابی ورود )ورود اطالعات شرکت های مستقر در سامانه ستادی 

( ستادیAdminاطالعات توسط 
97/10/0197/۱۲/15

حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی فناوری سالمت 

کیش
97/02/1597/۱۲/15گزارش مربوطه10

97/2/1597/03/15گزارش مربوطه30تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سالمت

97/2/1597/08/15نقشه راه و نامه ابالغ آن70تدوین نقشه راه فناوری سالمت

، (TTO)تشکیل کمیته مدیریت راه اندازی دفاتر انتقال فناوری 

هماهنگی و تقسیم کار
97/01/1597/02/31گزارش مربوطه10

ماموریت، )تدوین مدل راه اندازی دفاتر انتقال فناوری دردانشگاه ها 

(سیاست، تامین مالی، منابع انسانی، ساختار
97/02/0197/04/31گزارش مربوطه25

97/04/0197/04/31گزارش مربوطه10نهایی سازی مدل در کمیته و ابالغ آن به دانشگاه ها

ایجاد ساختار دفاتر دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه های منتخب بر 

اساس مدل ابالغی
97/05/0197/09/3۰گزارش مربوطه15

97/05/0197/12/15گزارش مربوطه15انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفاتر همکاری فناوری

تدوین قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با دفاتر انتقال 

فناوری و تصویب و ابالغ آن به دانشگاه
97/05/0197/10/30ابالغ آیین نامه و قوانین15

شامل تامین مالی، )ارایه حمایت های تشویقی به دانشگاه های منتخب 

(آموزش، ساختار، فرآیند
97/05/0197/۰۷/15نامه ابالغ اعتبار و گزارش های مربوطه10

 ساله مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی 5تدوین برنامه استراتژیک 

کشور
60

هر مرکز رشد دانشگاه به)ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد  -۱  

اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای- ۲ (صورت مستقل  

اجرای برنامه

97/09/0197/10/15

تدوین برنامه عملیاتی یکساله مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور
۹۷97/09/0197/10/۱۵طبق راهنمای برنامه عملیاتی سال 40

 مرکز رشد در 80توسعه و تقویت 

بر اساس )دانشگاه های علوم پزشکی 

تعداد شرکت دانش بنیان مستقر در 

مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد 

(حوزه سالمت

7 50

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

فناوری ها و فراورده های سالمت 

محور

تدوین تقشه ملی توسعه فناوری 

های سالمت
15

توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری 

دانشگاه های علوم پزشکی
30

راه اندازی دفتر انتقال فناوری در  

دانشگاه های علوم پزشکی پشرو 

کشور در توسعه فناوری سالمت

15

تدوین برنامه استراتژیک و برنامه 

عملیاتی مراکز رشد فناوری دانشگاه 

های علوم پزشکی

15
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97/01/1597/02/31گزارش مربوطه15تشکیل شورای هماهنگی و مشورتی سیاست های مالکیت فکری

97/02/0197/05/31گزارش مربوطه25(IP Policy)تدوین پیش نویس سیاست مالکیت فکری 

نهایی سازی مدل در شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای 

فناوری سالمت
97/05/0197/06/31گزارش مربوطه20

ارایه و تصویب سیاست مالکیت فکری در دستور مشترک هیات امنا 

وزارت بهداشت
97/06/0197/07/3۰گزارش مربوطه20

97/07/0197/12/15گزارش مربوطه20 پیگیری تصویب در هیأت امنای دانشگاه ها و ابالغ

برگزاری همایش های توانمندسازی 

در حوزه فناوری در دانشگاه ها
10

 منطقه ۵در )برگزاری همایش شرکت های نوپای حوزه سالمت 

(آمایشی
97/07/0197/09/۱۵گزارش مربوطه100

97/02/0197/06/15گزارش مربوطه40تدوین آیین نامه و شیوه نامه راه اندازی پارک علم و فناوری سالمت

97/06/1597/۱۲/15ارایه گزارش عملکرد60راه اندازی پارک فناوری سالمت در دانشگاههای منتخب

گزارش گیری اعتبارات فناوری تخصیصی به دانشگاه ها طی سال 

( دانشگاه30) ۱۳۹6
97/09/0197/۰۹/۳۰گزارش مربوطه50

 ۹7پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصیصی به دانشگاه ها طی سال 

( دانشگاه10)
97/07/0197/12/15گزارش مربوطه50

97/07/0197/12/15گزارش مربوطه25 در اتاق های تمیز دانشگاه ها۱۳۹6پایش اعتبارات تخصیصی در سال  

ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاق های تمیز در دانشگاه ها 

( دانشگاه10)
97/10/0197/12/15گزارش مربوطه25

97/02/0197/12/15نامه ابالغ اعتبار25 اتاق  تمیز2تخصیص بودجه و کمک به راه اندازی 

97/11/0197/12/15گزارش مربوطه25 اتاق تمیز اتمام یافته2رونمایی از 

ساماندهی اطالعات شرکت ها و محصوالت دانش بنیان در قالب 

سامانه فن بازار محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت
97/06/1597/08/30گزارش مربوطه25

برگزاری سومین گردهمایی مدیران عامل شرکت های دانش بنیان 

حوزه سالمت در قالب مجمع انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه 

سالمت

97/01/1597/03/31گزارش مربوطه25

انجام اقدامات الزم جهت کسب مجوزهای بین المللی و صادرات 

محصوالت برای شرکت های دانش بنیان
97/02/0197/12/15گزارش مربوطه25

97/04/0197/06/15گزارش مربوطه25تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت های دانش بنیان حوزه سالمت

 مرکز رشد در 80توسعه و تقویت 

بر اساس )دانشگاه های علوم پزشکی 

تعداد شرکت دانش بنیان مستقر در 

مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد 

(حوزه سالمت

7

50

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

فناوری ها و فراورده های سالمت 

محور

توسعه شرکت های دانش بنیان 

حوزه سالمت
7

راه اندازی پردیس علم و فناوری 

در هر منطقه آمایشی یک )سالمت 

(پردیس تا انتهای برنامه

5

تدوین سیاست مالکیت فکری 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
15

راه اندازی پردیس سالمت در 

پارک های علم و  فناوری استانی
75

پایش عملکرد اعتبارات فناوری 

تخصیصی به دانشگاه ها
25

100
توسعه زیرساخت  و تجهیز اتاق های 

تمیز

ساماندهی و حمایت از شرکت های 

دانش بنیان حوزه سالمت
25

5افزایش تعداد اتاق های تمیز
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97/04/1597/0۷/۳۰زارش مربوطه25بارگذاری جلسات در سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش 

مجازی دفتر توسعه فناوری
97/01/1597/0۵/۳۱گزارش مربوطه25

طراحی سرفصل و برنامه ریزی برگزاری کارگاه تخصصی توسعه 

 کالن منطقه آمایشی10در هر یک از  (دو روزه)فناوری سالمت 
97/01/1597/09/30گزارش مربوطه20

برگزاری کارگاه دو روزه توسعه فناوری سالمت توسط دانشگاه دبیر 

کالن منطقه آمایشی با حضور اعضای هیئت علمی، فناوران و مدیران 

واحدهای فناور دانشگاههای عضو آن کالن منطقه

97/02/1597/11/15براساس دستور العمل ابالغی30

راه اندازی نظام جمع آوری اطالعات و 

ارزشیابی فناوری سالمت در 

دانشگاه های علوم پزشکی

25
بروزرسانی و تکمیل سامانه مدیریت اطالعات فناوری دانشگاه ها 

براساس نیاز ستاد و دانشگاه ها
97/02/0197/0۵/۳۱گزارش مربوطه100

97/02/0197/03/29گزارش مربوطه25اعالم فراخوان طرح های فناوری به تفکیک حوزه های فناوری سالمت

97/04/0197/04/15گزارش مربوطه۱۳۹625اعالم  فراخوان طرح های فناورانه سالمت سال 

ارزیابی طرح های ارسالی از صندوق نوآوری و شکوفایی در کمیته های 

( مورد20)تخصصی 
97/02/0197/۱۱/۳۰گزارش مربوطه25

طراحی و راه اندازی بانک های اطالعاتی طرح های دریافتی، فناوران، 

صنایع و محققین
97/03/0197/06/15گزارش مربوطه25

 صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی 1راه اندازی 

کشور
30

درخواست دانشگاه مبنی بر تمایل ایجاد صندوق

  درصد51معرفی کتبی سهامدار بخش خصوصی با سهم حداقل 
97/11/0197/۱۱/۳۰

97/01/1597/12/15گزارش مربوطه30برگزاری 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

97/02/0197/07/15آیین نامه نهایی40

حمایت از توسعه فعالیت های 

اشتغالزا مبتنی بر فناوری های نوین 

و مزیت دار

97/03/0197/0۶/۳۱گزارش مربوطه100برگزاری رویداد بین المللی فناورانه گردشگری سالمت30

 نمایشگاه بین المللی مرتبط با حوزه فناوری های سالمت 5تعیین 

جهت اعزام شرکت های دانش بنیان صادراتی
97/03/0197/12/۱۵گزارش مربوطه20

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

97/07/0197/12/15گزارش مربوطه30

97/02/0197/06/۱۵گزارش مربوطه25حمایت از توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت

تعیین میزان مصرف بیمارستان های دولتی منطقه در حوزه دارویی، 

(میلیون ریال)تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 
97/03/0197/05/۱۵گزارش مربوطه25

حمایت از طرح های فناوری حوزه 

سالمت
25

توسعه صادرات محصوالت حوزه 

سالمت
100

توسعه سهم صادرات محصوالت با 

از کل  (High Tech)فناوری باال 

صادرات غیرنفتی

7

افزایش سهم اشتغال دانش بنیان 

حوزه سالمت از کل اشتغال کشور
7

حمایت های مالی و حاکمیتی از 

توسعه بازار و فروش محصوالت 

دانش بنیان حوزه سالمت

70

برگزاری دوره توانمندسازی در حوزه 

فناوری های سالمت و توسعه و 

بروزرسانی سامانه آموزش مجازی

25

توسعه شرکت های دانش بنیان 

حوزه سالمت
7

50

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

فناوری ها و فراورده های سالمت 

محور
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ن
صفها

ا

97/4/197/4/30تکمیل فرم فرابر9750-96گزارش برگزاري كارگاه هاي آموزشي نشريات ترم دوم سال 

97/11/197/11/30تکمیل فرم فرابر9850-97گزارش برگزاري كارگاه هاي آموزشي نشريات ترم اول سال 

97/2/197/2/30نامه ابالغ30ابالغ آيین نامه برگزاري دوره آموزشي

70گزارش برگزاري دوره

خبر  )-در صورت منطقه اي بودن دانشگاه میزبان تکمیل فرم فرابر 

عکس  در قسمت مستندات فرابر بارگذاري - فراخوان و اجرا مفدا

ساير دانشگاه ها اسامي شركت كنندگان و فراخوان و اطالع  (.شود

در صورت دانشگاهي بودن فرم تکمیل فرابر براي كلیه - رساني برنامه

دانشگاه ها

97/12/197/12/30

97/1/1597/1/30نامه ارسال10ارسال پرسشنامه

97/2/197/2/30نامه ارسال پرسشنامه هاي تکمیل شده80برگزاري پیمايش سرمايه فرهنگي در دانشگاه ها

97/5/197/5/30ارسال گزارش10تهیه گزارش  پیمايش

97/6/197/6/30نامه ارسال10ارسال پرسشنامه

97/7/197/7/30نامه ارسال پرسشنامه هاي تکمیل شده80برگزاري پیمايش ارزش ها و نگرش ها در دانشگاه ها

97/10/197/10/30ارسال گزارش10تهیه گزارش پیمايش

برگزاري انتخابات نمايندگان مديران 

مسئول در كمیته ناظر بر نشريات 

دانشگاه

10
گزارش برگزاري انتخابات نمايندگان مديران مسئول در كمیته ناظر 

بر نشريات دانشگاه
97/12/197/12/15گزارش انتخابات و اعالم اسامي منتخبین100

تشکیل كارگروه نشست و تدوين محتوا و محور ها و فرآيند هاي 

(ستاد)اجرايي 
97/2/197/2/31برنامه نشست+ صورت جلسات 25

ارسال فراخوان و ابالغ شیوه نامه تعیین صاحبان حق راي و حائز 

شرايط كانديداتوري در خانه نشريات به مديران مسئول
25

نامه ابالغ شیوه نامه به مديران مسئول نشريات دانشگاهي از طرف 

ارسال فايل اطالع رساني در سامانه و فضاي  _كمیته ناظر دانشگاه 

دانشگاه

97/3/197/3/30

اعزام دانشجويان واجد شرايط به انتخابات و نشست آموزشي خانه 

نشريات
97/6/197/6/30نامه اعالم اسامي دانشجويان اعزامي به همراه لیست اسامي50

برگزاري دوره آموزش تخصصي 

هر سال تحصیلي يک )نشريات

(جلسه

50

كارگاه هاي آموزش عمومي فعالین 

 كارگاه در 2 )نشريات دانشجويي 

(طول سال

50

افزايش سرانه آموزش هاي فرهنگي 

دانشگاهیان
6

برگزاري انتخابات و نشست آموزشي 

خانه نشريات
15

اجراي پژوهش ارزيابي ارزش ها و 

نگرش هاي دانشجويان و سرمايه 

فرهنگي دانشجويان

6

برگزاري پیمايش سرمايه فرهنگي 

در دانشگاه ها

برگزاري پیمايش ارزش ها و نگرش 

هاي دانشجويان
60

40

افزايش نرخ مشاركت فعال 

دانشجويان در نهادهاي فرهنگي
6

حوزه فرهنگی و دانشجويی

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/5/197/5/30گزارش برگزاري30برگزاري نشست و انتخابات

97/5/197/5/30نامه اعالم اسامي دانشجويان اعزامي به همراه لیست اسامي20گزارش اعزام دانشجويان به نشست ها

97/12/197/12/15گزارش برگزاري30برگزاري نشست

97/12/197/12/15نامه اعالم اسامي دانشجويان اعزامي به همراه لیست اسامي20گزارش اعزام دانشجويان به نشست ها

برگزاري همايش فصل نو فصل 

نشاط علمي
97/۱۲/197/12/15ارسال گزارش طبق فرمت ارسالي100گزارش برگزاري همايش10

97/5/197/5/30لیست حضور غیاب شركت كنندگان- خبر مفدا25برگزاري اولین نشست  دبیران و نمايندگان دبیران

97/5/197/5/30نامه اعزام25اعزام دانشجويان به نشست

97/11/197/11/29لیست حضور غیاب شركت كنندگان- خبر مفدا25برگزاري دومین نشست  دبیران و نمايندگان دبیران

97/11/197/11/29نامه اعزام25اعزام دانشجويان به نشست

20تکمیل اطالعات كانون ها و اعضا كانون

تکمیل فرم مشخصات اعضا - تکمیل فرم فرابر مشخصات كانون ها

مجوز تاسیس - آخرين صورتجلسه انتخابات شوراي مركزي- كانون

كانون هاي تاسیس در سال هاي قبل كه )كانون از شوراي فرهنگي 

مجوز موجود نیست از شوراي فرهنگي مصوبه گرفته شود و به هیات 

pdfاساسنامه كامل كانون در قالب - (موسس ابالغ شود

97/9/197/9/30

گزارش فعالیت كانون ها در شش ماهه اول به ازاي هر كانون يک 

فعالیت
97/6/197/6/31تکمیل فرم فرابر35

گزارش فعالیت كانون ها در شش ماهه دوم به ازاي هر كانون حداقل 

يک فعالیت
97/12/197/12/15تکمیل فرم فرابر45

ثبت و به روز رساني اطالعات تشکل ها  و اعضاء فعال در سامانه فرابر 

شش ماهه اول
97/6/197/6/30تکمیل فرم مشخصات تشکل ها و اعضا شوراي مركزي در فرابر50

ثبت و به روز رساني اطالعات تشکل ها  و اعضاء فعال در سامانه فرابر 

شش ماهه دوم
97/12/197/12/15تکمیل فرم مشخصات تشکل ها و اعضا فعال در فرابر50

ثبت و به روز رساني اطالعات نشريات  و اعضاء فعال در سامانه فرابر   

شش ماهه اول
50

تکمیل فرم مشخصات نشريات و اعضاسردبیر مدير مسئول صاحب 

امتیاز در فرابر
97/6/197/6/30

ثبت و به روز رساني اطالعات نشريات  و اعضاء فعال در سامانه فرابر   

شش ماهه دوم
97/12/197/12/15تکمیل فرم مشخصات نشريات و اعضا فعال در فرابر50

برنامه هاي حمايتي از كانون هاي 

انديشه، ادبي، )فرهنگي دانشجويي

(...هنرهاي نمايشي، تجسمي و 

15

نشست دبیران و نمايندگان دبیران و 

كارشناسان كانونهاي فرهنگي درسال
15

نشست دبیران و كارشناسان 

انجمن هاي علمي و برگزاري 

انتخابات انجمن هاي علمي  كشوري

15

ايجاد بانک اطالعاتي نشريات 

دانشگاهي
10

ايجاد بانک اطالعاتي تشکل هاي 

اسالمي
10

افزايش نرخ مشاركت فعال 

دانشجويان در نهادهاي فرهنگي
6 100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

بارگذاري كلیه مستندات مربوط به كرسي هاي برگزار شده در شش 

ماهه اول
97/6/197/6/30عکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 35

197/4/197/4/31فرم شماره 30(لیست رابطین دانشگاه و وزارتخانه) 1تکمیل فرم شماره 

بارگذاري كلیه مستندات مربوط به كرسي هاي برگزار شده در شش 

ماهه دوم
97/12/197/12/15عکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 35

ارسال گزارش مناسبتهاي ملي و مذهبي شش ماهه اول طبق تقويم 

( برنامه  طبق مناسبتهاي تقويمي5حداقل )مصوب دانشگاه 
97/6/197/6/30تکمیل فرم فرابر35

ارسال گزارش مناسبتهاي ملي و مذهبي شش ماهه دوم طبق تقويم 

( برنامه طبق تمناسبتهاي قويمي10حداقل )مصوب دانشگاه
97/12/197/12/29تکمیل فرم فرابر65

10برنامه هاي ويژه دانشجويان خارجي
گزارش برگزاري مراسمات و برنامه هاي فرهنگي ويژه دانشجويان 

خارجي
97/11/197/11/30خبر مفدا- صورت جلسه، گزارش مدون رسمي 100

برگزاري همايش توجیهي فعالیت در 

حوزه كانون هاي فرهنگي 

دانشجويي ويژه عموم دانشجويان

100برگزاري همايش فصل نو فصل همدلي يا در قالب جشن جديدالورود30
فراخوان و اطالع - خبر مفدا- پوستر برنامه- ارسال  گزارش همايش 

رساني
97/۱2/197/۱2/15

97/۱2/197/۱2/15گزارش نشست50برگزاري جشنواره

97/۱2/197/۱2/15نامه و لیست اسامي20برگزاري نشست هاي توجیهي و آموزشي

97/12/197/12/15نامه و لیست اسامي30اعزام مدعوين

اطالعات كانون - ارسال گزارش اردوهاي برگزار شده شش ماهه اول

(حداقل يک كانون)- هاي جهادي دانشگاه
50

كانون هاي - جلسات جهادي- تکمیل فرم هاي فعالیتهاي جهادي

جهادي و ساير گروه ها و تشکل هاي جهادي در فرابر
97/6/197/6/30

اطالعات كانون - ارسال گزارش اردوهاي برگزار شده شش ماهه دوم

-هاي جهادي دانشگاه
50

كانون هاي - جلسات جهادي- تکمیل فرم هاي فعالیتهاي جهادي

جهادي و ساير گروه ها و تشکل هاي جهادي در فرابر
97/12/197/12/15

97/12/197/12/15تکمیل فرم فرابر100ارسال گزارش اردوهاي برگزار شده30برگزاري اردوهاي راهیان نور

45گزارش اردوهاي برگزار شده شش ماهه اول
مجوز برگزاري اردو مي بايست ارسال گردد و داراي - تکمیل فرم فرابر

 امتیاز میباشد30
97/6/197/6/31

45گزارش اردوهاي برگزار شده شش ماهه دوم
مجوز برگزاري اردو مي بايست ارسال گردد و داراي - تکمیل فرم فرابر

 امتیاز میباشد30
97/12/197/12/15

10گزارش مشاركت در مراسم پیاده روي اربعین
مجوز برگزاري اردو مي بايست ارسال گردد و داراي - تکمیل فرم فرابر

 امتیاز میباشد30
97/8/197/8/30

افزايش نرخ مشاركت دانشگاهیان در 

فعالیت هاي فرهنگي
6

جشنواره ملي جهادگران سالمت و 

خیرين و نشست توجیهي دبیران 

ستادهاي دانشگاهي فعالیت هاي 

جهادي و كارشناسان امور ارودهاي 

جهادي و دبیران كانون هاي جهادي

20

اجرايي نمودن تقويم فرهنگي 

دانشگاه ها
20

20برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي

30برگزاري اردوهاي جهادي

افزايش سرانه اردوهاي فرهنگي 

دانشگاهیان
6

40برگزاري اردوهاي سیاحتي و زيارتي

100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي
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حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/6/197/6/30تکمیل فرم فرابر جلسات جهادي50برگزاري جلسات و ارسال گزارش  شش ماهه اول

97/12/197/12/15تکمیل فرم فرابر جلسات جهادي50برگزاري جلسات و ارسال گزارش  شش ماهه ادوم

شش - گزارش برگزاري ماهیانه جلسات شواري فرهنگي در دانشگاه

 جلسه5حداقل - ماهه اول 
50

صورتجلسات مي بايست حتما داراي تاريخ و - صورت جلسه فرابر

داراي امضا حاضرين جلسه باشد
97/۶/197/۶/31

گزارش برگزاري ماهیانه جلسات شواري فرهنگي در دانشگاه شش 

 جلسه5ماهه دوم حداقل 
50

صورتجلسات مي بايست حتما داراي تاريخ و - صورت جلسه فرابر

داراي امضا حاضرين جلسه باشد
97/12/197/12/15

97/3/197/3/30 جلسه2سه ماهه اول حداقل - تکمیل فرم فرابر 30گزارش برگزاري جلسات ماهیانه كمیته ناظر بر نشريات سه ماهه اول

97/9/197/9/30 جلسه3سه ماهه سوم حداقل - تکمیل فرم فرابر 30گزارش برگزاري جلسات ماهیانه كمیته ناظر بر نشريات سه ماهه سوم

گزارش برگزاري جلسات ماهیانه كمیته ناظر بر نشريات سه ماهه 

چهارم
97/12/197/12/15 جلسه2سه ماهه چهارم حداقل - تکمیل فرم فرابر 30

97/2/197/2/31 ابالغ بارگذاري شود7نامه ابالغ حداق 10گزارش ابالغ اعضاي كمیته ناظر دانشگاه

برگزاري جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل هاي اسالمي 

پاسخگويي كتبي به درخواست هاي تشکل )- دانشگاه سه ماهه اول 

( جلسه2حداقل )(ها

97/3/197/3/30تکمیل فرم فرابر30

برگزاري جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل هاي اسالمي 

پاسخگويي كتبي به درخواست هاي تشکل )دانشگاه سه ماهه سوم 

( جلسه3حداقل )(ها

97/9/197/9/30تکمیل فرم فرابر40

برگزاري جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل هاي اسالمي 

پاسخگويي كتبي به درخواست هاي تشکل )دانشگاه سه ماهه چهارم 

( جلسه2حداقل )(ها

97/12/197/12/15تکمیل فرم فرابر30

كمیته نظارت دانشکده در صورت )ابالغ اعضاي شوراي نظارت دانشگاه

(وجود
20

اگر دوره اعضاي سابق تمام )لیست اعضا به همراه نامه ابالغ احکام 

(نشده احکام قبلي بارگذاري شود
97/۲/197/۲/31

كمیته  )تشکیل جلسات  شوراي نظارت دانشگاه در شش ماهه اول

(نظارت دانشکده در صورت وجود
40

حداقل هر )صورتجلسات مي بايست حتما داراي تاريخ و داراي امضا 

(شش ماه يک جلسه
97/۶/197/۶/30

كمیته  )تشکیل جلسات شوراي نظارت دانشگاه در شش ماهه دوم 

(نظارت دانشکده در صورت وجود
40

حداقل هر )صورتجلسات مي بايست حتما داراي تاريخ و داراي امضا 

(شش ماه يک جلسه
97/12/197/12/15

ارسال گزارش شش ماهه اول گروه ناظر بر فعالیتهاي كانون هاي 

فرهنگي
97/۶/197/۶/30گزارش تشکیل جلسات- تکمیل فرم فرابر 50

ارسال گزارش شش ماهه دوم گروه ناظر بر فعالیتهاي كانون هاي 

فرهنگي
97/۱۲/197/۱۲/۱۵گزارش تشکیل جلسات- تکمیل فرم فرابر 50

برگزاري جلسات ستاد فعالیت هاي 

جهادي دانشگاه ها
5

نظارت بر انجمن هاي علمي 

دانشجويي طبق آئین نامه
7

استقرار كامل و نهادينه سازي 

قوانین و مقررات ابالغي ستاد و 

سازمان هاي باالدستي در حوزه 

فرهنگي

6

تشکیل جلسات شوراي فرهنگي 

دانشگاه طبق آئین نامه
7

نظارت بر تشکل هاي اسالمي 

دانشجويي طبق آئین نامه
7

نظارت بر نشريات دانشجويي طبق 

آئین نامه
7

تشکیل گروه ناظر بر فعالیتهاي 

كانون هاي فرهنگي
7

100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/6/197/6/30(فصل حقوق گیرنده خدمت)ارسال فرم هاي تکمیل شده50شش ماهه اول- ارائه گزارش انجام بازرسي هاي دوره اي بیمارستانها 

97/12/197/12/15ارسال فرم هاي تکمیل شده50شش ماهه دوم- ارائه گزارش انجام بازرسي هاي دوره اي بیمارستانها  

97/۶/197/۶/30تکمیل فرم فرابر15گزارش تشکیل كارگروه تخصصي كمیسیون ها در شش ماهه اول

97/۱۲/197/۱۲/۱۵تکمیل فرم فرابر15گزارش تشکیل كارگروه تخصصي كمیسیون ها در شش ماهه دوم

97/۶/197/۶/30تکمیل فرم فرابر20گزارش تشکیل جلسات كمیته دانشگاهي انطباق شش ماهه اول

97/۱۲/197/۱۲/۱۵صورتجلسه10(وزارتي)گزارش تشکیل شوراي عالي انطباق 

97/8/197/8/30صورتجلسه10گزارش تشکیل شوراي معین وزارتي چهار ماهه دوم

97/12/197/12/15صورتجلسه10گزارش تشکیل شوراي معین وزارتي چهار ماهه سوم

97/۱۲/197/۱۲/۱۵تکمیل فرم فرابر20گزارش تشکیل جلسات كمیته دانشگاهي انطباق شش ماهه دوم

80تدوين و ابالغ كارنامه عملکرد هر دانشگاه و  شاخصهاي ارزيابي
شوراي مركزي در پايان ارزيابي، موظف به ارائه كارنامه عملکرد 

شوراها و رسیدگي به اعتراضها است
97/5/197/5/30

97/6/197/6/30.ارايه گزارش نهايي به مقام معاونت فرهنگي دانشجويي است20  تهیه گزارش نهايي

97/12/197/12/15گزارش برگزاري كارگاه80برگزاري كارگاه منطقه اي

97/12/197/12/15نامه اعزام يا معرفي نماينده20شركت دانشگاه در كارگاه منطقه اي

97/7/197/7/30اسناد مالي و انعکاس اخبار مربوطه50برگزاري همايش و تقدير از دانشگاه هاي برتر

97/7/197/7/30نامه اعزام50شركت دانشگاه ها در همايش

97/۲/197/۲/31شیوه نامه و نامه ابالغ4تدوين شیوه نامه پاسخگويي به مکاتبات

97/3/197/3/31ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه24 گزارش مکاتبات سه ماه اول

پايش و نظارت بر حسن اجراي 

قانون و آيین نامه اجرايي انطباق
7

اجراي برنامه هاي مربوط به 

دبیرخانه شوراي عالي انطباق
7

ارزيابي میزان پاسخگويي به 

مکاتبات صورت گرفته از طرف 

معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت 

متبوع

7

رتبه بندي و پايش عملکرد 

شوراهاي انضباطي دانشگاه ها
7

برگزاري كارگاه هاي آموزشي 

منطقه اي ويژه دبیران و كارشناسان 

شوراهاي انضباطي دانشگاه ها

7

برگزاري همايش ساالنه دبیران و 

كارشناسان شوراهاي انضباطي
6

استقرار كامل و نهادينه سازي 

قوانین و مقررات ابالغي ستاد و 

سازمان هاي باالدستي در حوزه 

فرهنگي

6 100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/6/197/6/31ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه24 گزارش مکاتبات سه ماه دوم

97/9/197/9/30ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه24 گزارش مکاتبات سه ماه سوم

97/12/197/12/15ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه24 گزارش مکاتبات سه ماه چهارم

ارائه مقاله در موضوع ارائه .۱:  گزارش اجراي يکي از برنامه هاي

راهکارهاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در محیط دانشگاهي بر 

 قران و عترت 23ذيل جشنواره (ع )اساس آموزه هاي قرآن و عترت

برگزاري كارگاه تخصصي شیوه هاي ترويج و شاعه فرهنگ  حجاب . 2

سبک )برگزاري مسابقه معارف قرآني - 3و عفاف در دانشگاه ها  

(ع) قرآن و عترت23ذيل جشنواره (ايراني-زندگي اسالمي

97/08/0197/08/30مستندات اجراي برنامه30

97/11/0197/11/30گزارش مکتوب و مصور70تهیه گزارش عملکرد دانشگاهي از ستاد حجاب و عفاف

 تدوين گزارش تشکیل جلسات شوراي اقامه نماز دانشگاه در شش 

(حداقل سه جلسه)ماهه اول
97/06/0197/06/30فايل صورتجلسات25

 تدوين گزارش تشکیل جلسات شوراي اقامه نماز دانشگاه در شش 

(حداقل سه جلسه)ماهه دوم
97/12/0197/12/15فايل صورتجلسات25

 تقدير از فعاالن و خادمان و واحدهاي نمونه نماز در سطح دانشگاه  

بر اساس شیوه نامه ارسالي
25

نامه معرفي بیمارستان و +تقديرنامه يا گزارش مراسم نکوداشت

خوابگاه نمونه
97/08/0197/08/30

 تکمیل گزارش نظام جامع برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي توسعه و 

ترويج فرهنگ اقامه نماز دستگاه ها
97/12/0197/12/15نامه ارسال فرم تکمیل شده25

ارائه مقاله در موضوع امر به .۱:  گزارش اجراي يکي از برنامه هاي

معروف و نهي از منکر كار آمد در عصر حاضر ازنگاه قرآن و عترت 

برگزاري كارگاه تخصصي شیوه . 2 قران و عترت 23ذيل جشنواره (

برگزاري مسابقه - 3هاي اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر 

 قرآن و 23ذيل جشنواره (ايراني-سبک زندگي اسالمي)معارف قرآني 

(ع)عترت

97/10/0197/10/30مستندات اجراي برنامه40

 تدوين گزارش تشکیل جلسات شوراي امر به معروف و نهي از منکر 

(حداقل سه جلسه)دانشگاه و ستاد در شش ماهه اول
97/06/0197/06/30فايل صورتجلسات30

 تدوين گزارش تشکیل جلسات شوراي امر به معروف و نهي از منکر 

(حداقل سه جلسه)دانشگاه و ستاد در شش ماهه دوم
97/12/0197/12/15فايل صورتجلسات30

97/2/197/2/25نامه10اعالم شیوه نامه برگزاري

برگزاري نشست هماهنگي منطقه اي فعاالن رسانه اي مفدا در شش ماه 

اول سال
97/6/197/6/30صورتجلسه30

ارزيابي میزان پاسخگويي به 

مکاتبات صورت گرفته از طرف 

معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت 

متبوع

7

6

 فعالسازي دبیرخانه

 امر به معروف و نهي از منکر
7

 فعالسازي دبیرخانه ستاد اقامه نماز 

در دانشگاه و اجراي برنامه هاي 

مصوب

6

 فعالسازي دبیرخانه حجاب و عفاف

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100

استقرار كامل و نهادينه سازي 

قوانین و مقررات ابالغي ستاد و 

سازمان هاي باالدستي در حوزه 

فرهنگي

6

برگزاري نشست هماهنگي منطقه اي 

فعاالن رسانه اي مفدا
20 6

افزايش فعالیت هاي رسانه اي 

دانشگاه ها
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/6/197/6/30نامه اعزام15اعزام نمايندگان

برگزاري نشست هماهنگي منطقه اي فعاالن رسانه اي مفدا در شش ماه 

دوم سال
97/12/197/12/15صورتجلسه30

97/12/197/12/15نامه اعزام15اعزام نمايندگان

97/6/197/6/31گزارش برگزاري نشست30برگزاري نشست آموزشي و توجیهي مديران مسئول در شش ماه اول

97/12/197/12/15گزارش برگزاري نشست30برگزاري نشست آموزشي و توجیهي مديران مسئول در شش ماه دوم

97/6/197/6/31نامه اعزام15شركت مدير مسؤول مفدا دانشگاه در نشست شش ماهه اول

97/12/197/12/15نامه اعزام15شركت مدير مسؤول مفدا دانشگاه در نشست شش ماهه دوم

97/12/197/12/15صورتجلسه10برگزاري انتخابات نمايندگان مناطق ده گانه شعب دانشگاهي مفدا

97/6/197/6/31گزارش برگزاري نشست30برگزاري نشست آموزشي و توجیهي سردبیران در شش ماه اول

97/12/197/12/15گزارش برگزاري نشست30برگزاري نشست آموزشي و توجیهي سردبیران در شش ماه دوم

97/6/197/6/31نامه اعزام20شركت سردبیر مفدا دانشگاه در نشست شش ماهه اول

97/12/197/12/15نامه اعزام20شركت سردبیر مفدا دانشگاه در نشست شش ماهه دوم

97/2/197/2/31طرح گرافیکي كارت40طراحي و ابالغ كارت هاي شناسايي متحدالشکل

97/3/197/3/31ارسال هاي تصوير كارت هاي صادر شده60صدور كارت هاي عضويت

97/6/197/6/31(حداقل سه جلسه)صورتجلسات و مصوبات داراي تاريخ و امضا 40گزارش برگزاري جلسات شوراي اطالع رساني شش ماهه اول

97/12/197/12/15(حداقل سه جلسه)صورتجلسات و مصوبات داراي تاريخ و امضا 60گزارش برگزاري جلسات شوراي اطالع رساني شش ماهه دوم

برگزاري نشست  سراسري مديران 

مسؤول مفدا
20

برگزاري نشست هماهنگي منطقه اي 

فعاالن رسانه اي مفدا
20

برگزاري جلسات شوراي اطالع 

رساني مفدا
20

برگزاري نشست  سراسري  سردبیران 

مفدا
20

صدور كارت هاي شناسايي فعاالن 

رسانه اي مفدا
20

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100
افزايش فعالیت هاي رسانه اي 

دانشگاه ها
6
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/2/197/2/31ابالغ نظام نامه20تدوين و ابالغ نظام نامه آموزشي فعاالن رسانه اي مفدا

97/6/197/6/31گزارش برگزاري دوره آموزشي20برگزاري دوره آموزشي منطقه اي فعاالن رسانه اي مفدا در شش ماه اول

97/12/197/12/15گزارش برگزاري دوره آموزشي20برگزاري دوره آموزشي منطقه اي فعاالن رسانه اي مفدا در شش ماه دوم

حضور فعاالن رسانه اي دانشگاه در دوره آموزشي منطقه اي شش ماهه 

اول
97/6/197/6/31نامه اعزام20

حضور فعاالن رسانه اي دانشگاه در دوره آموزشي منطقه اي شش ماهه 

دوم
97/12/197/12/15نامه اعزام20

97/6/197/6/31گزارش برگزاري دوره آموزشي30برگزاري دوره آموزشي ويژه فعاالن رسانه اي مفدا در شش ماهه اول

97/12/197/12/15گزارش برگزاري دوره آموزشي30برگزاري دوره آموزشي ويژه فعاالن رسانه اي مفدا در شش ماهه دوم

97/6/197/6/31نامه اعزام20حضور فعاالن رسانه مفدا در دوره آموزشي شش ماهه اول

97/12/197/12/15نامه اعزام20حضور فعاالن رسانه مفدا در دوره آموزشي شش ماهه دوم

افزايش سرانه آموزش مديران و 

كارشناسان حوزه دانشجويي
4

برگزاري كالس هاي آموزش 

تخصصي در حوزه انضباطي ويژه 

دانشجويان جديدالورود

100گزارش برگزاري كالس توجیهي براي دانشجويان جديدالورود100

دانشگاه بايد فايل عکس، محتواي تدريس و لیست  اسامي كل 

دانشجويان جديدالورود و امضاي شركت كنندگان در هر كالس 

.آموزشي را به تفکیک هر دانشکده در فرابر ارسال نمايند

97/12/197/12/15

تدوين گزارش میزان پیشرفت شش ماهه اول پروژه هاي خوابگاه 

 درصد35 (براساس فرمت ارسالي)استاندارد در دست احداث 
97/06/0197/06/31گزارش كتبي و تصويري میزان پیشرفت50

 تدوين گزارش میزان پیشرفت شش ماهه دوم پروژه هاي خوابگاه 

 درصد60 (براساس فرمت ارسالي)استاندارد در دست احداث 
97/12/0197/12/15گزارش كتبي و تصويري میزان پیشرفت50

973/197/3/31 نسخه جديد آيین نامه50بازنگري و ابالغ آيین نامه خوابگاه مشاركتي

 )تهیه لیست اطالعات خوابگاه هاي موجود غیرملکي دانشگاه ها 

(خودگردان
97/4/197/4/10لیست اطالعات خوابگاه هاي خودگردان20

ارسال مستندات مربوط به تبديل وضعیت خوابگاه هاي خودگردان به 

خوابگاه هاي مشاركتي
97/7/197/7/30لیست اطالعات خوابگاه هاي مشاركتي/ قرارداد30

ارائه گزارش و مستندات اجراي الگوي تغذيه شش ماهه اول از 

دانشگاه به ستاد
97/06/0197/06/31طبق فرم ارسالي50

ارائه گزارش و مستندات اجراي الگوي تغذيه شش ماهه دوم از 

دانشگاه به ستاد
97/12/0197/12/15طبق فرم ارسالي50

افزايش سرانه آموزش هاي حوزه 

روابط عمومي
6

برگزاري كارگاه آموزشي منطقه اي 

مهارت هاي رسانه اي  ويژه فعاالن 

رسانه اي مفدا

50

برگزاري دروه آموزشي كشوري ويژه 

فعاالن رسانه اي
50

50 احداث خوابگاه هاي ملکي جديد

50توسعه خوابگاه هاي مشاركتي

اجراي الگوي تغذيه سالم در 

دانشگاه ها
50

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100

استاندارد سازي صنعتي آشپزخانه و 

فرآيند تهیه غذا و سالن هاي 

غذاخوري دانشگاهیان

4

افزايش پوشش، ساخت، توسعه و 

تعمیر و بازسازي خوابگاه هاي 

دانشجويي

6
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گزارش اجراي طرح صنعتي سازي شش ماه اول سال از دانشگاه به 

ستاد
50

تهیه و گزارش خريد  و فاكتور خريد  و تجهیز اقالم مورد نیاز در 

در - 95ستون كمبودها  پیوست نامه ارسالي از سوي ستاد در سال 

قراراداد بارگذاري  شود, صورت واگذاري به بخش خصوصي

97/06/0197/06/31

50گزارش اجراي طرح صنعتي سازي شش ماه دوم سال به ستاد

تهیه و گزارش خريد  و فاكتور خريد  و تجهیز اقالم مورد نیاز در 

در - 95ستون كمبودها  پیوست نامه ارسالي از سوي ستاد در سال 

قراراداد بارگذاري  شود, صورت واگذاري به بخش خصوصي

97/12/0197/12/15

برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي دانشجويان در دانشکدها و 

(به تعداد دانشکده ها و خوابگاه ها  )خوابگاه هاي دانشجويي 
97/2/197/2/31تکمیل فرم اسامي دبیران و اعضاي شوراي صنفي طبق فرمت وزارت40

97/6/197/6/31صورتجلسه برگزاري20 برگزاري اولین نشست دبیران شوراي صنفي مركزي دانشجويان

97/6/197/6/31معرفي نامه دانشگاه10اعزام دانشجويان

97/12/197/12/15صورتجلسه برگزاري20 برگزاري دومین نشست دبیران شوراي صنفي مركزي دانشجويان

97/12/197/12/15معرفي نامه دانشگاه10اعزام دانشجويان

30 برگزاري كارگروه تخصصي هفته خوابگاه هاي دانشجويي
صورتجلسه كارگروه و جدول گانت چارت برگزاري هفته خوابگاه هاي 

دانشجويي
97/1/2097/1/31

97/1/2097/1/31 ارسال بخشنامه20  بخش نامه برگزاري هفته خوابگاه هاي دانشجويي به دانشگاه ها

97/3/197/3/31ارسال گزارش عملکرد طبق فرمت وزارت و ارسال عکس فعالیت ها30 تدوين گزارش برگزاري هفته خوابگاه هاي دانشجويي

برگزاري مانور مقابله با آسیب هاي ناشي از زلزله احتمالي ويژه 

شناخت نقاط امن، )دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي 

(...برگزاري مانور و 

97/2/197/2/31شیوه نامه اجرايي20

60اجراي طرح ايمن سازي خوابگاههاي دانشجويي
اخذ پالک ايمن سازي خوابگاه از مركز معاينه فني ساختمان كشور و 

نصب در خوابگاه
97/08/0197/08/31

عقد تفاهم نامه با مركز معاينه فني ساختمان كشور و اطالع رساني به 

دانشگاه ها
97/04/0197/04/31تفاهم نامه و مستندات اطالع رساني20

تشکیل جلسات كمیته ايمن سازي اماكن دانشجويي بر اساس آيین 

نامه
97/11/197/11/30صورتجلسه20

97/9/197/9/30گزارش برگزراي40برگزاري دوره توانمدسازي و دانش افزايي

97/9/197/9/30نامه اعزام60شركت در دوره آموزشي

تکمیل طرح صنعتي سازي 

آشپزخانه هاي دانشگاه ها
50

 برگزاري هفته خوابگاه هاي 

دانشجويي
50

افزايش مشاركت اجرايي دانشجويان 

در اداره امور رفاهي و خوابگاهي
4

50تشکیل واحدهاي شوراي صنفي

50
برگزاري دوره آموزشي ويژه رؤساي 

ادارات تغذيه و خوابگاه ها

افزايش پوشش، ساخت، توسعه و 

تعمیر و بازسازي خوابگاه هاي 

دانشجويي

4

50

استاندارد سازي صنعتي آشپزخانه و 

فرآيند تهیه غذا و سالن هاي 

غذاخوري دانشگاهیان

4

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100

اعتبارسنجي استحکام و ايمني 

خوابگاه هاي دانشجويي
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97/9/197/9/30گزارش نشست20گزارش برگزاري گردهمايي

97/9/197/9/30نامه اعزام30گزارش شركت در گردهمايي

97/12/0197/12/15گزارش نشست20گزارش برگزاري گردهمايي

97/12/0197/12/15نامه اعزام30گزارش شركت در گردهمايي

برگزاري كالس ها و كارگاه آموزشي بازي هاي فکري و مهارت هاي 

فردي براي كارشناسان و مديران تربیت بدني
20

 اطالعیه هاي ورزشي در خصوص برگزاري مسابقات 

 پوستر مسابقات

 تعداد مسابقات برگزار شده

 تعداد نفرات شركت كننده 

 اسامي تیم ها و نفرات قهرمان

 عکس هاي مربوط به برگزاري مسابقات

97/9/197/9/30

برگزاري كالس هاي مربیگري و آموزشي ويژه مسئولین ورزش هاي 

همگاني و شركت در كالس
30

نامه اعالم آمادگي شركت در كالس

عنوان كالس

گزارش برگزاري كالس

عکس ازبرگزاري كالس

97/10/197/10/30

 برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران و كارشناسان تربیت بدني در 

ورزش هاي قهرماني و شركت دانشگاه ها
30

- عکس برگزاري- نامه اعزام دانشگاه هاي شركت كننده در نشست 

صورتجلسه
97/6/197/6/30

برگزاري نشست ويژه مسئولین قهرماني و همگاني و شركت دانشگاه 

ها
20

- عکس برگزاري- نامه اعزام دانشگاه هاي شركت كننده در نشست 

صورتجلسه
97/۷/197/۷/30

گزارش شش ماهه اول كارگاه ها و دوره هاي آموزشي برگزار شده 

توسط ادارات مشاوره دانشگاه هاي علوم پزشکي
50

گزارش عناوين دوره ها و تعداد افراد و جمعیت تحت پوشش براساس 

شاخص هاي ذكر شده
3558297/06/31

گزارش شش ماهه دوم كارگاه ها و دوره هاي آموزشي برگزار شده 

توسط ادارات مشاوره دانشگاه هاي علوم پزشکي
50

گزارش عناوين دوره ها و تعداد افراد و جمعیت تحت پوشش براساس 

شاخص هاي ذكر شد
3576597/12/30

گزارش تشکیل تعداد انجمن هاي ورزش قهرماني و همگاني 

دانشجويي در شش ماهه اول
25

 فراخوان عمومي در خصوص اعالم شرايط شركت كانديداها و تاريخ 

انتخابات

گزارش برگزاري انتخابات انجام شده و اعالم اسامي مسئولین - 

انجمن ها

97/6/197/6/30

گزارش تشکیل تعداد انجمن هاي ورزش قهرماني و همگاني 

دانشجويي در شش ماهه دوم
2597/12/197/12/15

گزارش عملکرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه در شش ماهه 

اول
25

 گزارش تشکیل جلسات انجمن ها و ارايه صورتجلسه 

97/6/197/6/30.... عکس هاي مربوط به برگزاري انتخابات و تشکیل جلسات و 

گزارش عملکرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه در شش ماهه 

دوم
2597/12/197/12/15

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100

 فعال سازي انجمن هاي دانشجويي 

در ورزش همگاني و قهرماني
20

- برگزاري نشست ها، دوره هاي روان

آموزشي ويژه ادارات مشاوره دانشگاه 

هاي علوم پزشکي

30گردهمايي مديران دانشجويي

30

برگزاري كالس ها و دوره هاي 

آموزشي،  نشست ها و سمینارها 

ويژه مديران تربیت بدني،دبیران 

مناطق، مسئولین ورزش هاي  

همگاني و قهرماني

40

افزايش مشاركت دانشجويان در 

فعالیت هاي ورزشي
6

افزايش سرانه آموزش مديران و 

كارشناسان حوزه دانشجويي
6
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10 برگزاري مسابقات ورزشي ورودي المپیاد

 اطالعیه هاي ورزشي و فراخوان عمومي در خصوص برگزاري 

مسابقات و المپیادها

تعداد نفرات شركت كننده در تمرينات هر رشته- 

اسامي دانشگاه هاي قهرمان- 

عکس هاي مربوط بهبرگزاري مسابقه- 

97/5/197/5/30

10شركت در مسابقات ورودي المپیاد

 اطالعیه هاي ورزشي و فراخوان عمومي در خصوص برگزاري 

مسابقات و المپیادها

تعداد رشته هاي ورزشي اعزام شده به مسابقات و المپیادها- 

تعداد جلسات تمرينات هر رشته ورزشي تا زمان اعزام- 

تعداد نفرات شركت كننده در تمرينات هر رشته- 

مقام هاي كسب شده در مسابقات و المپیادهاي ورزشي- 

اسامي نفرات قهرمان- 

عکس هاي مربوط به تمرينات و اعزام- 

97/5/197/5/30

97/6/1597/6/30گزارش برگزاري10برگزاري سیزدهمین المپیاد ورزشي دانشجويان پسر

15شركت دانشجويان در المپیادورزشي دانشجويان پسر

 اطالعیه هاي ورزشي و فراخوان عمومي در خصوص برگزاري 

مسابقات و المپیادها

تعداد رشته هاي ورزشي اعزام شده به مسابقات و المپیادها- 

تعداد جلسات تمرينات هر رشته ورزشي تا زمان اعزام- 

تعداد نفرات شركت كننده در تمرينات هر رشته- 

مقام هاي كسب شده در مسابقات و المپیادهاي ورزشي- 

اسامي نفرات قهرمان- 

عکس هاي مربوط به تمرينات و اعزام- 

97/6/1597/6/30

97/2/197/2/30نامه ابالغ شیوه نامه5تدوين و ابالغ شیوه نامه برگزاري مسابقات درون منطقه اي

برگزاري مسابقات ورزشي درون منطقه اي و شركت دانشگاه هاي غیر 

مجري در آن
20

 تعداد رشته هاي ورزشي اعزام شده به مسابقات

تعداد جلسات تمرينات هر رشته ورزشي تا زمان اعزام- 

-L239 تعداد نفرات L177شركت كننده در تمرينات هر رشته

در هر رشته ورزشيL242مقام هاي كسب شده - 

عکس هاي مربوط به تمرينات و اعزام--  اسامي نفرات قهرمان

97/۱۱/197/۱۱/30

10گزارش برگزاري مسابقات قهرماني فوتسال دانشجويان پسر دانشگاه ها

گزارش برگزاري مسابقه

مقام كسب شده

عکسهاي مربوط به برگزاري مسابقات

97/12/197/12/15

30

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100
افزايش مشاركت دانشجويان در 

فعالیت هاي ورزشي
برنامه ترويجي ورزش هاي قهرماني6
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20شركت در مسابقات قهرماني فوتسال دانشجويان پسر دانشگاه ها30برنامه ترويجي ورزش هاي قهرماني

نامه اعالم آمادگي

تعداد نفرات شركت كننده در تمرينات

مقام كسب شده

عکسهاي مربوط به تمرينات و اعزام

عکسهاي مربوط به برگزاري مسابقات

97/11/197/11/30

گزارش برگزاري ساعت نشاط و سالمت در دانشگاه ها و خوابگاه ها و 

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه اول
10

 

نوع برنامه، تاريخ، مناسبت و وسايل موردنیاز:اطالع رساني

موضوع هاي درج در پوستر شامل مناسبت، نوع برنامه، : پوستريا بنر

تاريخ، ذكر جنسیت، شیوه اجراي برنامه، نام دانشگاه، آرم دانشگاه، 

آرم تربیت بدني دانشگاه

سايت

تعداد شركت  كنندگان به تفکیک : گزارش رسمي از برنامه شامل

جنسیت،اسامي از ثبت نام شوندگان تا شركت كنندگان، اسامي 

مدعوين شركت كننده، جوايز اهدا شده و مسابقات برگزارشده حین 

اجراي فعالیت

در مورد  )بارگزاري برگه ماموريت مسول يا مسولین برگزاري فعالیت

(فعالیتهاي خارج از دانشگاه

97/3/197/3/30

گزارش برگزاري ساعت نشاط و سالمت در دانشگاه ها و خوابگاه ها و 

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه سوم
10

نوع برنامه، تاريخ، مناسبت و وسايل موردنیاز:اطالع رساني

موضوع هاي درج در پوستر شامل مناسبت، نوع برنامه، : پوستريا بنر

تاريخ، ذكر جنسیت، شیوه اجراي برنامه، نام دانشگاه، آرم دانشگاه، 

آرم تربیت بدني دانشگاه

سايت

تعداد شركت  كنندگان به تفکیک : گزارش رسمي از برنامه شامل

جنسیت،اسامي از ثبت نام شوندگان تا شركت كنندگان، اسامي 

مدعوين شركت كننده، جوايز اهدا شده و مسابقات برگزارشده حین 

اجراي فعالیت

در مورد  )بارگزاري برگه ماموريت مسول يا مسولین برگزاري فعالیت

(فعالیتهاي خارج از دانشگاه

97/9/197/9/30

5برگزاري المپیاد ورزش هاي همگاني دانشجويان دختر

 اطالعیه هاي ورزشي و فراخوان عمومي در خصوص برگزاري 

مسابقات و المپیادها

مقام هاي كسب شده در مسابقات و المپیادهاي ورزشي- 

اسامي نفرات قهرمان- 

عکس هاي مربوط به برگزاري المپیاد- 

97/12/197/12/15

افزايش مشاركت دانشجويان در 

فعالیت هاي ورزشي
6 100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

50برنامه ترويجي ورزش هاي همگاني
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ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

5شركت در المپیاد ورزش هاي همگاني دانشجويان دختر

طالعیه هاي ورزشي و فراخوان عمومي در خصوص برگزاري مسابقات 

و المپیادها

تعداد رشته هاي ورزشي اعزام شده به مسابقات و المپیادها- 

تعداد جلسات تمرينات هر رشته ورزشي تا زمان اعزام- 

تعداد نفرات شركت كننده در تمرينات هر رشته- 

مقام هاي كسب شده در مسابقات و المپیادهاي ورزشي- 

اسامي نفرات قهرمان- 

عکس هاي مربوط به تمرينات و اعزام- 

97/12/197/12/15

97/2/197/2/31نامه ابالغ شیوه نامه5تدوين و ابالغ شیوه نامه فعالیت هاي ورزشي همگاني گروهي

دوچرخه , كوهنوردي)برگزاري فعالیت هاي ورزشي همگاني گروهي 

ارائه گزارش شش ماهه اول (...سواري، قايقراني و 
10

 

نوع برنامه، تاريخ، مناسبت و وسايل موردنیاز:اطالع رساني

موضوع هاي درج در پوستر شامل مناسبت، نوع برنامه، : پوستريا بنر

تاريخ، ذكر جنسیت، شیوه اجراي برنامه، نام دانشگاه، آرم دانشگاه، 

آرم تربیت بدني دانشگاه

سايت

تعداد شركت  كنندگان به تفکیک : گزارش رسمي از برنامه شامل

جنسیت،اسامي از ثبت نام شوندگان تا شركت كنندگان، اسامي 

مدعوين شركت كننده، جوايز اهدا شده و مسابقات برگزارشده حین 

اجراي فعالیت

در مورد  )بارگزاري برگه ماموريت مسول يا مسولین برگزاري فعالیت

(فعالیتهاي خارج از دانشگاه

97/6/197/6/30

دوچرخه , كوهنوردي)برگزاري فعالیت هاي ورزشي همگاني گروهي 

و ارائه گزارش شش ماهه دوم  (...سواري، قايقراني و 
10

نوع برنامه، تاريخ، مناسبت و وسايل موردنیاز:اطالع رساني

موضوع هاي درج در پوستر شامل مناسبت، نوع برنامه، : پوستريا بنر

تاريخ، ذكر جنسیت، شیوه اجراي برنامه، نام دانشگاه، آرم دانشگاه، 

آرم تربیت بدني دانشگاه

سايت

تعداد شركت  كنندگان به تفکیک : گزارش رسمي از برنامه شامل

جنسیت،اسامي از ثبت نام شوندگان تا شركت كنندگان، اسامي 

مدعوين شركت كننده، جوايز اهدا شده و مسابقات برگزارشده حین 

اجراي فعالیت

در مورد  )بارگزاري برگه ماموريت مسول يا مسولین برگزاري فعالیت

(فعالیتهاي خارج از دانشگاه

97/12/197/12/15

97/2/197/2/31نامه ابالغ شیوه نامه5تدوين و ابالغ شیوه نامه كاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها

50برنامه ترويجي ورزش هاي همگاني

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

افزايش مشاركت دانشجويان در 

فعالیت هاي ورزشي
1006
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

برگزاري كاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها و ارائه گزارش شش 

ماهه اول
10

 

نوع برنامه، تاريخ، مناسبت و وسايل موردنیاز:   اطالع رساني

موضوع هاي درج در پوستر شامل مناسبت، نوع برنامه، : پوستريا بنر

تاريخ، ذكر جنسیت، شیوه اجراي برنامه، نام دانشگاه، آرم دانشگاه، 

آرم تربیت بدني دانشگاه

سايت

تعداد شركت  كنندگان به تفکیک : گزارش رسمي از برنامه شامل

جنسیت،اسامي از ثبت نام شوندگان تا شركت كنندگان، اسامي 

مدعوين شركت كننده، جوايز اهدا شده و مسابقات برگزارشده حین 

اجراي فعالیت

در مورد  )بارگزاري برگه ماموريت مسول يا مسولین برگزاري فعالیت

(فعالیتهاي خارج از دانشگاه

97/6/197/6/30

برگزاري كاروان نشاط و سالمت در دانشگاه ها و ارائه گزارش شش 

ماهه دوم
10

نوع برنامه، تاريخ، مناسبت و وسايل موردنیاز:اطالع رساني

موضوع هاي درج در پوستر شامل مناسبت، نوع برنامه، : پوستريا بنر

تاريخ، ذكر جنسیت، شیوه اجراي برنامه، نام دانشگاه، آرم دانشگاه، 

آرم تربیت بدني دانشگاه

سايت

تعداد شركت  كنندگان به تفکیک : گزارش رسمي از برنامه شامل

جنسیت،اسامي از ثبت نام شوندگان تا شركت كنندگان، اسامي 

مدعوين شركت كننده، جوايز اهدا شده و مسابقات برگزارشده حین 

اجراي فعالیت

در مورد  )بارگزاري برگه ماموريت مسول يا مسولین برگزاري فعالیت

(فعالیتهاي خارج از دانشگاه

97/12/197/12/15

97/2/197/2/15شیوه نامه5تدوين شیوه نامه مسابقات درون دانشگاهي و خوابگاهي

برگزاري مسابقات درون دانشگاهي و خوابگاهي و ارائه گزارش سه 

ماهه اول
5

 اطالعیه هاي ورزشي در خصوص برگزاري مسابقات 

 پوستر مسابقات

 تعداد مسابقات برگزار شده

 تعداد نفرات شركت كننده 

 اسامي تیم ها و نفرات قهرمان

 عکس هاي مربوط به برگزاري مسابقات

97/3/197/3/30

 برگزاري مسابقات درون دانشگاهي و خوابگاهي و ارائه گزارش سه 

ماهه سوم
10

 اطالعیه هاي ورزشي در خصوص برگزاري مسابقات 

 پوستر مسابقات

 تعداد مسابقات برگزار شده

 تعداد نفرات شركت كننده 

 اسامي تیم ها و نفرات قهرمان

 عکس هاي مربوط به برگزاري مسابقات

97/9/197/9/30

50برنامه ترويجي ورزش هاي همگاني

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100
افزايش مشاركت دانشجويان در 

فعالیت هاي ورزشي
6
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

 - (فرابر)بروز رساني اطالعات و فرم هاي سامانه سیناساي مشاوره 

شش ماهه اول
50

تکمیل فرم هاي مربوط به مشاوره حضوري، دانشجويان خودآسیب 

مداخله در رفتارهاي  )رسان، دوره هاي آموزشي، جلسات و كمیته ها

شوراي - هسته هاي مشاوره پیشرفت تحصیلي - خودآسیب رسان

، همتاياران سالمت روان (تامین بهداشت روان

3558297/06/31

- (فرابر)بروز رساني اطالعات و فرم هاي سامانه سیناساي مشاوره 

شش ماهه دوم
50

- (فرابر)بروز رساني اطالعات و فرم هاي سامانه سیناساي مشاوره 

شش ماهه دوم
3576597/12/15

30شش ماهه اول-تشکیل شوراي تامین بهداشت رواني در دانشگاه
تصوير ابالغ اعضاي شوراي تامین بهداشت روان در دانشگاه و گزارش 

صورتجلسات شش ماهه اول
97/06/1597/06/31

97/12/197/12/15 گزارش صورتجلسات شش ماهه دوم30شش ماهه دوم-تشکیل شوراي تامین بهداشت رواني در دانشگاه

20شش ماهه اول- تشکیل كمیته پیشگیري از مصرف مواد در معاونت
تصوير ابالغ اعضاي كمیته پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه و 

گزارش صورتجلسات شش ماهه اول
97/06/1597/06/31

97/12/197/12/15 گزارش صورتجلسات شش ماهه دوم20شش ماهه دوم- تشکیل كمیته پیشگیري از مصرف مواد در معاونت

50دانشکده/گزارش پاش سالمت روان دانشجويان دانشگاه
گزارش تعداد دانشجويان پايش شده به نسبت كل دانشجويان 

جديدالورود
97/11/1597/11/30

50دانشکده/گزارش پايش پیشرفت تحصیلي دانشجويان دانشگاه
تعداد دانشجويان داراي افت تحصیلي به نسبت كل دانشجويان و 

مستندات مربوط به مداخالت
97/11/1597/11/30

برگزاري كارگاه ها و برنامه آموزشي 

و پژوهشي منطقه اي مطالعات بین 

رشته اي قرآن و سالمت

100برگزاري و اعزام مدعوين به كارگاه12
دانشگاه میزبان ارسال گزارش برگزاري و ساير دانشگاه ها نامه اعزام 

مدعوين به جلسه
97/12/197/۱۲/۱۵

97/6/197/6/31گزارش برگزاري كارگاه30برگزاري كارگاه شش ماهه اول

97/6/197/6/31نامه اعزام به كارگاه هاي برگزار شده از طرف دانشگاه20اعزام مدعوين به كارگاه

97/12/197/12/15گزارش برگزاري كارگاه30برگزاري كارگاه شش ماهه دوم

97/12/197/12/15نامه اعزام به كارگاه هاي برگزار شده از طرف دانشگاه20اعزام مدعوين به كارگاه

97/4/197/4/30نامه اعالم اسامي دانشجويان60(ع)به مركز قرآن و عترت (طبق شیوه نامه)معرفي فعاالن 

97/6/197/6/31نامه و مستندات مربوطه40برگزاري دوره و تهیه گزارش

50
ايجاد بانک اطالعاتي ادارات مشاوره 

دانشگاه ها

تشکیل كمیته و شوراهاي سالمت 

روان
30

پايش سالمت روان و پیشرفت 

تحصیلي دانشجويان
20

برگزاري كارگاه و برنامه آموزشي و 

پژوهشي كشوري مطالعات بین 

رشته اي قرآن و سالمت

دوره آموزشي فعاالن كانون هاي 

قرآن و عترت و كانون هاي مذهبي 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

14

12

ارتقاي سالمت روان و افزايش 

پوشش غربالگري و برنامه هاي 

پیشگیرانه و درماني

6

افزايش سرانه آموزش هاي قرآني 

دانشگاهیان
6

100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

و درخواست  (...حفظ، قرائت، مفاهیم و)پیش بیني دوره هاي آموزشي

به معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه
97/3/197/3/31نامه مربوطه30

و تهیه  (حضوري، مجازي يا نیمه حضوري)گزارش برگزاري دوره ها

گزارش
70

شامل تعداد شركت كنندگان، سرفصل هاي )گزارش مکتوب 

و مصور (...آموزشي، مشخصات مدرس، ساعات برگزاري و 
97/10/197/10/30

حضوري، مجازي يا نیمه )گزارش اجراي دوره ها در فصل بهار

(حضوري
50

شامل تعداد شركت كنندگان، سرفصل هاي )گزارش مکتوب 

و مصور (...آموزشي، مشخصات مدرس، ساعات برگزاري و 
97/4/197/04/31

حضوري، مجازي يا نیمه )گزارش اجراي دوره ها در فصل پايیز

(حضوري
50

شامل تعداد شركت كنندگان، سرفصل هاي )گزارش مکتوب 

و مصور (...آموزشي، مشخصات مدرس، ساعات برگزاري و 
97/10/197/10/30

تبلیغات، ثبت نام و معرفي دانشجويان حائز شرايط به مركز قرآن و 

(ع)عترت
97/3/197/3/30نمونه اقالم تبلیغاتي و جدول ثبت نام15

50برگزاري دوره به همراه برگزاري آزمون هاي پاياني و صدور كارنامه
 مستندات مربوطه

97/7/197/7/30

97/10/197/10/30نامه و مستندات مربوطه20قبولشدگان (تدريس)ارائه گزارش كارورزي

97/11/197/11/30نمونه گواهي صادره15صدور گواهینامه پاياني ويژه قبولشدگان و ارسال به دانشگاه ها

معرفي مديران فرهنگي و كارشناسان قرآني حائز شرايط به مركز 

(ع)قرآن و عترت
97/10/197/10/30نامه به همراه اسامي شركت كنندگان60

97/10/197/10/30مستندات مربوطه و گزارش مکتوب و مصور40برگزاري طرح آموزشي مهارت هاي زندگي قرآني و گزارش آن

تبلیغات، ثبت نام و معرفي دانشجويان حائز شرايط به مركز قرآن و 

(ع)عترت
97/3/197/3/31نمونه اقالم تبلیغاتي و جدول ثبت نام25

برگزاري طرح ارتقاء قاريان و حافظان قرآن

ويژه دانشجويان
60

 نامه و مستندات مربوطه
97/5/197/5/31

صدور كارنامه همه شركت كنندگان و گواهینامه پاياني ويژه 

قبولشدگان و ارسال به دانشگاه ها
97/10/197/10/30نمونه كارنامه و  گواهي صادره15

97/4/197/4/15عکس+ تهیه گزارش 9735 ارايه گزارش برگزاري كرسي هاي تالوت در فصل بهار سال 

97/10/197/10/15عکس+ تهیه گزارش 9735 ارايه گزارش برگزاري كرسي هاي تالوت در  فصل پايیز سال 

97/12/197/12/15عکس+ تهیه گزارش 9730 ارايه گزارش برگزاري كرسي هاي تالوت در  فصل زمستان سال 

طرح آموزشي مهارت هاي زندگي 

قرآني
12

طرح ارتقاء قاريان و حافظان قرآن

ويژه دانشجويان
14

برگزاري دوره هاي آموزش قرآن 

كريم 

 ويژه دانشجويان

12

دانشجو قرآن -طرح تربیت معلم 

كريم

20 برگزاري كرسي هاي تالوت

برگزاري دوره هاي آموزش قرآن كريم

(ضمن خدمت) ويژه كاركنان دولت 
12

12
افزايش سرانه آموزش هاي قرآني 

دانشگاهیان

100

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

افزايش مشاركت دانشگاهیان در 

فعالیتهاي قرآني
6

6
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه فرهنگی و دانشجويی

97/4/197/4/15عکس+ تهیه گزارش 9735 ارايه گزارش برگزاري محفل انس با قرآن در فصل بهار سال 

97/10/197/10/15عکس+ تهیه گزارش 9735 ارايه گزارش برگزاري محفل انس با قرآن در  فصل پايیز سال 

97/12/197/12/15عکس+ تهیه گزارش 9730 ارايه گزارش برگزاري محفل انس با قرآن در  فصل زمستان سال 

97/1/1597/1/31شیوه نامه20ابالغ شیوه نامه برنامه با قرآن در رمضان به دانشگاهها

97/4/197/4/15عکس+ تهیه گزارش 80ارائه گزارش برگزاري برنامه

97/11/197/11/30نامه معرفي يا نامه اعزام50معرفي و اعزام دبیران و تکمیل اطالعات درخواستي

97/11/197/11/30نامه و مستندات مربوطه50گزارش برگزاري مجمع

مجمع عمومي كانون هاي قرآن و 

عترت و مذهبي دانشگاه هاي علوم 

پزشکي به منظور انتخاب اعضاي 

شوراي مركزي

40

20

20 برگزاري  برنامه با قرآن در رمضان

برگزاري محافل انس با قرآن كريم

تامین نیاز هاي رفاهي و توسعه 

ظرفیت هاي فرهنگي در 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

100
افزايش مشاركت دانشگاهیان در 

فعالیتهاي قرآني
6
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

97/2/197/2/31ارسال صورتجلسه به همراه اسامی منتخب5انتخاب دانشگاه های مجری

97/2/197/2/31ارسال صورتجلسه5هماهنگی با مسئولین مراکز اجرای برنامه

97/2/197/2/31ارائه گزارش5تکثیر مجموعه آموزشی

97/3/197/3/31ارسال صورتجلسه به همراه اسامی منتخب5انتخاب خانه های بهداشت

20برگزاری دوره آموزشی

نامه  رسمی به امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه  طب ایرانی و یا 

معاون بهداشت شامل اعالم رسمی تعداد کالس ها و اسامی افراد 

شرکت کننده

97/4/197/6/31

گزارش فعالیت سه ماهه اول از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/3/197/3/31

گزارش فعالیت سه ماهه دوم از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/6/197/6/31

گزارش فعالیت سه ماهه سوم از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/9/197/9/30

گزارش فعالیت سه ماهه چهارم از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/12/197/12/15

20توانمند سازی نیروی انسانی

نامه  رسمی به امضاء رییس دانشکده  یا مدیر گروه طب ایرانی و یا 

معاون بهداشت شامل اعالم رسمی تعداد کالس ها و اسامی افراد 

شرکت کننده

97/4/197/6/31

97/2/197/2/31ارسال صورتجلسه به همراه اسامی منتخب5انتخاب مراکز اجرای برنامه

97/2/197/2/31ارسال صورتجلسه5هماهنگی با مسئولین مراکز اجرای برنامه

97/2/197/2/31ارائه گزارش5تکثیر مجموعه آموزشی

25برگزاری دوره آموزشی

نامه  رسمی به امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه  طب ایرانی و یا 

معاون بهداشت شامل اعالم رسمی تعداد کالس ها و اسامی افراد 

شرکت کننده

97/4/197/6/31

گزارش فعالیت سه ماهه اول از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/3/197/3/31

گزارش فعالیت سه ماهه دوم از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/6/197/6/31

گزارش فعالیت سه ماهه سوم از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/9/197/9/30

85
فراهمی خدمات در خانه های 

بهداشت

فراهمی خدمات در پایگاه و یا مراکز 

بهداشتی، درمانی

حوزه طب سنتی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
40

افزایش سطح پوشش خدمات در 

سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی
45

15
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ن
صفها

ا

حوزه طب سنتی

گزارش فعالیت سه ماهه چهارم از ارائه خدمات در خانه بهداشت بر 

اساس فرم های ستادی
10

/ مدیر گروه  طب ایرانی/ گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

معاون بهداشت دانشگاه
97/12/197/12/15

20توانمند سازی نیروی انسانی

نامه  رسمی به امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه  طب ایرانی و یا 

معاون بهداشت شامل اعالم رسمی تعداد کالس ها و اسامی افراد 

شرکت کننده

97/4/197/6/31

97/1/1597/1/31ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5تدوین شیوه نامه ی تولید مجموعه های آموزشی

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده10تولید و انتشار مجموعه آموزشی طب ایرانی

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده10تولید و انتشار مجموعه آموزشی داروسازی در طب ایرانی

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5تولید و انتشار مجموعه آموزشی تاریخ پزشکی

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده10تولید و انتشار مجموعه آموزشی طب ایرانی برای پزشکان عمومی

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5تولید و انتشار مجموعه آموزشی طب ایرانی برای رشته مامایی

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده10تولید و انتشار مجموعه آموزشی طب ایرانی برای پرستاران

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5تولید و انتشار مجموعه آموزشی طب ایرانی برای رشته تغذیه

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5تولید و انتشار مجموعه آموزشی  برای عطاران

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5تولید و انتشار مجموعه آموزشی شیوه ی پژوهش در طب ایرانی

97/11/197/11/30ارائه گزارش10ارزیابی مجموعه های آموزشی تولید شده

97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده5به روز رسانی مجموعه آموزشی اعمال یداوی

97/11/197/11/30ارائه گزارش5به روز رسانی وب سایت دفتر طب ایرانی

بازنگری در تدوین نسخه بومی نظام طبقه بندی بیماری ها در طب 

(IrCD/TM)ایرانی 
97/10/197/10/30ارائه گزارش و فایل الکترونیکی از بسته ی تعیین شده10

15
فراهمی خدمات در پایگاه و یا مراکز 

بهداشتی، درمانی

50 30تولید منابع  دانش افزاییکاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
افزایش سطح پوشش خدمات در 

مراکز درمانی
40

45
افزایش سطح پوشش خدمات در 

سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی
40

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

جسمی، روانی و اجتماعی
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ن
صفها

ا

حوزه طب سنتی

40گزارش 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

97/11/197/11/30

30 گزارش از برگزاری نشست یا کارگاه آموزشی ملی

/ 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

97/11/197/11/30

دانشگاه های ) گزارش از برگزاری جلسات یا کارگاه های بین گروهی 

( نشست5دارای گروه طب ایرانی هر کدام 
30

/ 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

97/11/197/11/30

97/6/197/6/31ارائه آیین نامه مصوب10بازنگری و ابالغ آیین نامه ها و مقررات مربوط

20بهره برداری از سالمتکده های تیپ
مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام، نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی سالمتکده
97/11/197/11/30

10(غیر تیپ) گزارش از تجهیز و راه اندازی سالمتکده طب ایرانی 
مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام، نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی
97/11/197/11/30

15 گزارش از راه اندازی واحدهای طب سنتی در درمانگاه ها
مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام، نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی سالمتکده
97/11/197/11/30

10تخصیص تخت بستری در بیمارستان ها
مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل نام و نشانی بیمارستان و تعداد تخت تخصیصی
97/11/197/11/30

97/11/197/11/30ارائه گزارش20 خدمت طب ایرانی5تعرفه گذاری و بیمه ی ویزیت و 

97/11/197/11/30ارائه گزارش10 قلم از فرآورده های طب سنتی رایج و پر مصرف طب ایرانی10بیمه ی 

5ثبت مرکز آموزش مهارتی دانشگاه در مرکز ملی آموزش های مهارتی
مدیر گروه محترم طب / گزارش رسمی به امضاء رییس دانشکده

ایرانی دانشگاه به همراه مشخصات مرکز آموزش مهارت
97/11/197/11/30

97/6/197/6/31ارائه گزارش40 گزارش از اصالح زیرساخت های قانونی

60گزارش 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
97/11/197/11/30

97/6/197/6/31متن نهایی نسخه تدوین شده50تدوین یا اصالح آیین نامه ها و مقررات مربوط

97/6/197/6/31متن نهایی نسخه تدوین شده20تدوین استاندارد خدمات

15تأمین نیروی انسانی
/ گزارش رسمی از تعداد نیروی  تأمین شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب ایرانی
97/11/197/11/30

15گزارش از برگزاری کارگاه آموزشی و توانمندسازی طب مکمل
مدیر گروه محترم طب ایرانی / نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل اسامی پزشکان عمومی آموزش دیده
97/11/197/11/30

20

فراهمی خدمات در مراکز درمانی 

غیر دولتی

35

50
تدوین استاندارد خدمات و اجرای 

کارگاه توانمندسازی طب مکمل

توانمندسازی نیروی انسانی

40
افزایش سطح پوشش خدمات در 

مراکز درمانی

15

فراهمی خدمات در مراکز درمانی 

دولتی

50کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

افزایش سطح پوشش خدمات 

درمانی طب مکمل در مراکز درمانی
5
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ن
صفها

ا

حوزه طب سنتی

30 گزارش از تجهیز و بهره برداری از مراکز ارائه خدمات طب مکمل
مدیر گروه محترم طب ایرانی / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

از نام و نشانی مراکز
97/11/197/11/30

50تأمین نیروی انسانی متخصص برای مرکز ارائه خدمات طب مکمل
/ گزارش رسمی از تعداد نیروی تأمین شده با امضاء رییس دانشکده

مدیر گروه محترم طب ایرانی
97/11/197/11/30

20تأمین نیروی کارشناسی برای مرکز ارائه خدمات طب مکمل
گزارش رسمی از تعداد نیروی کارشناسی تأمین شده با امضاء رییس 

مدیر گروه محترم طب ایرانی/ دانشکده
97/11/197/11/30

97/6/197/6/31متن نهایی نسخه تدوین شده50ابالغ دستورالعمل های مورد نیاز

 گزارش از تعداد مجوز صادره برای تأسیس داروخانه های طبیعی و 

سنتی
97/11/197/11/30دانشکده مربوطه/ ارائه گزارش رسمی از معاونت غذا و دارو دانشگاه30

20(داروساز عمومی) گزارش از آموزش نیروی انسانی 
مدیر گروه محترم طب ایرانی / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

شامل اسامی داروسازان عمومی آموزش دیده
97/11/197/11/30

20ارزیابی مراکز ارائه فرآورده های طبیعی و سنتی موجود
مدیر گروه محترم طب ایرانی / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

از ارزیابی و تحلیل آن
97/6/197/6/31

60بهبود فضای فیزیکی مراکز موجود
مدیر گروه محترم طب ایرانی / گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده

از اقدامات
97/6/197/6/31

20ارزیابی سطح کیفی داروهای مراکز موجود
گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب 

ایرانی دانشگاه  از نتایج ارزیابی و تحلیل آن
97/6/197/6/31

فراهمی خدمات در مراکز ارائه 

فرآورده های طبیعی و سنتی مراکز 

دولتی

50

10
راه اندازی داروخانه های طبیعی و 

سنتی

تأسیس داروخانه های طبیعی و 

سنتی
50

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی 

دارو و فراورده های سالمت
10

50فراهمی خدمات طب مکمل
افزایش سطح پوشش خدمات 

درمانی طب مکمل در مراکز درمانی
5 50 کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها
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ن
صفها

ا

 97/02/31 97/02/01فایل اطالعات نیروی انسانی پرستاری دانشگاه15بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

97/02/0197/04/31مستندات صورتجلسات20برگزاری جلسات هماهنگی جهت اخذ مجوز بکارگیری

اخذ مجوز های بکارگیری نیرو ها در  دانشگاه ها با اولویت اجرای 

طرح انطباق
97/09/0197/09/30نامه مجوز25

97/12/0197/12/15لیست افراد بکارگیری شده25بکارگیری نیروها

97/12/0197/12/15گزارشات9715گزارش تجمیعی نهایی از اقدامات انجام شده در طی سال 

97/02/0197/03/15فایل اطالعات مدیران پرستاری صف و ستاد دانشگاه25بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی تحت پوشش

ارزیابی شرایط انتخاب افراد منتخب جهت اختصاص پست های 

مدیریتی
97/04/0197/06/31مستندات چک لیستهای تکمیل شده ارزیابی شرایط انتخاب25

پیشنهاد انتصاب افراد منتخب در پست مدیریتی توسط واحد های 

دانشکده به دفاتر منابع انسانی/ مربوطه در زیر مجموعه دانشگاه
25

دانشکده ها و واحدهای زیر مجموعه با دفاتر /مکاتبات دانشگاهها

منابع انسانی مربوطه
97/07/0197/09/30

97/11/0197/12/15گزارش انتخاب ها و اقدامات انجام شده25 اجرای برنامه در کلیه دانشگاه ها

10بررسی وضعیت موجود دفاتر پرستاری دانشگاه ها
مستندات اعالم وضعیت و تعداد پست های سازمانی مدیریتی دفاتر 

پرستاری دانشگاهها به معاونت پرستاری
97/02/0197/02/31

 پیشنهاد انتخاب افراد واجد شرایط جهت تصدی پست های مدیریتی 

پرستاری ستاد دانشگاه ها
97/07/0197/09/30 مکاتبات با واحد توسعه دانشگاهها15

تصدی  افراد منتخب در پست های سازمانی دفاتر پرستاری دانشگاه 

ها
97/10/019711/30مکاتبات با واحد منابع انسانی دانشگاهها15

97/12/0197/12/15ابالغ30صدور ابالغ مدیر پرستاری دانشگاه توسط ریاست دانشگاه

97/12/0197/12/15 ابالغ30صدور ابالغ مدیر پرستاری به عنوان عضو هیئت رییسه دانشگاه

9697/02/0197/02/31فایل اطالعات ثبت شده شاخص های 9625تجزیه و تحلیل اطالعات شاخص های ثبت شده سال 

97/03/31   97/03/01ابالغ اعضاء25تشکیل کارگروه تخصصی بازنگری شاخص ها

97/05/31 97/04/01صورتجلسه25تشکیل جلسات بازنکری شاخص ها

97/12/0197/12/15مکاتبات25ابالغ شاخص های بازنگری شده به دانشگاه ها

100
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت

افزایش تعداد نیروی انسانی حرفه 

ای و غیر حرفه ای پرستاری در 

دانشگاه ها

5
استاندارد سازی نیرو های حرفه ای 

و غیر حرفه ای پرستاری
100

          ارتقاء جایگاه مدیریت 

پرستاری صف و ستاد در  تمامی 

دانشکده ها/ دانشگاه ها 

10

پیاده سازی و اجرای بخشنامه 

شرایط انتخاب مدیران پرستاری 

صف تا ستاد و کارشناسان 

دانشگاههای علوم پزشکی

50

رعایت شایسته ساالری در خصوص 

تصدی تمامی پست های مدیریتی 

پرستاری، کارشناسان و مدیران 

پرستاری ستادی دانشگاه ها

50

ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در 

ثبت و دیده بانی شاخص های ملی 

پرستاری

50
تحقق شاخص های ملی مراقبت 

های پرستاری در جامعه و بالین
5

حوزه پرستاری
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ن
صفها

ا

حوزه پرستاری

عقد قرارداد اجرای سامانه شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری 

در بالین
97/03/0197/03/31مستند عقد قرارداد و ابالغ اجرا در دانشگاهها20

اجرای پایلوت سامانه شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری در 

بالین در دانشگاههای منتخب سه ماهه دوم سال
97/04/0197/05/31گزارشات ارسالی از دانشگاهها در سه ماهه دوم سال20

اجرای پایلوت سامانه شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری در 

بالین در دانشگاههای منتخب سه ماهه سوم سال
97/06/0197/07/30گزارشات ارسالی از دانشگاهها در سه ماهه سوم سال

اجرای پایلوت سامانه شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری در 

بالین در دانشگاههای منتخب سه ماهه چهارم سال
97/08/0197/09/30گزارشات ارسالی از دانشگاهها از سه ماهه چهارم سال

97/10/0197/11/30مستندات گزارشات ارسالی دانشگاههای منتخب به معاونت پرستاری20اخذ نظرات دانشگاههای منتخب به منظور اصالح و رفع نواقص و اجرا

اجرای سامانه  شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری در بالین 

در دانشگاههای منخب
97/12/0197/12/15مکاتبه با کلیه دانشگاه ها به منظور اجرای سامانه20

97/12/0197/12/15مستندات گزارشات نهایی ارسالی از  دانشگاه ها20پیاده سازی سامانه در کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور

97/02/0197/04/30مستندات گزارش دانشگاه های مجری از روند اجرای برنامه40اجرای پایلوت سامانه

97/05/0197/07/30گزارش تحلیلی اصالحی20تجزیه و تحلیل فرایند اجرا

97/08/0197/09/30لینک سامانه اصالح شده/ مکاتبات انجام شده با پشتیبان فنی سامانه20رفع نواقص و بازنگری سامانه

97/10/0197/12/15مکاتبات و گزارش استقرار20استقرار سامانه در کلیه دانشگاه های کشور

97/04/0197/06/31فایل دستورالعمل30مدل اجرایی/ تدوین پیش نویس دستورالعمل 

97/07/0197/09/30مستندات عقد قرارداد20تدارک نرم افزار

97/10/0197/12/15مکاتبه با دانشگاه30اجرای آزمایشی در دانشگاه منتخب

97/10/0197/12/15گزارشات نظارتی20 نظارت بر اجرای آزمایشی برنامه

97/02/0197/02/15مستندات تفاهم نامه10عقد تفاهم نامه با معاونت های بهداشتی  و توسعه

97/02/1597/03/31ابالغ اعضاء کارگروه تخصصی10تشکیل کارگروه تخصصی تدوین طرح مشارکتی

ایجاد جایگاه پرستاری سالمت 

جامعه در مراکز جامع سالمت 

منتخب

100

100
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت

تحقق شاخص های ملی مراقبت 

های پرستاری در جامعه و بالین
5

اجرای آزمایشی ایجاد جایگاه 

 مرکز جامع سالمت50پرستاری در 
10

50استقرار شاخص های ملی پرستاری

ساماندهی روش های مدیریت و 

مراقبت پرستاری در بالین با استفاده 

از فناوری های روز در حرفه 

پرستاری

10

پیاده سازی ثبت الکترونیکی گزارش 

های مدیریتی پرستاری
50

اجرای آزمایشی ارائه مراقبت های 

پرستاری براساس مدل فرآیند 

پرستاری در دانشگاه منتخب

50
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ن
صفها

ا

حوزه پرستاری

بررسی سوابق وضعیت پرستاران در اداره بیماری های غیر واگیر در 

سطح ملی و در سطح جهانی
97/04/0197/04/31ارائه مستندات نتایج بررسی ها توسط کارگروه10

بررسی جایگاه موجود پرستاران در کنترل بیماری های غیر واگیر در 

(آموزش، پژوهش، خدمات  )نظام سالمت
97/05/0197/06/31ارائه مستندات نتایج بررسی ها توسط کارگروه15

تدوین طرح اجرایی نحوه بکارگیری پرستاران در پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیر واگیر
97/05/0197/06/31مستندات طرح اجرایی10

97/07/0197/07/30مستندات شرح وظایف تدوین شده15تدوین شرح وظایف پرستار سالمت جامعه

97/08/0197/09/30ابالغ به دانشگاه جهت بکارگیری نیرو10شروع فرایند جذب و بکارگیری نیروها در مراکز منتخب

97/10/0197/12/15ارائه گزارش از دانشگاه های منتخب20ارزیابی و گزارش عملکرد پرستاران بکار گرفته شده

97/02/0197/02/31مستندات تفاهم نامه10عقد تفاهم نامه با معاونت های بهداشتی و توسعه

97/02/0197/02/31ابالغ اعضاء و صورتجلسه10تشکیل کارگروه

97/02/1697/03/31ارائه مستندات نتایج بررسی ها توسط کارگروه10بررسی وضعیت موجود

97/02/1697/03/31ارائه مستندات نتایج بررسی ها توسط کارگروه10بررسی کتب و مطالعات میدانی و مقاالت

97/04/0197/04/31مستند پیش نویس10تهیه پیش نویس اولیه

97/05/0197/05/31مکاتبات در خصوص اخذ نظرات10اخذ نظرات معاونت ها در خصوص پیش نویس اولیه

97/06/0197/06/31نامه ابالغ آیین نامه10تدوین و ابالغ آیین نامه

97/07/0197/08/15مکاتبات10 اطالع رسانی در سطح ده منطقه آمایشی جهت اعالم آمادگی

97/09/0197/11/30مستندات مجوز بهره برداری10اعطای مجوز بهره برداری به مراکز متقاضی

97/10/0197/12/15گزارشات نظارتی10ارائه گزارش مراکز راه اندازی شده از سوی ده منطقه آمایشی

100
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت

ایجاد جایگاه پرستاری سالمت 

جامعه در مراکز جامع سالمت 

منتخب

100 10
اجرای آزمایشی ایجاد جایگاه 

 مرکز جامع سالمت50پرستاری در 

ایجاد و راه اندازی یک مرکز جامع 

ارائه مراقبت های پرستاری و یک 

 تخصص در 5کلینیک مشاوره در 

هر قطب

5

استقرار و راه اندازی مراکز جامع 

ارائه مراقبت های پرستاری در سطح 

دانشگاه های قطب های آمایشی و 

 تخصص5کلینیک های مشاوره در 

100
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ن
صفها

ا

حوزه پرستاری

 به صورت HCبررسی وضعیت دانشگاه از نظر تعداد واحدها و مراکز 

فصلی سه ماهه اول سال
97/04/0197/04/31نامه و فایل اکسل گزارش وضعیت دانشگاه ها از سه ماهه اول سال10

 به صورت HCبررسی وضعیت دانشگاه از نظر تعداد واحدها و مراکز 

فصلی سه ماهه دوم سال
97/07/0197/07/31فایل اکسل گزارش وضعیت دانشگاه ها از سه ماهه دوم سال10

 به صورت HCبررسی وضعیت دانشگاه از نظر تعداد واحدها و مراکز 

فصلی سه ماهه سوم سال
97/10/0197/10/31فایل اکسل گزارش وضعیت دانشگاه ه از سه ماهه سوم سال10

 به صورت HCبررسی وضعیت دانشگاه از نظر تعداد واحدها و مراکز 

فصلی سه ماهه چهارم سال
97/12/0197/12/15 فایل اکسل گزارش وضعیت دانشگاه ها از سه ماهه چهارم  سال10

97/02/0197/03/31ابالغ چک لیستHC20ابالغ چک لیست نظارت بر مراکز و واحدهای 

 توسط دانشگاه های علوم پزشکی HCنظارت نظام مند بر مراکز 

شش ماهه اول سال
97/07/0197/07/30گزارشات نظارتی شش ماهه اول دانشگاه ها از مراکز تحت پوشش10

 توسط دانشگاه های علوم پزشکی HCنظارت نظام مند بر مراکز 

شش ماهه دوم سال
97/12/0197/12/15گزارشات نظارتی شش ماهه دوم دانشگاه ها از مراکز تحت پوشش10

 در تمامی مراکز بیمارستانی شش ماهه اول HCاستقرار واحد های 

سال
97/07/0197/07/30گزارشات شش ماهه اول دانشگاه ها10

 در تمامی مراکز بیمارستانی شش ماهه دوم HCاستقرار واحد های 

سال
97/12/0197/12/15گزارشات شش ماهه دوم دانشگاه ها10

97/02/0197/02/30مستندات تفاهم نامه10عقد تفاهم نامه با معاونت های آموزشی و توسعه

97/02/0197/02/30 ابالغ اعضاء و صورتجلسه10تشکیل کارگروه تخصصی

97/03/0197/03/31مکاتبات10بررسی وضعیت موجود و مطالعات میدانی

97/04/0197/06/31مکاتبات10پیش نویس دستورالعمل

نظرسنجی از مدیران پرستاری سه دانشگاه منتخب در هر یک از ده 

قطب آمایشی، در رابطه با نحوه تخصصی شدن
97/02/1597/03/31مکاتبات10

97/04/0197/04/31مکاتبات10مداخالت اصالحی

97/05/0197/06/31مکاتبات20 رشته تخصصی5ابالغ به دانشگاه ها و اجرا ی دستورالعمل در 

97/10/0197/10/30مکاتبات10اجرا در دانشگاه ها و ارائه گزارش سه ماهه سوم سال

97/12/0197/12/15مکاتبات10اجرا در دانشگاه ها و ارائه گزارش سه ماهه جهارم سال

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
100

توسعه جایگاه پرستار تخصصی در 

بالین و جامعه
10

افزایش تعداد مراکز مراقبت 

 30پرستاری در منزل به میزان 

درصد از وضعیت موجود

HC100توسعه کمی مراکز 10

اجرای دستورالعمل تخصصی شدن 

پرستاری
50
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ن
صفها

ا

حوزه پرستاری

97/02/0197/02/31مستندات تفاهم نامه5عقد تفاهم نامه با معاونت آموزشی

97/04/0197/04/31ابالغ عضاء و صورتجلسات5تشکیل کارگروه اول در تخصص های مربوطه پرستاری

97/07/0197/07/30ابالغ عضاء و صورتجلسات5تشکیل کارگروه دوم در تخصص های مربوطه پرستاری

97/10/0197/10/30ابالغ عضاء و صورتجلسات5تشکیل کارگروه سوم در تخصص های مربوطه پرستاری

97/12/0197/12/15ابالغ عضاء و صورتجلسات5تشکیل کارگروه چهارم در تخصص های مربوطه پرستاری

97/04/0197/04/31مستندات پیش نویس5تهیه پیش نویس کارگروه تخصصی اول

97/07/0197/07/30مستندات پیش نویس5تهیه پیش نویس تخصصی دوم

97/10/0197/10/30مستندات پیش نویس5تهیه پیش نویس تخصصی سوم

97/12/0197/12/15مستندات پیش نویس5تهیه پیش نویس تخصصی چهارم

97/04/0197/04/15مکاتبات6ارسال پیش نویس دوره اول به دفتر آموزش مداوم

97/07/0197/07/15مکاتبات6ارسال نویس دوره دوم  به دفتر آموزش مداوم

97/10/0197/10/15مکاتبات4ارسال نویس دوره سوم به دفتر آموزش مداوم

97/12/0197/12/15مکاتبات4ارسال نویس دوره چهارم به دفتر آموزش مداوم

97/05/0197/05/31مستندات تصویب دوره و مکاتبات مربوطه10تصویب دوره آموزشی اول و ابالغ آن

97/08/0197/08/30مستندات تصویب دوره و مکاتبات مربوطه5تصویب دوره آموزشی دوم و ابالغ آن

97/11/0197/11/30مستندات تصویب دوره و مکاتبات مربوطه5تصویب دوره آموزشی سوم و ابالغ آن

97/05/0197/05/31ارائه گزارش دانشگاه ها5 اجرا  دوره آموزشی اول در دانشگاه ها

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
100

توسعه جایگاه پرستار تخصصی در 

بالین و جامعه
10

اجرای دوره های تخصصی مهارتی 

پرستاری
50
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ن
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ا
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97/08/0197/08/30ارائه گزارش دانشگاه ها5 اجرا دوره آموزشی دوم در دانشگاه ها

97/11/0197/11/30ارائه گزارش دانشگاه ها5 اجرا دوره آموزشی سوم در دانشگاه ها

97/02/0197/02/31ابالغ اعضاء و صورتجلسه35تشکیل کارگروه تخصصی

تهیه دستورالعمل و فرم های رضایت آگاهانه از بیماران در حضور 

پرستار
97/03/0197/05/31نامه به دانشگاه ها35

 بیمار 100گزارش اخذ رضایت آگاهانه از بیماران با مشاهده پرونده 

در ماه های دی و بهمن
97/10/0197/12/15گزارش از مشاهدات30

97/02/0197/02/31مستندات تفاهم نامه25عقد تفاهم نامه با سازمان اورژانس کشور

برگزاری دوره های آموزشی پرستاری بحران در سه پودمان سه روزه 

جهت افراد واجد الشرایط
97/10/0197/12/15مکاتبات و اسامی شرکت کنندگان25

برگزاری دوره های آموزشی بحران توسط افراد آموزش دیده در ده 

منطقه آمایشی
97/10/0197/12/15گزارش برگزاری جلسات آموزشی در  ده قطب آمایشی25

 EOCایجاد ساز و کار الزم جهت استفاده از تیم بحران پرستاری در 

دانشگاه ها
97/10/0197/12/15ارائه گزارش ده منطقه آمایشی25

97/01/2097/01/31مکاتبات15تهیه و ارسال شرح خدمات سامانه به معاونت توسعه

97/03/0197/04/31مستند عقد قرارداد15انعقاد قرارداد سامانه

97/05/0197/05/31ابالغ به دانشگاه های منتخب15اجرای پایلوت سامانه

97/06/0197/06/31گزارش اصالحات انجام شده15اصالح و رفع نواقص

97/07/0197/07/31نامه به کلیه دانشگاه10اطالع رسانی وسیع جهت ثبت نام پرستاران در کلیه دانشگاه ها

97/07/0197/07/30ابالغ به کلیه دانشگاه ها10اجرای سامانه در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

9709/0197/09/31ارائه گزارش اجرا در کلیه دانشگاه ها در سه ماهه سوم10گزارش گیری سه ماهه سوم از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

گزارش گیری سه ماهه چهارم از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور
97/12/0197/12/15ارائه گزارش تحلیلی توسط کلیه دانشگاه ها در سه ماهه چهارم10

100
دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت

تداوم استقرار فرهنگ رعایت حقوق 

بیمار و اخالق پرستاری
5

پیاده سازی امکان انتخاب آگاهانه 

خدمت توسط بیماران
100

اجرای دوره های تخصصی مهارتی 

پرستاری
50

توسعه جایگاه پرستار تخصصی در 

بالین و جامعه
10

دستیابی به آمار و اطالعات صد در 

صد گروه پرستاری کشور
5

استقرار سامانه ثبت ملی گروه 

پرستاری کشور
100

     ارتقاء آمادگی پرستاران در 

مواجهه با بحران و حوادث
10

         تشکیل تیم پرستاری بحران 

 منطقه آمایشی10در 
100
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه پرستاری

مراکز تحقیقات مراقبت / هماهنگی و برگزاری جلسات با دانشکده ها 

های پرستاری
97/02/0197/03/31مستندات صورتجلسات40

97/04/0197/05/31مکاتبات با دانشگاه ها30تعیین اولویت های پژوهشی

تدوین دستورالعمل تشویق و حمایت از طرح پژوهش ملی و یا بین 

الملل مورد نیاز جامعه پرستاری و اجرای آن
97/06/0197/08/30مکاتبات با دانشگاه ها30

97/01/2097/02/31مستندات تفاهم نامه10عقد تفاهم نامه با معاونت درمان

97/02/0197/02/31ابالغ اعضاء15تشکیل کارگروه آموزش به بیمار

97/02/0197/03/15مستندات تدوین وظایف، اهداف، نحوه نظارت15تدوین پیش نویس ساختار آموزش به بیمار

97/03/1697/03/31شماره نامه ارسال شده10ارسال پیش نویس اولیه به معاونت درمان در ستاد وزارت

97/04/0197/04/30پیش نویس اصالح شده10نظر سنجی از معاونت درمان در ستاد وزارت

97/04/0197/04/30مکاتبات با دانشگاه ها10نظر سنجی از دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص پیش نویس

97/05/0197/05/30تهیه پیش نویس نهایی15اصالح پیش نویس بر اساس نظر سنجی انجام شده

97/06/0197/06/30شماره نامه ابالغ از معاونت پرستاری15نهایی سازی و ابالغ توسط معاون پرستاری

97/07/0197/07/31ابالغ اعضاء25تشکیل کارگروه راه اندازی ساز و کار آموزش به بیمار در دانشگاه ها

97/08/0197/10/15گزارشات نظارتی دانشگاهها25 راه اندازی ساز و کار آموزش به بیمار در بیمارستانها و بخشها

97/08/0197/10/15سند شاخص های تعیین شده25تدوین شاخص های اندازه گیری اثر بخشی

گزارش دانشگاه ها از برگزاری همایش آموزش به بیمار در سطح 

دانشگاه
97/10/1597/12/15مکاتبات25

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
100

100

ایجاد ساز و کار اجرائی هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در تمامی 

بیمارستانهای کشور

10

اجرا و پیاده سازی دستورالعمل 

آموزش به بیمار
50

تدوین و ابالغ دستورالعمل آموزش 

به بیمار
50

 درصد از 20ارتقاء کاربردی بودن 

تحقیقات پرستاری
5

کاربردی کردن تحقیقات دانشجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

توجیهی کشوری ویژه مدرسین -  برگزاری کارگاه های آموزشی 

استانی و شهرستانی اعضای خانه مشارکت
۲۰

دعوت - بسته آموزشی -  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه کارگاه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

۹۷/۱۰/۱۹۷/۱۰/۳۰ دعوت نامه همایش، برنامه همایش، فهرست حضور و غیاب۲۰ تشکیل همایش ملی تبادل تجبریات  خانه های مشارکت استانی

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵ فایل کتاب۲۰ انتشار دستاوردهای یک ساله خانه های مشارکت استانی

۲۰ تشکیل خانه مشارکت شهرستان ها

  فهرست اسامی اعضای خانه مشارکت  به تفکیک شهرستان های 

اسامی رئسای منتخب خانه مشارکت به تفکیک شهرستان -  تابعه 

های تابعه

۹۷/۰۶/۱۹۷/۰۶/۳۱

توجیهی برای اعضای خانه مشارکت - برگزای کارگاه  آموزشی

ااستانی و شهرستانی
۲۰

به تفکیک کارگاه استانی و ) لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

به تفکیک کارگاه استانی و )دعوت نامه کارگاه   - (شهرستانی

(شهرستانی

۹۷/۰۶/۱۹۷/۰۶/۳۱

مشاوران سالمت دستگاه های /گزاران  تشکیل شبکه ملی شورای پیام

اجرایی  استانی
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۰ فهرست اسامی اعضای شبکه به تفکیک استان۲۰

توجیهی ویژه مدرسین استانی - برگزاری کارگاه کشوری آموزشی

شورای پیام گزاران سالمت دستگاه های اجرایی
۴۰

دعوت - بسته آموزشی -  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه کارگاه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

توجیهی برای اعضای شورای - برگزاری کارگاه آموزشی

مشاوران سالمت دستگاه های اجرایی/گزاران پیام
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۰دعوت نامه کارگاه-  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان ۴۰

۹۷/۱/۱۹۷/۱/31 آیین نامه اجرایی برگزاری مجامع۲۰نامه اجرایی مجامع تهیه و ابالغ آیین

نامه اجرایی جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی  تهیه و ابالغ آیین

سالمت
۹۷/۳/۱۹۷/۳/۳۱نامه اجرایی برگزاری جشنواره  آیین۲۰

۹۷/۳/۱۹۷/۳/۳۱ فرمت گزارش دهی برگزای مجمع۲۰دهی از برگزاری مجامع تهیه فرمت گزارش

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵فایل گزارش طبق فرمت از پیش تعیین شده۴۰تهیه و ارسال گزارش برگزاری مجامع

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱ فایل شیوه نامه۲۰ابالغ شیوه نامه تشکیل کمیته دیده بانی

توجیهی برای تشکیل کمیته دیده بانی -  برگزاری کارگاه آموزشی

سالمت
۲۰

دعوت - بسته آموزشی - لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه کارگاه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱اابالغ اعضای کمیته- ابالغ رییس کمیته ۴۰ تشکیل کمیته دیده بانی سالمت

۲۰ تدوین گزارش دیده بانی سالمت استان
ارسال گزارش نهایی دیده   - HSRارسال پروپوزال مصوب شورای 

بانی سالمت استان
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵

حوزه امور اجتماعی

ظرفیت سازی خانه مشارکت مردم 

در سالمت استان

ظرفیت سازی شورای 

مشاوران سالمت دستگاه /گزاران پیام

های اجرایی استان

برگزاری مجامع  سالمت استانی و 

شهرستانی

تشکیل کمیته دیده بانی سالمت

۲۰

۱۵

۱۰

۱۵

پذیری و   افزایش آگاهی، مسؤولیت

پاسخگویی اجتماعی، توانمندی و 

مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، 

خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و 

ارتقاء سالمت

9 100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه امور اجتماعی

۵ارائه گزارش از تشکیل مرکز اسناد اطالعات راهبردی سالمت

مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر راه اندازی مرکز اسناد و اطالعات 

تصویر ابالغ کارشناس مسئول مرکز اسناد - راهبردی سالمت استان 

آیین نامه مرکز اسناد و - و اطالعات راهبردی سالمت استان 

اطالعات راهبردی سالمت استان

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

 تصویب برنامه در هیات رییسه دانشگاه و ابالغ به تمام معاونتها در 

دانشگاه
۱۰

تصویر نامه ابالغ -  تصویب نامه اجرای برنامه در هیات رییسه دانشگاه 

برنامه به معاونتها
97/03/0197/03/31

 اعالم اسامی نمایندگان و رابطین ستاد در دبیرخانه ساغ استان به 

ستاد
۵

نامه معرفی نماینده مرتبط با دبیرخانه شورایعالی سالمت در حوزه 

مرکز اسناد و اطالعات راهبردی سالمت
97/03/0197/03/31

بررسی وضعیت موجود اسناد و اطالعات راهبردی سالمت در ستاد 

وزارت بهداشت
۳۰

 RFP تصویب نامه پروپوزال  در کمیته -  نهایی شدهHSR - 

گزارش نتایج مطالعه - فهرست اسامی نمایندگان ستادی معرفی شده 

وضعیت موجود

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

۵بررسی و تائید زیرساختهای موجود برای راه اندازی مرکز
مکاتبه رسمی مبنی بر تایید - نامه عالم آمادگی مرکز مورد نظر 

مرکز موردنظر
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

۵تعیین نمایندگان برنامه در تمامی حوزه های مرتبط  در دانشگاه ها
  فهرست اسامی نمایندگان برنامه در حوزه های مرتبط در دانشگاه با 

نامه رسمی
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

۲۰تشکیل کمیته راهبردی
اولین - تصویر  ابالغ اعضای کمیته با امضای معاون اجتماعی 

صورتجلسه کمیته راهبری
۹۷/۰۷/۰۱۹۷/۰۷/۳۱

۹۷/۰۷/۰۱۹۷/۰۷/۳۱صورت جلسات مرکز اسناد در ستاد با نمایندگان معرفی شده حوزه ها۵ برگزاری جلسات توجیهی  برای نمایندگان و رابطین

تشکیل کمیته فنی نمایندگان درون بخشی و برون بخشی ذیل 

دبیرخانه
۱۰

اولین - تصویر ابالغ اعضای کمیته با امضای معاون اجتماعی 

صورتجلسه کمیته فنی
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵صورت جلسات مرکز اسناد با نمایندگان معرفی شده حوزه ها۵برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان معرفی شده  در دانشگاه ها

۳۰توجیهی برای تشکیل اندیشگاه سالمت- برگزاری کارگاه آموزشی
دعوت - بسته آموزشی -  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان  

نامه کارگاه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱فرمت گزارش دهی۱۰ ساله۱ تهیه فرمت گزارش دهی 

۹۷/۱۱/۰۱۹۷/۱۱/۳۰ فایل گزارش۶۰ براساس چارچوب ارسالی1397ارسال گزارش عملکرد سال 

تشکیل و فعال سازی شورای پیام 

رسان سالمت
۱۰۰ارائه گزارش از تشکیل شورای پیام رسان سالمت۱۰

  (مدیر روابط عمومی دانشگاه)تصویر ابالغ رییس شورا 

 شیوه نامه 2 ماده 2-6تصویر ابالغ کارشناسان ارشد مطابق بندهای 

 نظامنامه استانی مدیریت سالمت همه جانبه   9شماره 

صورتجلسه اول شورا

97/02/0197/02/31

۲۰برگزاری دوره های آموزش پروژه نویسی ویژه مدرسین استانی
دعوت - بسته آموزشی - لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

استقرار مرکز اسناد و اطالعات 

راهبردی سالمت

ظرفیت سازی اندیشگاه سالمت 

استان

 تفاهم ۹۷اجرای برش برنامه سال 

نامه همکاری بین بخشی سه جانبه 

برنامه جامع سالمت استان

۱۰

۲۰

۲۰

پذیری و   افزایش آگاهی، مسؤولیت

پاسخگویی اجتماعی، توانمندی و 

مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، 

خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و 

ارتقاء سالمت

9

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100
کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماری های غیرواگیر
9
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ن
صفها

ا

حوزه امور اجتماعی

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱ فهرست پروژه های مصوب به تفکیک دستگاه های مجری۳۰تصویب پروژه های سال اول برنامه جامع سالمت استان

۹۷/۱۱/۰۱۹۷/۱۱/۳۰ ارایه گزارش پایش اجرای پروژه ها۵۰اجرای پروژه های مصوب

۹۷/۳/۱۹۷/۳/۳۱ فرمت گزارش دهی۲۰ تهیه فرمت گزارش دهی

۹۷/۱۰/۱۹۷/۱۰/۳۰فایل گزارش عملکرد۸۰ تهیه و ارسال گزارش عملکرد

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱ شیوه نامه۲۰ ابالغ شیوه نامه  رتبه بندی

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰ فایل گزارش رتبه بندی۵۰تهیه گزارش رتبه بندی سالمت شهرستان ها

۹۷/۱۱/۰۱۹۷/۱۱/۳۰ فایل گزارش جمع بندی۳۰تهیه گزارش جمع بندی در سطح ملی

استانی   با موضوع آلودگی هوا و / تشکیل جلسات کارگروه ملی 

 جلسه در هریک ۴ جلسه در سطح ملی و ۶تغییرات اقلیمی حداقل 

از استان های هدف

۴۰

 4حداقل )صورت جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 

پیش نویس سیاست های  مورد نیاز  جهت طرح در شورای  - (جلسه

عالی سالمت و امنیت غذائی

97/11/0197/11/30

استانی با موضوع آب و فاضالب  /  تشکیل جلسات کارگروه ملی 

 جلسه با تمام ذینفعان استانی در طول سال۴حداقل 
۴۰

 4حداقل )صورت جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 

پیش نویس سیاست های  مورد نیاز  جهت طرح در شورای  - (جلسه

عالی سالمت و امنیت غذائی

97/11/0197/11/30

استانی با موضوع مواد شیمائی با کلیه /  تشکیل جلسات کارگروه ملی

 جلسه در طول سال۴ذینفعان حداقل 
۲۰

 4حداقل )صورت جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 

پیش نویس سیاست های  مورد نیاز  جهت طرح در شورای  - (جلسه

عالی سالمت و امنیت غذائی

97/11/0197/11/30

تدوین و ابالغ پروتکل نوع همکاری بین بخشی در حیطه وظایف 

معاونت اجتماعی در راستای کاهش بار بیماری های قلبی عروقی، 

سرطان و مزمن تنفسی

97/03/0197/03/31پروتکل- نامه ابالغ ۲۰

توجیهی ویژه نمایندگان معاونت های - برگزاری کارگاه آموزشی

اجتماعی دانشگاه های مراکز استان
۱۰

دعوت - بسته آموزشی -  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه کارگاه
97/03/0197/03/31

ارائه گزارش از راهبری مصوبات کارگروه  بیماری های تنفسی ذیل 

سند ملی بیماریهای غیرواگیر  و تعیین نقش حوزه معاونت اجتماعی 

و تعیین آئین کار مربوطه

۱۰
ارائه فهرست برنامه های مداخله ای و مشارکتی در حوزه بیماری های 

تنفسی
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

ارائه گزارش از راهبری مصوبات کارگروه  بیماری های قلبی عروقی 

ذیل سند ملی بیماری های غیرواگیر و تعیین نقش حوزه معاونت 

های اجتماعی و تعیین آئین کار مربوطه

۱۰
ارائه فهرست برنامه های مداخله ای و مشارکتی در حوزه بیماری های 

قلبی
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

رارائه گزارش از اهبری مصوبات کارگروه  سرطان ذیل سند ملی 

بیماری های غیرواگیر و تعیین نقش حوزه معاونت های اجتماعی و 

تعیین آئین کار مربوطه

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱ارائه فهرست برنامه های مداخله ای و مشارکتی در حوزه سرطان۱۰

 تفاهم ۹۷اجرای برش برنامه سال 

نامه همکاری بین بخشی سه جانبه 

برنامه جامع سالمت استان

ارزیابی عملکرد کارگروه سالمت و 

امنیت غذایی استان در چارچوب 

 سال اخیر شورای عالی ۴مصوبات 

سالمت و امنیت غذایی

رتبه بندی عملکرد سالمت محوری 

شهرستان ها

ساماندهی مشکالت مربوط به 

آلودکی های زیست محیطی در 

سطح ملی و استانی

تدوین و راهبری سند مراقبت 

بیماری های غیرواگیر در شهرستان 

های  پایلوت و حیطه های 

دانشگاهی در حوزه معاونت 

اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی 

 )برای سه گروه بیماری های  هدف 

(قلبی عروقی ، تنفسی و سرطان 

۲۰

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100
کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماری های غیرواگیر
9

تدوین و راهبری سند مراقبت 

بیماری های غیرواگیر در شهرستان 

های  پایلوت و حیطه های 

دانشگاهی در حوزه معاونت 

اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی 

 )برای سه گروه بیماری های  هدف 

(قلبی عروقی ، تنفسی و سرطان 

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماری های غیرواگیر
9
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ن
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ارائه گزارش از استقرار پروتکل همکاری حوزه معاونت اجتماعی 

دانشگاه های علوم پرشکی به منظور کاهش بار بیماری های هدف 

و پایش برنامه عملیاتی (قلبی عروقی، تنفسی و سرطان )

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵برنامه ها و مداخالت اجرایی۴۰

دریافت تاییدیه )ارسال موضوعات پیشنهادی جهت کارگاه ها 

(الزامیست
97/03/0197/03/31نامه اداری۲۰

۴۰(شش ماهه اول )برگزاری کارگاه 

لیست - محتوای آموزشی تدریس شده - یک قطعه عکس از کارگاه 

- گزارش نوشتاری برگزاری کارگاه - حضور و غیاب شرکت کنندگان 

دعوتنامه سمن های شرکت  - (در صورت صدور)دعوتنامه مدرس 

(در صورت صدور)کننده 

97/06/0197/06/31

۴۰(شش ماهه دوم )برگزاری کارگاه 

لیست - محتوای آموزشی تدریس شده - یک قطعه عکس از کارگاه 

- گزارش نوشتاری برگزاری کارگاه - حضور و غیاب شرکت کنندگان 

دعوتنامه سمن های شرکت  - (در صورت صدور)دعوتنامه مدرس 

(در صورت صدور)کننده 

97/11/0197/11/30

دانشکده علوم / پشتیبانی دانشگاه 

پزشکی از سمن ها در راستای 

اهداف کلی سالمت ابالغ شده 

توسط وزیر محترم بهداشت

۲۰
هر گونه فعالیت در زمینه های اعالم شده در تعریف برنامه با ارایه 

.مستندات، قابل قبول می باشد
۱۰۰

- گزارش کتبی مستند از کمک صورت گرفته با جزییات موضوع 

هر گونه .... - تفاهم نامه، قرارداد و - نامه اداری - گزارش تصویری 

شواهد معتبر دال بر انجام فعالیت

97/06/0197/06/31

97/02/0197/02/15چک لیست- نامه ابالغ فرمت ۵تهیه چک لیست ارزیابی سمن ها

97/02/0197/02/15بارگذاری برنامه بازدید در فرمت تعیین شده5تهیه برنامه بازدید و ارسال به ستاد

20(سه ماهه اول)بازدید از سمن های تعیین شده 

- آگهی تاسیس و آگهی - اساسنامه سمن - پروانه فعالیت سمن 

ارسال چک لیست  - (آگهی روزنامه رسمی)آخرین تغییرات سمن 

ارزیابی تکمیل شده به ازای هر سمن

97/03/0197/03/31

97/05/0197/05/31فایل اکسل بانک اطالعاتی۵بروزرسانی بانک اطالعاتی سال گذشته و ثبت سمنهای جدیدالتاسیس

20(سه ماهه دوم)بازدید از سمن های تعیین شده 

- آگهی تاسیس و آگهی - اساسنامه سمن - پروانه فعالیت سمن 

ارسال چک لیست  - (آگهی روزنامه رسمی)آخرین تغییرات سمن 

ارزیابی تکمیل شده به ازای هر سمن

97/06/0197/06/31

20(سه ماهه سوم)بازدید از سمن های تعیین شده . 3

- آگهی تاسیس و آگهی - اساسنامه سمن - پروانه فعالیت سمن 

ارسال چک لیست  - (آگهی روزنامه رسمی)آخرین تغییرات سمن 

ارزیابی تکمیل شده به ازای هر سمن

97/09/0197/09/30

نظارت و ارزیابی سمن های حوزه 

دانشکده / تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی

تدوین و راهبری سند مراقبت 

بیماری های غیرواگیر در شهرستان 

های  پایلوت و حیطه های 

دانشگاهی در حوزه معاونت 

اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی 

 )برای سه گروه بیماری های  هدف 

(قلبی عروقی ، تنفسی و سرطان 

50

ارتقای کیفی و  افزایش کمی 

خدمات سمن ها در حوزه سالمت
9

نظارت و ارزیابی سمن های حوزه 

دانشکده / تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی

۵۰

۳۰

آموزش و توانمندسازی سمن های 

/ حوزه تحت پوشش دانشگاه 

دانشکده علوم پزشکی

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماری های غیرواگیر
9

9
ارتقای کیفی و  افزایش کمی 

خدمات سمن ها در حوزه سالمت

100
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ن
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97/10/0197/10/30فایل اکسل بانک اطالعاتی5بروزرسانی بانک اطالعاتی سال گذشته و ثبت سمنهای جدیدالتاسیس

20(سه ماهه چهارم)بازدید از سمن های تعیین شده 

- آگهی تاسیس و آگهی - اساسنامه سمن - پروانه فعالیت سمن 

ارسال چک لیست  - (آگهی روزنامه رسمی)آخرین تغییرات سمن 

ارزیابی تکمیل شده به ازای هر سمن

97/11/0197/11/30

دانشکده / تعیین سمن های مورد نیاز حوزه تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی و ارسال آن به ستاد
97/02/0197/02/31بارگذاری فرمت تعیین شده۱۰

97/03/0197/03/31تاییدیه۱۰بررسی و اعالم نظر از سوی ستاد

۸۰کمک به تهیه امکانات مورد نیاز برای ایجاد سمن جدید

صورتجلسه نشست کارشناس با اساتید، دانشجویان و سایر افرادی که 

صورتجلسه نشست با داوطلبان - بالقوه قادر به تاسیس سمن هستند 

- تصویر درخواست ثبت سمن در مرجع صدور پروانه - تاسیس سمن 

گزارشی مبسوط از هرگونه پشتیبانی و حمایت صورت گرفته از 

تصویر تاییدیه - داوطلبان تاسیس سمن جدید جهت تسریع فرآیند 

تصویر پروانه - تصویر آگهی روزنامه رسمی - مرجع صدور پروانه 

فعالیت

97/09/0197/09/30

ارسال نامه وزارت کشور برای اعضای شورای گسترش جهت اعالم 

نظر تخصصی
97/10/0197/10/30(بررسی درخت پیگیری)شماره نامه دریافتی از وزارت کشور ۱۰

بررسی پاسخ ارسالی از سوی اعضای شورای گسترش و آماده سازی 

آنها برای طرح در جلسه شورای گسترش
97/10/0197/10/30پاورپوینت۲۰

۵۰برگزاری جلسه شورای گسترش
دعوتنامه

صورتجلسه
97/10/0197/10/30

97/10/0197/10/30(جوابیه جهت وزارت کشور)شماره نامه ۲۰اعالم نتیجه جلسه شورا به وزارت کشور

برگزاری کارگاه آموزشی جهت 

رؤسای ادارات و کارشناسان 

/ سازمانهای مردم نهاد دانشگاه 

دانشکده

97/10/0197/10/30گزارش تصویری-دعوتنامه ۱۰۰برگزاری کارگاه10

برگزاری جلسات شورای گسترش 

سازمانهای مردم نهاد

گسترش فعالیت سمن های ملی به 

استان ها یا ایجاد سمن جدید 

شهرستانی/استانی

نظارت و ارزیابی سمن های حوزه 

دانشکده / تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی

50

۳۰

20

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

فراهم کردن بستر الزم جهت 

مشارکت اجتماعی و فعالیت مدنی 

در بخش سالمت

9

9
ارتقای کیفی و  افزایش کمی 

خدمات سمن ها در حوزه سالمت

100

فراهم کردن بستر الزم جهت 

مشارکت اجتماعی و فعالیت مدنی 

در بخش سالمت

9 100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت
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تهیه گزارش وضعیت موجود شامل آمار و اطالعات دقیق از وضعیت 

از نقطه نظر اولویت های سالمت و  (به تفکیک شهرستان)منطقه 

کمبودهای زیرساختی موجود در حوزه سالمت و سایر بخش ها

97/03/0197/03/31گزارش در فرمت ارسالی ستاد10

تشکیل اتاق فکر با همکاری معاونت بهداشت و درمان 

دانشکده جهت تعیین اولویت ها با توجه به بار بیماری ها و /دانشگاه

جلب حمایت و مشارکت معاونت های مذکور

97/03/0197/03/31صورتجلسه امضا شده طرفین8

97/04/0197/04/31صورتجلسه امضا شده طرفین/ نامه اداری 3اعالم سمن های مورد نیاز منطقه به ستاد

97/05/0197/05/31نامه2دانشکده/ ارسال پاسخ به دانشگاه

برگزاری نشست با دانشجویان، اساتید، کادر درمانی، علما، معتمدین 

به منظور آموزش و اطالع رسانی در مورد نقش سمن ها .... منطقه و 

و ثبت نام نیروهای داوطلب

97/04/0197/04/31گزارش تصویری- گزارش کتبی 8

مذاکره با سمن های ملی اصلی و جلب همکاری آن ها در ایجاد 

شعبه در محل سرای سمن ها
97/05/0197/05/31گزارش5

معرفی داوطلبان به سمن ملی به منظور انتخاب نماینده جهت 

نمایندگی/ تاسیس شعبه 
3

تصویر معرفی نامه صادر شده جهت نماینده با امضای مدیرعامل 

سمن ملی
97/05/0197/05/31

مذاکره با سازمان های ذی مدخل به منظور تسهیل گری امور مربوط 

به ایجاد سمن سرا
97/06/0197/06/31گزارش تصویری- گزارش کتبی 10

 اتاق، 5دارای حداقل  (.......خرید، اجاره، اهدا، )تامین مکان مورد نیاز 

از طریق جلب حمایت خیرین، استانداری، فرمانداری یا سایر ارگان 

های دولتی و خصوصی

97/08/0197/08/30گزارش تصویری- گزارش کتبی 20

تجهیز ساختمان مورد نیاز از طریق جلب حمایت خیرین یا ارگان 

های دولتی و خصوصی
97/09/0197/09/30گزارش تصویری- گزارش کتبی 15

10 سمن تازه تاسیس در سرای سمن ها5استقرار  حداقل 
تصویر پروانه فعالیت سمن های - گزارش تصویری - گزارش کتبی 

(نمایندگی/ شعبه )استقرار یافته 
97/10/0197/10/30

تشکیل کمیته های پشتیبان سمن ها توسط اقشار مختلف تاثیرگذار 

به ویژه علمای دین و معلمین و مدیران مدارس
97/11/0197/11/30گزارش تصویری- گزارش کتبی 6

  برگزاری دوره های آموزشی مددکاران اجتماعی ستادی ، دانشگاهی 

و بیمارستانی
10

صورتجلسه دوره برگزار شده به -  لیست کامل شرکت کنندگان 

امضاء دبیر و مدرس دوره
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱

  برگزاری دوره های آموزشی مددکاران اجتماعی ستادی ، دانشگاهی 

و بیمارستانی
10

صورتجلسه دوره برگزار شده به -  لیست کامل شرکت کنندگان 

امضاء دبیر و مدرس دوره
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵

ایجاد سرای سمن های سالمت 

درحوزه تحت پوشش 

دانشکده های علوم پزشکی /دانشگاه

جهت ارتقای سالمت مناطق محروم

   آموزش و توانمند سازی  گروه 

های هدف اداره کل خیرین 

کارشناسان ستادی ، داانشگاهها ، )

مددکاران اجتماعی و موسسات 

(خیریه 

۴۰

20

10010

افزایش کمی و ارتقای کیفی 

خدمات خیریه ، وقف وامور عام 

 ۲۰المنفعه حوزه سالمت به میزان 

درصد نسبت به سال گذشته

فراهم کردن بستر الزم جهت 

مشارکت اجتماعی و فعالیت مدنی 

در بخش سالمت

9 100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت
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  برگزاری دوره های آموزشی کارشناسان امور خیرین ستادی و 

دانشگاهی
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱اسامی شرکت کنندگان- مستندات آموزشی -   عکس 10

  برگزاری دوره های آموزشی کارشناسان امور خیرین ستادی و 

دانشگاهی
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵اسامی شرکت کنندگان- مستندات آموزشی - عکس 10

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱ شماره مجوز دریافتی از دانشگاه  به استناد نامه رسمی دانشگاه10  دریافت مجوز برگزاری دوره آموزشی موسسات خیریه

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵ شماره مجوز دریافتی از دانشگاه  به استناد نامه رسمی دانشگاه10  دریافت مجوز برگزاری دوره آموزشی موسسات خیریه

   برگزاری حد اقل یک دوره آموزشی در شش ماهه اول با موسسات 

خیریه
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱ لیست کامل شرکت کنندگان و عنوان دوره برگزار شده10

  برگزاری حد اقل یک دوره آموزشی در شش ماهه دوم با موسسات 

خیریه
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵  لیست کامل شرکت کنندگان و عنوان دوره برگزار شده10

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱ فرم نظر سنجی انجام شده10  نظر سنجی از دوره های برگزار شده

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱  گواهی های صادر شده برای دوره آموزشی5  صدور گواهی شرکت در آزمون

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵  گواهی های صادر شده برای دوره آموزشی5  صدور گواهی شرکت در آزمون

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱اسامی و مشخصات خیرین10  بازنگری بانک اطالعات خیرین

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵اسامی و مشخصات خیرین10  بازنگری بانک اطالعات خیرین

  ارائه گزارش از برگزاری همایش تجلیل از خیرین ، داوطلبان و 

موسسات خیریه
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱فیلم و عکس از برگزاری مراسم- دعوت نامه 10

  ارائه گزارش از برگزاری همایش تجلیل از خیرین ، داوطلبان و 

موسسات خیریه
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵فیلم و عکس از برگزاری مراسم- دعوت نامه 10

  ارائه گزارش از تامین سهم آورده خیرین به تفکیک حوزه های 

سالمت
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱ گزارش مالی و میزان مشارکتهای جذب شده توسط دانشگاه10

  ارائه گزارش از تامین سهم آورده خیرین به تفکیک حوزه های 

سالمت
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵ گزارش مالی و میزان مشارکتهای جذب شده توسط دانشگاه10

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱لیست نیاز ها به تفکیک حوزه های مختلف سالمت5  نیاز سنجی از حوزه های مختلف سالمت

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵لیست نیاز ها به تفکیک حوزه های مختلف سالمت5  نیاز سنجی از حوزه های مختلف سالمت

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

   آموزش و توانمند سازی  گروه 

های هدف اداره کل خیرین 

کارشناسان ستادی ، داانشگاهها ، )

مددکاران اجتماعی و موسسات 

(خیریه 

افزایش کمی و ارتقای کیفی 

خدمات خیریه ، وقف وامور عام 

 ۲۰المنفعه حوزه سالمت به میزان 

درصد نسبت به سال گذشته

10

افزایش مشارکت خیرین در حوزه سالمت

افزایش مشارکت خیرین در حوزه سالمت

20

20

20

10010

افزایش کمی و ارتقای کیفی 

خدمات خیریه ، وقف وامور عام 

 ۲۰المنفعه حوزه سالمت به میزان 

درصد نسبت به سال گذشته

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت
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۰۰۵۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱ و۰۰۴بارگذاری فرم کد شماره 10  ارائه گزارش از سهم آورده خیرین در حوزه های مختلف سالمت

۰۰۵۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵ و۰۰۴بارگذاری فرم کد شماره 10  ارائه گزارش از سهم آورده خیرین در حوزه های مختلف سالمت

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱لیست بنا ها و تجهیزات پالک گذاری شده به همراه عکس برگزیده5 مستند سازی ، ثبت و پالک گذاری عملکرد خیرین

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵لیست بنا ها و تجهیزات پالک گذاری شده به همراه عکس برگزیده5 مستند سازی ، ثبت و پالک گذاری عملکرد خیرین

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱ لیست اطالعات گروههای داوطلب25  بازنگری بانک اطالعاتی گروههای داوطلب و جهادی

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵ لیست اطالعات گروههای داوطلب25  بازنگری بانک اطالعاتی گروههای داوطلب و جهادی

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱فیلم و عکس از اجرای پروژه- تفاهم نامه برای اجرای پروژه 25   ارائه گزارش از اجرای  پروژه های داوطلبانه در حوزه سالمت

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵فیلم و عکس از اجرای پروژه- تفاهم نامه برای اجرای پروژه 25   ارائه گزارش از اجرای  پروژه های داوطلبانه در حوزه سالمت

10 %۶۰  اجرای پروتکل های خدمات پایه مددکاری تا 
طبق روال سال )  بارگذاری فرم اکسل تعداد فرمهای تکمیل شده 

(به تخت های اختصاصی اضافه گردد % ۲۰ ماه ۳قبل به ازای هر 
۹۷/۳/۱97/3/31

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱بارگذاری فرم اکسل تعداد فرمهای تکمیل شده10 %۸۰  اجرای پروتکل های خدمات پایه مددکاری تا 

شناسایی و تربیت سوپروایزر های مددکاری جهت استقرار در 

دانشگاههای قطب
۹۷/۳/۱۹۷/۳/۳۱ابالغ سوپر وایزرها- صورتجلسات 20

سطوح سه )تدوین شیوه نامه ارزیابی و پایش پروتکل های ششگانه 

(گانه
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱فایل شیوه نامه-  صورتجلسات 20

ابالغ شیوه نامه ارزیابی و پایش پروتکل ها و نظارت بر حسن اجرای 

شیوه نامه مذکور به رابطین مددکاری دانشگاههای علوم پزشکی
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱  ابالغیه شیوه نامه ارزیابی به دانشگاههای علوم پزشکی20

 جمع بندی و گزارش گیری از دانشگاه و ارائه گزارش نهایی به مقام 

مافوق
20

-   فرم اکسل کشوری شامل آمار اجرای پروتکل ها در سطح ملی 

فرم اکسل کشوری شامل آمار اجرای پروتکل ها در سطح دانشگاهی
۹۷/۹/۱۹۷/۹/۳۰

۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱آگهی ثبت شرکتها20تشکیل مؤسسه خیریه بیمارستانی در بیمارستان دولتی تابعه

۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵آگهی ثبت شرکتها20تشکیل مؤسسه خیریه بیمارستانی در بیمارستان دولتی تابعه

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

افزایش کمی و ارتقای کیفی 

خدمات خیریه ، وقف وامور عام 

 ۲۰المنفعه حوزه سالمت به میزان 

درصد نسبت به سال گذشته

10

افزایش مشارکت خیرین در حوزه سالمت

افزایش کمی و ارتقای کیفی 

خدمات خیریه ، وقف وامور عام 

 ۲۰المنفعه حوزه سالمت به میزان 

درصد نسبت به سال گذشته

10

   افزایش تعداد پروژه ها و برنامه 

های جهادی حوزه  سالمت با 

استفاده از ظرفیت گروههای 

داوطلب و جهادی

اجرا ، ارزیابی و پایش پروتکل های 

ششگانه خدمات پایه مددکاری 

اجتماعی و  تدوین پروتکل جهت 

سوپروایزر های مددکاری اجتماعی 

(مستقر در دانشگاههای قطب)

  راه اندازی و توسعه موسسات 

خیریه بیمارستانی

20

20

20

20
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20 دریافت کد رهگیری راه اندازی موسسه خیریه  از سامانه وزارت کشور
اعالم کد رهگیریه دریافتی طی نامه رسمی به اداره کل خیرین و 

موسسات خیریه وزارت متبوع
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱

20 دریافت کد رهگیری راه اندازی موسسه خیریه  از سامانه وزارت کشور
اعالم کد رهگیریه دریافتی طی نامه رسمی به اداره کل خیرین و 

موسسات خیریه وزارت متبوع
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵

10 تشکیل هیات امنای موسسه خیریه بیمارستانی
 صورتجلسات هیات امنای موسسه خیریه بیمارستانی حداقل یکبار 

در سال
۹۷/۶/۱۹۷/۶/۳۱

10 تشکیل هیات امنای موسسه خیریه بیمارستانی
 صورتجلسات هیات امنای موسسه خیریه بیمارستانی حداقل یکبار 

در سال
۹۷/۱۲/۱۹۷/۱۲/۱۵

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱اساس نامهSDH۲۰تدوین و ابالغ اساس نامه تشکیل شبکه ملی تحقیقات 

توجیهی ویژه روسای مراکز تحقیقات - برگزاری کارگاه آموزشی

SDHدانشگاه های علوم پزشکی مرتبط 
۱۵

دعوت - بسته آموزشی -  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه کارگاه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

ارائه گزارش از مراکز تحقیقاتی مرتبط شناسایی شده در منطقه و 

قطب
۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰(طبقه راهنما)فهرست مشخصات مراکز تحقیقاتی ۲۰

مکاتبه با دانشگاه های قطب و مراکز تحقیقاتی خارج از حوزه سالمت 

و شرکت های دانش بنیان  به منظورجلب همکاری
۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰خالصه معرفی شبکه- اساس نامه - نامه ۳۰

پیش بینی طرح های مشترک در قالب شبکه تحقیقات برای سال 

۱۳۹۸
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵فهرست طرح های مشترک- نامه ۱۵

 برگزاری نشست مشترک با معاونین اجتماعی و روسای مراکز 

 به منظور همپائی در اجرای تحقیقات و برنامه های SDHتحقیقات 

مشارکتی

۲۰
دعوت - بسته آموزشی -  لیست حضور و غیاب مشارکت کنندگان 

نامه های نشست
۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

بازنگری در شرح وظایف و برنامه عملیاتی و برنامه راهبردی مراکز 

SDHتحقیقات  
۱۰

دستورالعمل راه اندازی و استمرار فعالیت مراکز تحقیقات - نامه 

S DH
97/09/0197/09/31

 با همکاری موسسه ملی تحقیقات SDHارزیابی مراکز تحقیقات 

سالمت و معاونت تحقیقات و فناوری به منظور تعیین توانمندی های 

هر مرکز در اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک

40
فایل گزارش - قرارداد همکاری با موسسه ملی تحقیقات سالمت 

ارزیابی
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/ ۳۱

۳۰برون سپاری تعیین مولفه ای اجتماعی موثر بر سالمت
 شاخص های عدالت در ۶۹ شاخص از ۱۷گزارش پیمای- نامه 

(۱۳۹۶ابالغی سال )سالمت 
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/ ۳۱

۹۶/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱پروتکل- نامه ۱۰تهیه پروتکل احصا شاخصه ی هدف

۳۰ گانه موردنظر17تشکیل کارگروه مشترک برای احصاء شاخص های  

گانه هدف شاخص های عدالت 17ارائه فهرست شاخص های - نامه 

شامل نام اعضای )صورت جلسات کارگروه مشترک - در سالمت 

(کارگروه

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱

توانمندسازی و مشارکت مراکز 

تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر 

در برنامه های  (SDH )بر سالمت 

حوزه معاونت اجتماعی و اداره کل 

مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت

9

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

توانمندسازی و مشارکت مراکز 

تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر 

در برنامه های  (SDH )بر سالمت 

حوزه معاونت اجتماعی و اداره کل 

مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت

9

هدفمندسازی تحقیقات مراکز 

تحقیقاتی عوامل اجتماعی تعیین 

کننده های سالمت

افزایش کمی و ارتقای کیفی 

خدمات خیریه ، وقف وامور عام 

 ۲۰المنفعه حوزه سالمت به میزان 

درصد نسبت به سال گذشته

10

 شاخص از 17روزآمدن نمودن 

شاخص های عدالت در سالمت 

1396مصوبه 

  راه اندازی و توسعه موسسات 

خیریه بیمارستانی

راه اندازی شبکه ملی تحقیقات 

مولفه های اجتماعی موثر بر 

تدوین و ابالغ اساسنامه . سالمت

SDHشبکه ملی تحقیقات 

20

۳۰

۴۰

۳۰
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ن
صفها

ا

حوزه امور اجتماعی

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵فایل گزارش- نامه ۶۰ گانه۱۷تهیه و ارسال گزارش تحلیلی از وضعیت شاخص های 

تدوین سیاستها و دستورالعملهای اجرایی مربوط به راه اندازی، نحوه 

فعالیت و مدیریت کانونهای سالمت محالت و ابالغ آن به دانشگاهها 

جهت اجرا

۹۷/۰۲/۳۰۹۷/۰۲/۳۱دستورالمل اجرایی تشکیل کانون سالمت محله- نامه ۳۰

توجیهی برای مدرسین استانی به - برگزاری کارگاههای آموزشی

منظور راه اندازی کانون سالمت محله
97/03/0197/03/31گزارش برگزاری کارگاه- صورتجلسه -  دعوتنامه ۱۵

توجیهی برای راه اندازی کانون های - برگزاری کارگاههای آموزشی

سالمت محالت در سطح استان
97/06/0197/06/31گزارش برگزاری کارگاه- صورتجلسه -  دعوتنامه ۱۵

97/06/0197/06/31 گزارش تشکیل کانون سالمت محله۴۰استقرار کانونهای سالمت محالت

تدوین سیاستها و دستورالعملهای اجرایی مربوط به راه اندازی، نحوه 

فعالیت و مدیریت کانونهای سالمت محالت و ابالغ آن به دانشگاهها 

جهت اجرا

۹۷/۰۲/۳۰۹۷/۰۲/۳۱دستورالمل اجرایی تشکیل مجامع سالمت محله- نامه ۳۰

97/06/0197/06/31گزارش برگزاری مجمع- صورتجلسه - دعوتنامه ۴۰برگزاری مجمع سالمت محله

۹۷/۰۲/۳۰۹۷/۰۲/۳۱نامه  ارسالی و فرمت گزارش دهی۱۰تهیه و ابالغ فرمت گزارش دهی

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰فرمت گزارش دهی تکمیل شده۱۰تهیه و ارسال گزارش پایش و ارزشیابی مجمع سالمت محله

۹۷/۱۱/۰۱۹۷/۱۱/۳۰گزارش نهایی۱۰جمع بندی گزارشات واصله

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱اهداف کمپین۲۰هدف گذاری کمپین

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱لیست مخاطبین کمپین۲۰شناسایی مخاطب هدف

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱محتوای آموزشی طراحی شده۲۰تدوین محتوا و رسانه های آموزشی

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰6/31رسانه های آموزشی تولید و توزیع شده۲۰تولید وانتشار محتوا آموزشی

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰6/30گزارش مستند برگزاری کمپین۲۰ارزیابی و مستند سازی

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱فرمت گزارش دهی- نامه ۱۰تهیه و ارسال فرمت گزار ش دهی

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰فایل گزارش- نامه ۸۰تهیه و ارسال گزارش هماهنگی و جذب بودجه

توانمندسازی و مشارکت مراکز 

تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر 

در برنامه های  (SDH )بر سالمت 

حوزه معاونت اجتماعی و اداره کل 

مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت

9

9

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

ارتقائ سطح آگاهی در زمینه 

پیشگیری و مقابله با آسیب های 

اجتماعی

9

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

 توسعه کانون های اجتماع محور و 

مجامع سالمت محالت

ارتقائ سطح آگاهی در زمینه 

پیشگیری و مقابله با آسیب های 

اجتماعی

9

 شاخص از 17روزآمدن نمودن 

شاخص های عدالت در سالمت 

1396مصوبه 

تشکیل کانون سالمت محله

برگزاری مجمع سالمت محله

برگزاری کمپین منطقه ای آموزش 

آگاهی اجتماعی  با تمرکز بر آسیب 

های اجتماعی اولویت دار منطقه

نظارت بر اجرای آموزش های 

مستمر برای زوج ها در آستانه  

ازدواج

۳۰

۵۰

۵۰

۴۰

۱۰
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ن
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ا

حوزه امور اجتماعی

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵بندی فایل گزارش جمع- نامه ۱۰بندی گزارش های ااستانی جمع

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱فرمت گزارش دهی- نامه ۱۰تهیه و ارسال فرمت گزار ش دهی

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰فایل گزارش- نامه ۸۰تهیه و ارسال گزارش هماهنگی و جذب بودجه

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵بندی فایل گزارش جمع- نامه ۱۰بندی گزارش های ااستانی جمع

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱گزارش برگزاری همایش۶۰برگزاری همایش کشوری آسیب های اجتماعی

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱گزارش برگزاری کارگاه۲۰برگزاری کارگاه نقش و مسئولیت رسانه ها در آسیب های اجتماعی

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱گزارش برگزاری همایش۲۰همایش بین المللی پیشگیری از خودکشی

 آموزش عموم جامعه با هدف 

پیشگیری ازآسیب های اجتماعی 

اولویت دار استانی

۳۰
طراحی و تولید و مجازی سازی پودمانهای آموزشی با موضوع سالمت 

اجتماعی و آسیب های اجتماعی
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵فهرست پودمانهای آموزش مجازی تولید شده۱۰۰

انتخاب اعضای کارگروه از میان متخصصین و فعاالن در حوزه های 

مرتبط با آسیب های اجتماعی
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱لیست و احکام اعضای کارگروه۲۵

برگزاری جلسات کارشناسی طبق نظر اعضا کارگروه با دستگاههای 

مرتبط
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵های ستاد صورتجلسات جلسه۲۵

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵مستند تفاهم نامه ها و برنامه های مشترک۲۵تنظیم تفاهم نامه های همکاری درون و برون بخشی

 سالمت محور کردن استانداران و سایر مسوولین اجرایی استان 

شهرستان/
۲۵

دستور جلسات مرتبط با آسیب های اجتماعی محیط های دانشجویی 

و سالمت روان در کارگروههای استانی و شهرستانی برون بخشی
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵

تشکیل جلسات کارگروه اعتیاد با رویکرد کنترل و پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵مستندات مربوط به کارگروه تشکیل شده۳۰

هماهنگی و جلب مشارکت  برون و بین بخشی به منظورراه اندازی 

مراکز درمان نگهدارنده با داروهای اگونیست به صورت رایگان
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵تعداد مراکز راه اندازی شده۴۰

هماهنگی و جلب مشارکت برون و بین بخشی به منظورراه اندازی خدمات سیار 

 در جمعیت های پر خطرHIVدرراستای کاهش خطر
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵تعداد مراکز راه اندازی شده۳۰

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱فایل پروپوزال۲۵تدوین پروپوزال

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰گزارش اجرای پایلوت۲۵اجرای آزمایشی در یک منطقه

9

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

ارتقائ سطح آگاهی در زمینه 

پیشگیری و مقابله با آسیب های 

اجتماعی

نظارت بر اجرای آموزش های 

مستمر برای زوج ها در آستانه  

ازدواج

نظارت بر اجرای آموزش های 

مستمر برای زوج ها پس از  ازدواج 

سال ابتدایی زندگی زناشویی5در 

برگزاری سلسله نشست های 

تخصصی  با موضوع پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی

 تشکیل کارگروه پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی دانشگاه

هماهنگی برون و بین بخشی 

وحمایت طلبی به منظور پیشگیری 

،درمان وکاهش آسیب اعتیاد

تدوین و پایلوت  مداخالت اجتماع 

محور برای پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و 

محروم

۱۰

۱۰

۱۰

۲۵

۲۵

۲۵

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

9

توسعه کمی و کیفی  مداخالت بین 

بخشی و اجتماع محور به منظور 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

9

100

توسعه کمی و کیفی  مداخالت بین 

بخشی و اجتماع محور به منظور 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 220 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه امور اجتماعی

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰گزارش ارزیابی نتایج اجرا۲۵ ارزیابی نتایج اجرا

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵مستند سازی مدل انتخابی۲۵تصمیم گیری در مورد مدل پیشنهادی

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱پروپوزال۲۵تدوین پروپوزال

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰گزارش اجرای پایلوت۲۵اجرای آزمایشی در یک منطقه

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰گزارش ارزیابی۲۵ ارزیابی نتایج اجرا

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵مستند سازی مدل انتخابی۲۵تصمیم گیری در مورد مدل پیشنهادی

تعیین لیست مشکالت  انحرافات و آسیب های اجتماعی اولویت دار 

از دیدگاه صاحبنظران حوزه های مختلف مرتبط
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱لیست آسیب های اجتماعی۲۵

۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱گزارش دلفی۲۵ اجماع گروهی با روش دلفی

۹۷/۰۶/۰۱۹۷/۰۶/۳۱گزارش پیشرفت اول از مجموعه اسناد۲۵جمع آوری اسناد مرتبط

۹۷/۰۹/۰۱۹۷/۰۹/۳۰گزارش پیشرفت اول از مجموعه اسناد۲۵تدوین و ارائه گزارش نهایی

 توانمند سازی نیروهای کارشناسی 

در دانشگاههای علوم پزشکی
۵۰

طراحی و تولید پودمانهای آموزشی با موضوع سالمت اجتماعی و 

آسیب های اجتماعی
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵فهرست پودمانهای آموزش مجازی تولید شده۱۰۰

جمع آوری آمار و اطالعات موجود در خصوص آسیب های اجتماعی 

در منطقه ازسازمانهای دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه آسیب های 

اجتماعی

۵۰
شهرستان و وضعیت / لیست آسیب ها و مشکالت اجتماعی استان 

کنونی آسیب ها در منطقه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱

 اولویت بندی آسیب های اجتماعی موجود بر اساس روشها و 

دستورالعمل های علمی
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱لیست اولویت ها و گزارش مستندات اولویت سنجی۵۰

هماهنگی و نظارت در خصوص جذب بودجه های تخصیصی  مرتبط 

با برنامه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱گزارش چگونگی جذب بودجه ها۲۵

هماهنگی در خصوص پرداخت بودجه مرتبط به معاونت بهداشتی 

دانشگاه
۹۷/۰۳/۰۱۹۷/۰۳/۳۱گزارش چگونگی هزینه کرد بودجه ها در معاونت بهداشتی۲۵

9
افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و 

برنامه ها

تدوین و پایلوت مدلهای  مداخالت 

اجتماع محور برای پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی در مناطق 

شهری و روستایی

تدوین مجموعه اسناد باال دستی 

مرتبط با آسیب های اجتماعی 

سالمت روان و محیطهای دانشجویی

تدوین و پایلوت  مداخالت اجتماع 

محور برای پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و 

محروم

اولویت سنجی آسیب های اجتماعی 

شهرستان/ بومی در استان 

نظارت بربرنامه های مرتبط با 

در HIVکنترل و کاهش آسیب  

زنان در معرض بیشترین آسیب 

جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 

استراتژی چهارم

۵۰

۲۵

۲۵

۲۵

۵۰

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

100

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

9کاهش بار آسیب های اجتماعی

9کاهش بار آسیب های اجتماعی

توسعه کمی و کیفی  مداخالت بین 

بخشی و اجتماع محور به منظور 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

9

100
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۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵گزارش پیشرفت دوره ای برنامه۲۵دریافت گزارش پیشرفت کار از معاونت بهداشتی دانشگاه

جمع بندی و ارائه گزارش نهایی به معاونت اجتماعی ستاد وزارت 

بهداشت
۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵گزارش عملکرد دوره ای۲۵

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵گزارش تعداد و روند عضویت افراد داوطلب۲۵عضویت افراد داوطلب همسان در مراکز: هماهنگی و حمایت از 

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵گزارش مستند آموزش ها۲۵  ارائه آموزش های الزم به نیروهای داوطلب عضو

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵تعداد موارد بیماریابی توسط داوطلبین۲۵ بیماریابی توسط داوطلبین عضو در مراکز

۹۷/۱۲/۰۱۹۷/۱۲/۱۵تعداد موارد معرفی بیماران توسط داوطلبین۲۵ معرفی بیماران به مراکز جهت دریافت خدمت

نظارت بربرنامه های مرتبط با 

در HIVکنترل و کاهش آسیب  

زنان در معرض بیشترین آسیب 

جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 

استراتژی چهارم

نظارت بر راه اندازی و تقویت تیم 

های سیار جهت اافزایش بیمار یابی 

و ارئه خدمات  کاهش آسیب و 

تامین وسایل مورد نیاز جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در 

استراتژی چهارم

۲۵

۲۵

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

مشارکت ساختارمند و فعال فرد، 

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

بین بخشی در تامین، حفظ و 

ارتقای سالمت

9کاهش بار آسیب های اجتماعی100
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ن
صفها

ا

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در 

شش ماهه اول-فواصل زمانی منظم 
97/06/0196/06/31...صورت جلسات -دعوتنامه20

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در 

شش ماهه دوم-فواصل زمانی منظم 
97/12/0197/12/20...صورت جلسات -دعوتنامه20

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
گزارشات مربوطه بر اساس چک لیست مشترک به منظور ارتقاء 

شاخص های سالمت اداری
97/06/0196/06/31

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
گزارشات مربوطه بر اساس چک لیست مشترک به منظور ارتقاء 

شاخص های سالمت اداری
97/12/0197/12/20

3543797/07/30گزارش اقدامات انجام شده-گزارش گلوگاه های شاسایی شده8شش ماهه اول- شناسایی گلوگاه های فسادخیز

97/11/1597/12/15گزارش اقدامات انجام شده-گزارش گلوگاه های شاسایی شده8شش ماهه دوم- شناسایی گلوگاه های فسادخیز

اصالح حداقل یک )انجام اقدامات پیشگیرانه برای هریک از گلوگاه ها 

شش ماهه اول- (فرآیند جاری مرتبط با مصادیق فساد
97/06/0196/06/31...گزارش اصالح فرآیندها -گزارش نتیجه اقدامات انجام شده8

اصالح حداقل یک )انجام اقدامات پیشگیرانه برای هریک از گلوگاه ها 

شش ماهه دوم- (فرآیند جاری مرتبط با مصادیق فساد
97/11/0197/12/20...گزارش اصالح فرآیندها -گزارش نتیجه اقدامات انجام شده8

97/07/0197/07/30...صورت جلسات -دعوتنامه8شش ماهه اول-نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون های استخدامی

97/11/1597/12/15...صورت جلسات -دعوتنامه8شش ماهه دوم-نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون های استخدامی

شش -نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط

ماهه اول
97/06/0196/06/31...دعوتنامه جلسات -صورت جلسات-گزارش اقدامات انجام شده8

شش -نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط

ماهه دوم
97/12/0197/12/20...دعوتنامه جلسات -صورت جلسات-گزارش اقدامات انجام شده8

نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب دولت توسط پزشکان و 

پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو  وکاالهای 

-اساسی اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه

شش ماهه اول

8
...دعوتنامه جلسات -صورت جلسات-گزارش اقدامات انجام شده

...گزارش بازدید ها، بررسی ها 
97/06/0197/06/31

نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب دولت توسط پزشکان و 

پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو  وکاالهای 

-اساسی اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه

شش ماهه دوم

8
...دعوتنامه جلسات -صورت جلسات-گزارش اقدامات انجام شده

...گزارش بازدید ها، بررسی ها 
97/11/0197/11/30

نظارت بر تبعیت از خط مشی های مصوب وزارت متبوع در خصوص 

شش ماهه اول-رعایت تعرفه ها
10

...دعوتنامه جلسات -صورت جلسات-گزارش اقدامات انجام شده

...گزارش بازدید ها، بررسی ها 
97/06/0197/06/31

نظارت بر تبعیت از خط مشی های مصوب وزارت متبوع در خصوص 

شش ماهه دوم-رعایت تعرفه ها
10

...دعوتنامه جلسات -صورت جلسات-گزارش اقدامات انجام شده

...گزارش بازدید ها، بررسی ها 
97/11/0197/11/30

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 ساماندهی و تشکیل کمیته سالمت 

اداری و صیانت از حقوق مردم و 

اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصالح 

نظام اداری

40

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق 

اسناد باال دستی
60

25

حوزه بازرسی

 ارتقاء سالمت اداری، کاهش فساد و 

بهبود رتبه کشور در سالمت اداری

 224 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه بازرسی

نظارت بر شناسایی و الویت بندی مشتریان، شناسایی انتظارات 

مشتریان و تعیین روش های ارزیابی انتظارات مشتریان 

بعنوان مثال )دانشکده در مقاطع زمانی شش ماهه /دانشگاه/ستاد

مراجعین مربوط به حوزه های درمانی، بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، 

در شش ماهه اول (...اداری و -آموزشی، مالی

97/06/0196/06/31...لیست مشتریان شناسایی شده، گزارش اقدامات، صورت جلسات، 7

نظارت بر شناسایی و الویت بندی مشتریان، شناسایی انتظارات 

مشتریان و تعیین روش های ارزیابی انتظارات مشتریان 

بعنوان مثال )دانشکده در مقاطع زمانی شش ماهه /دانشگاه/ستاد

مراجعین مربوط به حوزه های درمانی، بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، 

در شش ماهه دوم (...اداری و -آموزشی، مالی

7

به منظور همسان سازی بانک اطالعاتی رشوه با فرمت استانداردی 

طراحی گردد

(محرمانه  بودن)

97/11/0197/12/20

ایجاد بستر مناسب جهت ثبت آنالین و الکترونیک شکایات و 

انتظارت مشتریان در صفحه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و 

در صورت راه اندازی سایت دفتر، گزارشات )پاسخگویی به شکایات 

نیازها و بازخوردهای داده شده /شکایات/شش ماهه از درخواست ها

شش ماهه اول -(ارائه گردد

97/06/0196/06/31...گزارش ایجاد سامانه، فرم دریافت گزارشات، گزارش آماری 7

ایجاد بستر مناسب جهت ثبت آنالین و الکترونیک شکایات و 

انتظارت مشتریان در صفحه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و 

در صورت راه اندازی سایت دفتر، گزارشات )پاسخگویی به شکایات 

نیازها و بازخوردهای داده شده /شکایات/شش ماهه از درخواست ها

شش ماهه دوم -(ارائه گردد

97/12/0197/12/20...گزارش ایجاد سامانه، فرم دریافت گزارشات، گزارش آماری 7

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مشتریان و ارائه 

سه ماهه اول-گزارشات فصلی
97/03/0197/03/31...صورت جلسات، گزارش تقدامات انجام شده -دعوتنامه7

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مشتریان و ارائه 

سه ماهه دوم-گزارشات فصلی
97/06/0197/06/31...صورت جلسات، گزارش تقدامات انجام شده -دعوتنامه7

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مشتریان و ارائه 

سه ماهه سوم-گزارشات فصلی
97/09/0197/09/30...صورت جلسات، گزارش تقدامات انجام شده -دعوتنامه6

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مشتریان و ارائه 

سه ماهه چهارم-گزارشات فصلی
97/12/0197/12/20...صورت جلسات، گزارش تقدامات انجام شده -دعوتنامه6

گزارش آماری شکوائیه های /ایجاد سامانه پیامکی بازخورد به مشتریان

واصله و پیگیری های انجام شده از طریق پیامک
7

گزارش معتبر ایجاد سامانه، گزارش آماری عملکرد سامانه، اقدامت 

انجام شده جهت بهبود
97/12/0197/12/20

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه اول-واحدها
97/03/0197/03/31تهیه گزارش، گزارش پیگیری انجام شده، گزارش آماری7

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه دوم-واحدها
97/06/0197/06/31تهیه گزارش، گزارش پیگیری انجام شده، گزارش آماری7

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 طراحی، تدوین و اجرای نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و انتظارات 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)مشتریان 

100 25

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی
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تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه سوم-واحدها
97/09/0197/09/30تهیه گزارش، گزارش پیگیری انجام شده، گزارش آماری7

تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله و ارائه بازخورد به 

سه ماهه چهارم-واحدها
97/12/0197/12/20تهیه گزارش، گزارش پیگیری انجام شده، گزارش آماری6

گزارش اقدامات انجام گرفته در زمینه تقویت یا ایجاد زیرساخت 

بهبود کیفیت و کاهش مدت زمان پاسخگویی
6

حداقل زمان پاسخگویی قابل قبول در انواع نامه ها فوری وعادی 

تعیین گردد

شامل فلوچارت قبل و بعد )نمونه مکاتبات انجام شده در این خصوص 

(از اصالح فرایند، نمودارهای  مقایسه ای

97/06/0197/06/31

پیگیری اقدامات و گزارش نتیجه آن در زمینه تقویت یا ایجاد 

زیرساخت بهبود کیفیت و کاهش مدت زمان پاسخگویی
6

حداقل زمان پاسخگویی قابل قبول در انواع نامه ها فوری وعادی 

تعیین گردد

شامل فلوچارت قبل و بعد )نمونه مکاتبات انجام شده در این خصوص 

(از اصالح فرایند، نمودارهای  مقایسه ای

97/12/0197/12/20

دانشکده به دفتر /انتخاب روسای بازرسی دانشگاه/ پیگیری تفویض

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 

شکایات وزارتی

97/04/0197/03/31بخشنامه، دستورالعمل مربوطه11

دانشکده در جلسات هیئت رئیسه /حضور روسای بازرسی دانشگاه

شش ماهه اول-دانشکده/ دانشگاه
97/06/0197/06/31...دعوتنامه، صورت جلسه یا 11

دانشکده در جلسات هیئت رئیسه /حضور روسای بازرسی دانشگاه

شش ماهه دوم-دانشکده/ دانشگاه
97/12/0197/12/20...دعوتنامه، صورت جلسه یا 11

تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی شامل تخصص های مختلف 

تشکیل تیم های )با استفاده از ظرفیت ستاد و دانشگاه ها 

معرفی رابطین اداره بازرسی در /صدور ابالغ: رابطین  بازرسی/تخصصی

(کلیه واحد های تابعه دانشگاه

97/05/0197/06/31...گزارش اقدامات، لیست افراد، نتیجه پیگیری ها11

سه -گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده

ماهه اول
97/03/0197/03/31گزارش مربوطه11

سه -گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده

ماهه دوم
97/06/0197/06/31گزارش مربوطه11

سه -گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده

ماهه سوم
97/09/0197/09/30گزارش مربوطه11

سه -گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده

ماهه چهارم
97/12/0197/12/20گزارش مربوطه11

اجرای برنامه های بازرسی  (آماری و جمع بندی)گزارش ساالنه 

موردی، ادواری و فوق العاده
97/11/0197/12/20گزارش مربوطه12

متشکل از )پیگیری تشکیل کارگروه پایش و پیگیری اخبار ویژه 

 (معاونین یا نماینده آنها، روابط عمومی، واحد حراست و دفتر بازرسی

و نظارت بر روند

30
دستور العمل کارگروه پایش خبر و چارچوب اخبار مورد  نظر تعیین 

.گردد
97/02/0197/03/31

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100 25

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

نظارت بر روند اجرای پایش و 

پیگیری خبر
25

طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی 

دانشکده/دانشگاه/در سطح ستاد
30

 طراحی، تدوین و اجرای نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و انتظارات 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)مشتریان 

 226 
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تشکیل جلسات یا حضور در کارگروه پایش و پیگیری اخبار و ارائه 

شش ماهه اول-گزارشات
97/06/0197/06/31...صورت جلسه /دعوتنامه35

تشکیل جلسات یا حضور در کارگروه پایش و پیگیری اخبار و ارائه 

شش ماهه دوم-گزارشات
35

دستور العمل کارگروه پایش خبر و چارچوب اخبار مورد  نظر تعیین 

.گردد
97/11/0197/12/20

ستاد و دانشگاه )عضویت در کمیته راهبردی پدافند غیر عامل 

(خراسان شمالی
97/02/0197/03/31...ابالغ، صورت جلسه، دعوتنامه 10

حضور در کارگروه های زیر مجموعه کمیته راهبردی پدافند غیر 

کارگروه های بهداشت، درمان، آموزش، غذا و دارو، : عامل شامل

پژوهش، سایبری، بیوتروریسم، فرهنگی، زیستی، شیمیایی پرتویی 

شش ماهه اول-(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)

97/06/0197/06/31....صورت جلسه /دعوتنامه10

حضور در کارگروه های زیر مجموعه کمیته راهبردی پدافند غیر 

کارگروه های بهداشت، درمان، آموزش، غذا و دارو، : عامل شامل

پژوهش، سایبری، بیوتروریسم، فرهنگی، زیستی، شیمیایی پرتویی 

شش ماهه دوم-(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)

97/12/0197/12/20....صورت جلسه /دعوتنامه10

97/02/0197/04/31...ابالغ، صورت جلسه، دعوتنامه 20دانشکده ها/عضویت در کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه

ایجاد دبیرخانه دفاتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 

ستاد و دانشگاه )شکایات، نظارت بر برنامه های پدافند غیرعامل 

(خراسان شمالی

97/03/0197/03/31گزارش مستند تشکیل دبیرخانه10

تدوین برنامه عملیاتی دبیر خانه پدافند غیر عامل زیر نظر کمیته 

ستاد و دانشگاه خراسان )پدافند غیر عامل دفتر بازرسی وزارت 

(شمالی

97/03/0197/03/31برنامه عملیاتی، گزارش مربوطه10

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر پدافند غیر عامل 

(ستاد و دانشگاه خراسان شمالی)دانشکده /دانشگاه
97/04/0197/04/31...گزارش اقدامات/چک لیست مربوطه10

گزارش ساالنه نظارت بر برنامه های پدافند غیر عامل 

دانشکده و اجرای مصوبات کارگروه/دانشگاه
97/12/0197/12/20گزارش مربوطه20

گزارش از آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با 

(ع)برگزاری مراسم اربعین حسینی 
97/08/0197/08/30....رت جلسه، مستندات برگزاری، برنامه دوره .ص20

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر برگزاری مراسم اربعین 

(ع)حسینی 
97/08/0197/08/30...گزارش اقدامات/چک لیست مربوطه20

97/09/0197/09/30گزارشات مربوطه30(ع)گزارش نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی 

و بازدیدهای  (ع)گزارش در خصوص برگزاری مراسم اربعین حسینی 

به عمل آمده
97/09/0197/09/30....گزارشات مربوطه، گزارش بازدید ها 30

آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری 

(ع)و شهادت امام رضا  (ص)مراسم رحلت پیامبر 
97/09/0197/09/30....رت جلسه، مستندات برگزاری، برنامه دوره .ص20

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

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

35

نظارت و ارزیابی اجرای ساختارمند 

پدافند غیرعامل
25

نظارت بر روند اجرای پایش و 

پیگیری خبر
25

نظارت بر برگزاری مراسم رحلت 

 (ع)و شهادت امام رضا  (ص)پیامبر 

(دانشگاه های هدف/ ویژه دانشکده  )

10

نظارت بر برگزاری مراسم اربعین 

دانشگاه / ویژه دانشکده ) (ع)حسینی

(های هدف

10
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ن
صفها

ا

حوزه بازرسی

تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه 

و  (ص)مراسم رحلت پیامبر  (نظارت بر برگزاری)دانشگاه در برگزاری 

(ع)شهادت امام رضا 

97/09/0197/09/30...گزارش اقدامات/چک لیست مربوطه20

نظارت )گزارش نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در برگزاری 

(ع)و شهادت امام رضا ( ص)مراسم رحلت پیامبر  (بر برگزاری
97/10/0197/10/30گزارشات مربوطه30

و شهادت امام  (ص)گزارش در خصوص برگزاری مراسم رحلت پیامبر 

و بازدیدهای به عمل آمده (ع)رضا 
97/10/0197/10/30....گزارشات مربوطه، گزارش بازدید ها 30

طراحی و تدوین طرح دوره 

Course Plane بر اساس نیاز  

سنجی

50
نیاز سنجی از دفاتر بازرسی دانشکده ها و دانشگاه ها و جمع بندی 

(در سطح کالن منطقه آمایش سرزمینی)آنها 
97/03/0197/03/31...گزارش اقدامات، مباحث پیشنهادی 100

در سطح )ارائه محورهای آموزشی با تاکید بر انتقال تجربیات موفق 

(کالن مناطق و ستاد
97/03/0197/03/31گزارشات مربوطه40

 تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان .4-1-9-27

این فعالیت می تواند در هریک از مناطق)دانشکده / بازرسی دانشگاه  

شش ماهه اول-(آمایشی سرزمینی برگزار گردد

97/06/0197/06/31خبر برگزاری کارگاه- دعوت نامه شرکت در کارگاه 30

 تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان .5-1-9-27

این فعالیت می تواند در هریک از مناطق)دانشکده / بازرسی دانشگاه  

شش ماهه دوم-(آمایشی سرزمینی برگزار گردد

97/12/0197/12/20خبر برگزاری کارگاه- دعوت نامه شرکت در کارگاه 30

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

35

/ ارتقاء سطح علمی و عملی مدیران 

کارشناسان دفاتر بازرسی، /روسا

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 

شکایات

15
برنامه های آموزشی با محوریت 

تجربیات موفق واستفاده از  

Benchmark

50

نظارت بر برگزاری مراسم رحلت 

 (ع)و شهادت امام رضا  (ص)پیامبر 

(دانشگاه های هدف/ ویژه دانشکده  )

10
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ن
صفها

ا

97/02/0197/02/31دستورالعمل مربوطه5ابالغ دستورالعمل پایش و ارتقای سالمت کارکنان

تشکیل کارگروه پایش و ارتقای سالمت کارکنان منطبق با 

دستورالعمل ابالغی
97/03/0197/04/01تصویر ابالغ اعضای کارگروه5

97/04/0197/06/01نسخه بازنگری شده10بازنگری دستورالعمل ابالغی از ستاد متناسب با مقتضیات دانشگاه

جمع آوری اطالعات از واحدهای تابعه و تشکیل شناسنامه های 

( برگی5فرم )فردی سالمت شغلی
97/05/0197/08/01نمونه شناسنامه تکمیل شده20

اجرای مرحل اول طرح پایش سالمت کارکنان بر اساس دستورالعمل 

ارسالی
97/06/0197/12/25گزارش اجرا40

97/12/0197/12/25گزارش ثبت اطالعات و پایش از سامانه طب کار20گزارش ثبت اطالعات و پایش از سامانه طب کار

97/03/0197/04/31ابالغ اعضاء10تشکیل ستاد مدیریت حوادث

 ساله مدیریت حوادث مبتنی بر 3تدوین برنامه های عملیاتی 

دستورالعمل ارسالی از ستاد
97/04/0197/06/31برنامه های عملیاتی تدوین شده20

97/05/0197/12/25گزارش اجرای برنامه60اجرای فاز اول برنامه های تدوین شده

97/12/0197/12/25گزارش اجرای برنامه10ارائه گزارش

97/02/0197/02/31راهنمای تدوین شده5تدوین و ارسال راهنمای اجرایی طراحی محتوای آموزشی

97/03/0197/03/30تصویر نامه اعضای کمیته10تشکیل کمیته علمی آموزش

97/04/0197/5/31در قالب فایل اکسل تحت عنوان شرح وظایف رشته شغلی20احصاء شرح وظایف رشته شغلی مربوطه

30انجام نیازسنجی آموزشی و استخراج عناوین و سرفصل های آموزشی

در قالب فایل اکسل تحت عناوین شرح وظایف رشته شغلی، عناوین 

، حیطه یادگیری (حضوری،غیرحضوری)نیازهای آموزشی، روش اجرا 

(دانش، نگرش، مهارت)

97/06/0197/08/01

97/06/0197/12/25تصویر نامه ارسال بسته آموزشی به ستاد وزارت متبوع35تهیه و تدوین محتوای آموزشی

اخذ نظرسنجی و گزارش نظرسنجی جامع خدمات رفاهی و  ورزشی 

کارکنان% 25از 
97/02/0197/03/31تصویر جلسات آموزشی، مکاتبات مرتبط30

 مبتنی بر نتابج نظر 97تدوین برنامه های رفاهی و ورزشی  سال 

سنجی
97/04/0197/04/31گزارش سامانه در قالب فرمت ورد یا اکسل مکاتبات مرتبط5

100 5
افزایش اثربخشی آموزش کارکنان و 

مدیران

برنامه ریزی و اجرای برنامه های 

رفاهی و ورزشی کارکنان
100

توسعه سهم خدمات رفاهی، ورزشی 

از هزینه های پرسنلی
5

حوزه توسعه و مديريت منابع

ارتقای سطح ایمنی و سالمت 

کارکنان
5

پیاده سازی دستورالعمل پایش و 

ارتقای سالمت کارکنان در 

دانشگاههای علوم پزشکی

70

برنامه ریزی و اجرای اقدامات ایمنی 

فضاهای ستادی، دانشگاهی و مراکز 

درمانی

30
افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

طراحی بسته آموزشی برای حداقل 

از نیازسنجی تا )یک رشته شغلی 

(تدوین محتوا
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/05/0197/10/30گزارش سامانه در قالب فرمت ورد یا اکسل مکاتبات مرتبط45اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی

97/07/0197/07/30گزارش عملکرد10ارائه گزارش عملکرد برنامه های رفاهی شش ماه اول

97/12/0197/12/25گزارش عملکرد10ارائه گزارش عملکرد برنامه های رفاهی شش ماه دوم

97/01/1597/01/20ابالغ اعضاء5تشکیل کمیته راهبری تعالی منابع انسانی در ستاد وزارت

97/01/1697/01/30صورت جلسه برگزاری کارگاه5برگزاری کارگاه توجیهی تشریح مدل تعالی

تکمیل و ارسال فرم تقاضای شرکت در جایزه تعالی منابع انسانی به 

اداره کل منابع انسانی ستاد وزارت
97/02/0197/02/15بارگذاری فرم تقاضای شرکت در جایزه5

مطالعه الگوهای موفق در خصوص اجرای فرایند ارزیابی و اخذ و 

بررسی اظهارنامه ها
97/02/1697/03/30گزارش مطالعات صورت گرفته5

97/03/0197/03/30تصویر نامه اعضای کمیته5تشکیل کمیته تعالی منابع انسانی در سطح دانشگاه

97/03/197/03/15صورتجلسات و مستندات برگزاری دوره5آموزش مدل تعالی و معیارهای آن به پرسنل حوزه منابع انسانی

97/04/0197/04/30گزارش معیارهای مرتبط با این بند5تهیه و تدوین معیار رهبری

97/04/0197/04/30سند استراتژی منابع انسانی10تهیه و تدوین استراتژی منابع انسانی

جمع آوری  و تحلیل داده های مرتبط با حوزه برنامه ریزی و تامین 

منابع انسانی، جبران خدمت، توسعه منابع انسانی، روابط کار و 

کارکنان و ارائه نتایج عملکردی و اداراکی منابع انسانی

97/05/197/06/30گزارش مربوطه30

97/07/0197/07/30فایل اظهارنامه و مستندات مرتبط10تهیه و تدوین اظهارنامه بر اساس معیارهای مدل و فایل های پشتیبان

97/08/197/08/03صورتجلسات و برنامه زمانبندی5برگزاری جلسات پیش دفاع اظهارنامه

97/08/0497/08/06صورتجلسات و برنامه زمانبندی5شرکت در جلسات ارزیابی و پاسخ به پرسش های ارزیابان

97/08/1597/08/16تندیس دریافت شده5شرکت در کنفرانس جایزه تعالی منابع انسانی

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

توسعه سهم خدمات رفاهی، ورزشی 

از هزینه های پرسنلی
5

برنامه ریزی و اجرای برنامه های 

رفاهی و ورزشی کارکنان
100

ارتقای رضایت و انگیزه شغلی 

کارکنان
100استقرار مدل تعالی منابع انسانی5
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/1/1597/1/30فرم-بخشنامه-فرآیند10 ترسیم فرآیند و تهیه فرمت گردآوری اطالعات بانک اطالعات مدیران

97/1/3097/2/15قرارداد10انعقاد قرارداد با شرکت منتخب

97/2/1597/3/15مکاتبه20 نصب و راه اندازی نرم افزار بر روی سرور وزارت بهداشت

برقراری ارتباط با بانک اطالعات جامع منابع انسانی جهت دریافت 

اطالعات مشترک از طریق وب سرویس
97/3/1597/4/1فیلدهای مورد نیاز-مکاتبه20

اجرای بانک اطالعاتی در سه دانشگاه به صورت 

(اصفهان،کاشان و انیستیتو پاستور)پایلوت
97/4/197/5/1مکاتبه20

ورود اطالعات مدیران و اجرای کامل بانک اطالعات مدیران در کلیه 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
97/5/197/12/1بخشنامه20

بازنگری دستورالعمل تامین نیروی انسانی از طریق سامانه برنامه 

ریزی نیروی انسانی و ارسال به دانشگاهها
97/01/1597/01/31دستورالعمل بازنگری شده5

تحلیل و ثبت درخواستهای بکارگیری نیروی های طرحی در رشته 

های پرستاری و فوریت پزشکی  در سامانه مذکور
10

تحت پوشش  (دارای کارگزین )تعداد مراکز. 1: فایل اکسل شامل

تعداد درخواستهای ارسالی از . 2سامانه برنامه ریزی به کل مراکز 

از طریق   )طریق سامانه برنامه ریزی به ستاد وزارت به کل درخواستها

کامل بودن مستندات و معتبر بودن اطالعات . 3(اتوماسیون و سامانه

(...تعداد تخت، پست و)خود اظهاری در سامانه

97/02/0197/03/31

تحلیل و ثبت درخواستهای بکارگیری نیروی های طرحی در کلیه 

در  (به استثنای پزشک عمومی و دندانپزشک )رشته های اجباری

سامانه مذکور

25

تحت پوشش  (دارای کارگزین )تعداد مراکز. 1: فایل اکسل شامل

تعداد درخواستهای ارسالی از . 2سامانه برنامه ریزی به کل مراکز 

از طریق   )طریق سامانه برنامه ریزی به ستاد وزارت به کل درخواستها

کامل بودن مستندات و معتبر بودن اطالعات . 3(اتوماسیون و سامانه

(...تعداد تخت، پست و)خود اظهاری در سامانه

97/04/0197/12/15

تحلیل و ثبت درخواستهای بکارگیری نیروهای شرکتی در سامانه 

برنامه ریزی نیروی انسانی
35

تحت پوشش  (دارای کارگزین )تعداد مراکز. 1: فایل اکسل شامل

تعداد درخواستهای ارسالی از  . 2سامانه برنامه ریزی به کل مراکز

از طریق   )طریق سامانه برنامه ریزی به ستاد وزارت به کل درخواستها

کامل بودن مستندات و معتبر بودن اطالعات . 3(اتوماسیون و سامانه

(...تعداد تخت، پست و)خود اظهاری در سامانه

97/04/0197/12/15

تحلیل و ثبت درخواستهای بکارگیری نیروهای پیمانی برای مراکز 

جدید و توسعه یافته در سامانه مذکور
25

تحت پوشش  (دارای کارگزین )تعداد مراکز. 1: فایل اکسل شامل

تعداد درخواستهای ارسالی از طریق .2سامانه برنامه ریزی به کل مراکز

از طریق   )سامانه برنامه ریزی به ستاد وزارت به کل درخواستها

کامل بودن مستندات و معتبر بودن اطالعات .  3(اتوماسیون و سامانه

(...تعداد تخت، پست و)خود اظهاری در سامانه

97/06/0197/12/15

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

شفاف سازی، به روز رسانی و فراهم 

آوردن امکان دسترسی سریع و 

دقیق به اطالعات پرسنلی

5

  مدیریت درخواستهای تامین 

نیروی انسانی از طریق سامانه برنامه 

ریزی نیروی انسانی

25

استقرار بانک اطالعات مدیران نظام 

سالمت
100

استقرار نظام انتخاب و انتصاب 

مدیران وزارت بهداشت
5
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 به ACCESS تهیه بانک اطالعات گروههای شغلی در قالب نرم افزار 

تفکیک استان ها و تعیین نواقص اطالعاتی موجود
97/1/1597/2/15گزارش بانک اطالعاتی تهیه شده و گزارش نواقص داده ای موجود10

تهیه دستورالعمل و راهنمای تکمیل داده های مورد نیاز در بانک 

اطالعاتی تدوین شده
97/2/197/2/31دستورالعمل و راهنمای تکمیل داده ها5

97/3/197/3/10گزارش و مستندات کارگاه برگزار شده5برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشگاههای قطب

ارائه آموزش های مورد نیاز به نمایندگان دانشگاهها و دانشکده های 

تحت پوشش
97/3/1197/3/31گزارش و مستندات جلسات آموزشی برگزار شده5

97/4/0197/4/10فهرست دانشگاههای مسئول1دانشکده مسئول در هر استان/ تعیین دانشگاه 

تکمیل نواقص داده ای بانکهای اطالعاتی مربوط به نیروی های شاغل 

با مسئولیت دانشگاه یا دانشکده )دانشگاهی به تفکیک استان ها 

مسئول در هر استان و همکاری سایر دانشگاهها و دانشکده های  

(استان

15
گزارش درصد تکمیل نواقص داده های بانک شاغلین هر استان و 

گزارش وضعیت توزیع نیروی انسانی شاغل در هر استان
97/4/197/7/30

 احصاء وضعیت موجود توزیع نیروی انسانی در مراکز دولتی 

غیردانشگاهی استان به تفکیک مشاغل دارای اولویت و واحدهای ارائه 

خدمت

15
گزارش وضعیت توزیع نیروی انسانی سالمت مراکز دولتی 

غیردانشگاهی هر استان
97/4/197/7/30

احصاء وضعیت موجود توزیع نیروی انسانی در مراکز خصوصی 

وخیریه استان به تفکیک مشاغل دارای اولویت و واحدهای ارائه 

خدمت

15
گزارش وضعیت توزیع نیروی انسانی سالمت دراکز خصوصی وخیریه 

هر استان
97/4/197/7/30

97/6/1597/6/30گزارش میزان پیشرفت برنامه در استانها9نظارت بر اجرای پروژه در استان ها و ارائه گزارش پیشرفت کار

ارائه گزارش وضعیت نیروهای شاغل دانشگاهی، مراکز دولتی غیر 

دانشگاهی و مراکز خصوصی و خیریه به تفکیک ه تفکیک مشاغل 

دارای اولویت و واحدهای ارائه خدمت  در هر یک از استانهای تحت 

پوشش

97/8/197/8/30گزارش کامل وضعیت نیروی انسانی سالمت استان ها15

نحوه توزیع نیروهای سالمت در استان به  (GIS)ترسیم نقشه استانی 

تفکیک مشاغل دارای اولویت و واحدهای ارائه خدمت
97/9/197/10/30نقشه استانی توزیع نیروی انسانی سالمت کشور5

نهایی سازی مدل تدوین سند استانی بخش سالمت و تشکیل 

کارگروه ستادی
97/2/0197/2/31مدل نهایی تدوین اسناد استانی5

97/3/0197/3/31گزارش مداخالت سالمت به تفکیک حوزه های ارائه خدمت10تعیین مداخالت سالمت کشور

97/4/197/5/31گزارش مهارتهای مورد نیاز برای انجام مداخالت تعیین شده10تعیین فعالیت های ضروری هر یک از مداخالت تعیین شده

97/6/0197/6/31گزارش مهارتهای مورد نیاز برای انجام مداخالت تعیین شده10تعیین مهارت های مورد نیاز برای فعالیتها و مداخالت تعیین شده

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

شفاف سازی، به روز رسانی و فراهم 

آوردن امکان دسترسی سریع و 

دقیق به اطالعات پرسنلی

5

 تدوین اسناد استانی تقاضای منابع 

انسانی در رشته های شغلی دارای 

(برآورد نیروی مورد نیاز)اولویت 

30

تعیین وضعیت توزیع نیروی انسانی 

بخش سالمت به تفکیک استانهای 

کشور

30
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ا
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97/4/197/6/31دستور العمل اجرایی تدوین شده5تهیه دستوالعمل اجرای مدل در استان ها

97/4/197/6/31دستورالعمل نظارت تدوین شده2تهیه شاخص ها و دستوالعمل های نظارت بر تکمیل مدل

97/7/197/7/30گزارش و مستندات کارگاه برگزار شده5برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشگاههای قطب

ارائه آموزش های مورد نیاز به نمانیدگان دانشگاهها و دانشکده های 

تحت پوشش
97/7/197/7/30گزارش و مستندات جلسات آموزشی برگزار شده5

1دانشکده مسئول در هر استان/ تعیین دانشگاه 
فهرست دانشگاههای مسئول و گزارش میزان پیشرفت برنامه در 

استانها
97/7/197/7/30

97/8/197/8/30گزارش اولویت بندی مداخالت سالمت هر استان10اولویت بندی مداخالت سالمت در استان

97/9/0197/10/30گزارش زمان استاندارد مورد نیاز برای انجام مداخالت در هر استان10تعیین مدت زمان استاندارد مداخالت

5محاسبه ساعت کار مفید به تفکیک مشاغل
گزارش ساعات کار مفید به تفکیک مشاغل در هر یک از دانشکده ها 

و دانشگاهها
97/9/0197/10/30

97/8/197/11/30گزارش میزان پیشرفت برنامه در استانها4نظارت بر اجرای پروژه در استان ها و ارائه گزارش پیشرفت کار

5محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مداخالت
گزارش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای هر یک از مداخالت در هر 

استان
97/10/197/11/30

Location5محاسبه تعداد نیروی انسانی استاندارد در هر 
گزارش تعداد نیروی انسانی استاندارد مورد نیاز در هر جایگاه ارائه 

خدمت
97/11/197/11/30

97/12/0197/12/15گزارش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز هر استان به تفکیک مشاغل5محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز هر استان

97/12/0197/12/15سند تدوین شده نیروی مورد نیاز استان ها3تهیه سند استانی نیروی مورد نیاز بخش سالمت

بازنگری فرایندهای موجود در راستای یکپاچه سازی اطالعات منابع 

انسانی
97/02/0197/06/01تصویر اجرای فرایندها مطابق با گردش کار جدید30

اخذ گزارشات تخصصی و مدیریتی از سامانه در راستای برنامه ریزی 

نیروی انسانی
97/07/0197/12/25مستند گزاشات تحلیلی استخراج شده70

97/01/0597/12/15کزارش و شاخص مربوطه10تکمیل بایگانی اسناد الکترونیکی

97/01/0597/6/31گزارش مربوطه15(مجریان نت )عقد قراردادهای مبتنی بر عملکرد 

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

شفاف سازی، به روز رسانی و فراهم 

آوردن امکان دسترسی سریع و 

دقیق به اطالعات پرسنلی

5

 تدوین اسناد استانی تقاضای منابع 

انسانی در رشته های شغلی دارای 

(برآورد نیروی مورد نیاز)اولویت 

30

توسعه نظام نگهداشت تجهیزات و 

فضاهای فیزیکی با تاکید بر پوشش 

CMMSکامل 

5
اجرای نظام نوین مدیریت نگهداشت 

(cmms)بیمارستانها 
100

توسعه و بهره برداری سامانه جامع 

نقل و انتقاالت کارمندان
15
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97/01/0597/12/15شاخص ها و گزارشات مربوطه15پایش وضعیت منابع و انجام عملیات اصالحی آن

97/01/0597/12/15گزارش اسناد الکترونیکی15ثبت داده های حیاتی منابع فیزیکی و انجام عملیات اصالحی آن

97/01/1597/12/15تعداد قراردادهای مبتنی بر عملکرد و صورت وضعیتهای مبتنی برآن20نگهداشت پیشگیرانه و انجام عملیات اصالحی آن

97/01/1597/12/15گزارشات و شاخص های مربوطه10مدیریت بهینه زمان و سرانه هزینه های نت اضطراری و عمومی

97/01/1597/12/15گزارشات و شاخص های مربوطه15مدیریت بهینه زمان و سرانه هزینه های نگهداشت پیشگیرانه

تهیه نرم افزار جامع مدیریت انرژی از ستاد وزارتخانه و انعقاد قرارداد 

با دانشگاه همدان
97/03/0197/04/31قرارداد5

ارسالی توسط دانشگاه )تکمیل جدول اطالعات مربوط به سامانه 

(همدان
97/04/0197/05/31نمونه جدول تکمیل شده15

97/05/0197/05/31تصویر سامانه/ آدرس سامانه10استقرار و نصب نرم افزار در سرور دانشگاه

97/06/0197/07/30مکاتبات برگزاری دوره های آموزشی10آموزش به کلیه کارشناسان مربوطه در واحدهای ستادی و تابعه

اجرای  کامل سامانه در کلیه ساختمان ها و واحدهای دانشگاه بر 

اساس دستورالعمل پیوست نرم افزار
97/07/0197/08/30گزارش اجرای کامل سامانه40

گزارش مقایسه ایی مصرف انرژی بر اساس اطالعات سامانه مدیریت 

97 تا سال 96حامل های انرژی از سال 
97/12/0197/12/25گزارش مقایسه ایی با اعالم میزان درصد تغییر20

97/01/0597/12/15پیشرفت پروژه ها16احداث مراکز جامع سالمت شهری

97/01/0597/12/15پیشرفت پروژه ها30احداث خانه های بهداشت

97/01/0597/12/15پیشرفت پروژه ها11احداث مراکز جامع سالمت روستایی

97/01/0597/12/15پیشرفت پروژه ها21احداث پایگاه سالمت شهری

97/01/0597/12/15پیشرفت پروژه ها22احداث سایر واحدهای بهداشتی

- افزایش سرانه فضاهای بهداشتی 

درمانی استاندارد
5

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

توسعه نظام نگهداشت تجهیزات و 

فضاهای فیزیکی با تاکید بر پوشش 

CMMSکامل 

5
اجرای نظام نوین مدیریت نگهداشت 

(cmms)بیمارستانها 
100

30تکمیل شبکه بهداشت

آب، برق و )کاهش مصرف انرژی 

(سوخت های فسیلی
5

استقرار و اجرای سامانه جامع 

آب، برق و )مدیریت انرژی 

(سوخت های فسیلی

100
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97/01/0597/06/30پیشرفت پروژه ها15های زایمانیاجرای طرح بهسازی و توسعه بلوک

97/01/0597/06/30پیشرفت پروژه ها30اجرای طرح ساماندهی و احداث کلینیک های ویژه

97/01/0597/06/30پیشرفت پروژه ها25اجرای طرح بهسازی و افزایش ظرفیت اورژانس

97/01/0597/06/30پیشرفت پروژه ها25اجرای طرح احداث مراکز تشخیصی درمانی سرطان

97/01/0597/06/30پیشرفت پروژه ها5اجرای طرح  احداث مراکز سالمتکده طب سنتی

10کسب مجوزهای الزم
 یا 215موافقت اصولی با احداث بیمارستان، مجوز کمیسون ماده 

23ماده 
97/01/1597/01/15

97/01/1597/01/15 نقشه های بیمارستان2 و فاز 1مستندات فاز - مطالعات فاز صفر 5مطالعات طرح و تهیه نقشه های اجرائی

97/01/1597/01/15اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی و انتخاب پیمانکار، قرارداد منعقد شده5انتخاب پیمانکار  و انعقاد قرارداد, برگزاری مناقصه

97/1/1597/12/28گزارش پیشرفت پروژه ها به همراه مستندات80اجرای عملیات

97/2/197/02/31تصویر ابالغ کلیه اعضا5تشکیل کمیته و صدور ابالغ اعضا

97/3/197/11/30تصویر کلیه صورتجلسات به ترتیب تاریخ20برگزاری مداوم جلسات کمیته

97/3/197/11/30مکاتبات و گزارشات ماهانه  پیگیری40پیگیری اجرای مصوبات کمیته

97/4/197/11/30متن مکتوب و رسمی گزارشات ماهانه35ارائه گزارشات ریالی و عملیاتی به هیات رییسه دانشگاه

97/2/197/02/15گزارش عملکرد ریالی و عملیاتی تفاهم نامه سال قبل20بررسی اجرای تفاهم نامه سال قبل

20تدوین پیش نویس اولیه تفاهم نامه بودجه سالجاری
 واحد ۵جدول گانت تبادل تفاهم نامه و پیش نویس تفام نامه حداقل 

عملیاتی
97/2/1597/2/31

97/3/197/03/30صورتجلسات  و گزارشات20بررسی صحت و سقم اطالعات مندرج در تفاهم نامه و بودجه تفضیلی

97/4/0197/04/15متن تفاهم نامه و اصالحیه10انعقاد تفاهم نامه

97/4/0197/11/30صدور تخصیص بر اساس عملکرد30پایش عملکرد ریالی و عملیاتی اجرای تفاهم نامه

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

شفافیت گردش مالی در کلیه 

واحدهای هزینه
5

- افزایش سرانه فضاهای بهداشتی 

درمانی استاندارد
5

استقرار کامل کمیته تامین مالی و 

درآمد و سرمایه گذاری
10

 اجرای فرآیندهای بودجه ای مرتبط 

با تفاهم نامه داخلی  و بودجه 

تفضیلی

15

تکمیل پروژه های طرح تحول 

سالمت
40

تکمیل تخت های بیمارستانی

(در دست اجرا)
30
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10برآورد قیمت تمام شده استاندارد فعالیتها
جداول محاسبه قیمت تمام شده کلیه فعالیتهای مندرج در قانون 

بودجه
97/5/197/07/30

97/06/197/07/30 هر فعالیت با مبنای محاسباتی آن97جداول تعداد فعالیتهای سال 15برآورد حجم عملیات فعالیتها در دوره مالی بعد

97/7/197/08/30 الیحه بودجه دانشگاه  با پیوست هاPDFفایل 20تدوین الیحه بودجه

97/2/197/11/30صدور تخصیص دوره ای  بر اساس عملکرد30استقرار سیستم تخصیص بر مبنای عملکرد

97/2/197/11/30گزارشات پایش و مداخالت مدیریتی25رصد و پایش ریالی و عملیاتی فعالیتها

97/2/197/04/30تصویر شماتیک فرآیندها30تعیین فرایندهای بودجه ای

97/4/197/06/30تصویر از فرایندهای تعریف شده در نرم افزار15اعمال فرایندهای بودجه ای در نرم افزار نظام نوین

97/05/197/08/30تصویر شماتیک کنترل های داخلی30تعیین کنترل های متناسب با هر بخش از فرایندها

97/04/197/11/30تصویر گزارش اکسل انحرافات25تهیه گزارشات انحرافات

97/5/197/11/30تصویر فهرست پرونده10تهیه فهرست پرونده حسابرسی داخلی

97/06/197/07/30تصویر کاربرگهای تهیه شده10تهیه کاربرگ های حسابرسی داخلی

97/06/197/07/30تصویر شماتیک از فرایندها30تهیه فرایندهای مالی و مستند سازی

97/08/197/10/30تصویر شماتیک کنترل های داخلی هر بخش از فرایندها30مشخص کردن کنترل های داخلی متناسب با هر بخش از فرایندها

97/10/197/11/30تصویر گزارش حسابرسی داخلی20تعیین نقاط ضعف و قوت

97/2/197/2/31تراز عملیات20اعمال ثبت های بودجه ای نظام حسابداری بخش عمومی

97/2/197/2/31تصویر دفتر اعتبارات نرم افزار نظام نوین20تامین اعتبار براساس تفاهم نامه داخلی

97/2/197/11/30تراز عملیات20انجام ثبت های مربوط به جابجایی اعتبار

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
شفافیت گردش مالی در کلیه 

واحدهای هزینه
5

 اجرای فرآیندهای مالی مرتبط با 

تفاهم نامه داخلی و بودجه تفضیلی
10

استقرار سیستم کنترلهای داخلی 

(نظارت و پایش عملکرد بودجه ای)
10

استقرار سیستم کنترلهای داخلی 

(حسابرسی و پایش عملکرد مالی)
15

اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای 

عملکرد در حوزه دانشگاه
25
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/4/197/11/30تصویر گزارش تهیه شده20گزارش انحرافات از بودجه

97/4/197/11/30تصویر گزارش ثبت های اصالحی و گزارش عملکرد20انجام ثبتهای اصالحی و تهیه گزارش عملکرد

97/2/197/02/15صدور ابالغ برای معاون توسعه و مدیر مالی5مشخص کردن مسئولین  تجدید ارزیابی

97/2/197/02/15صدورز ابالغ برای کارشناسان خبره10تعیین کارشناس خبره

تشکیل کمیته تجدید ارزیابی وتدوین جدول زمان بندی اجرای 

تجدید ارزیابی
97/2/0197/02/31صدور ابالغ برای اعضای کمیته10

97/3/197/04/31تصویر لیست های تکمیلی35تکمیل لیست های پیوست دستورالعمل تجدید ارزیابی

97/5/197/6/31تصویر لیست خروجی اکسل از نرم افزار40اعمال قیمت های کارشناسی در نرم افزار نظام نوین مالی

ابالغ دستورالعمل مدل اجرایی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در 

بیمارستان های منتخب کشور
97/4/0197/4/31دستورالعمل اجرایی ابالغی از ستاد وزارت بهداشت10

انتخاب بیمارستان های منتخب برای اجرای چرخه مدیریت بهبود 

بهره وری بر اساس معیار های بیمارستان های اداره مستقل
97/5/197/5/31بیمارستان های انتخاب شده10

آموزش مفاهیم بهره وری به مدیران و کارشناسان اجرایی 

بیمارستان های منتخب
97/6/0197/6/31  به افراد درگیرpolicy procdureارائه نظام نامه های آموزشی و 10

10 گزارش وضع موجود بیمارستان های منتخب

گزارش شامل وضعیت کلی بیمارستان، فرآیند های ارائه خدمت،مدل 

سازی فرآینده ها  و تحلیل جریان ارزش فرآیند برای شناسایی نقص 

های فرآیندی

97/7/0197/7/30

شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد به همراه 

استقرار سامانه و داشبورد مدیریتی بیمارستان
10

پالتفرم  سامانه به مستندی از نحوه انتخاب شاخص های کلیدی 

عملکرد به همراه فرمول اندازه گیری
97/7/197/7/30

10ارائه گزارش آسیب شناسی بهره وری بیمارستان

گزارشی آسیب شناسی از وضعیت شاخص های کلیدی انتخاب شده 

قبل از اجرای مداخله و  احصاء مشکالت با استفاده از ابزار های 

مختلف

97/8/0197/8/30

شناسایی و اولویت بندی اقدامات و پروژه های بهبود با استقاده از 

مکانیسم مدیریت پروژه
10

مساله یابی و شناسایی اقدامات بهبود در فرمنت مدون  با استفاده از 

 و تجارب موفقFGDتحلیل نتایج به دست آمده تکنیک 
97/9/0197/9/30

اجرای پروژه های بهبود و اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد در 

داشبورد و سامانه مدیریتی بیمارستان
97/9/0197/11/30این مرحله جنبه اجرایی داشته و شواهدی ندارد15

15تدوین گزارش نهایی پروژه

گزارش شناسایی اتالفات، متغیرهای تاثیر گذار بر مشکل، مساله یابی 

و پیشنهاد اقدام عملیاتی بهبود و همچنین اندازه گیری  شاخص های 

کلیدی عملکرد بعد از اجرای مداخله

97/12/197//12/15

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

شفافیت گردش مالی در کلیه 

واحدهای هزینه
5

5مدیریت و منطقی نمودن هزینه ها

اجرای کامل دستورالعمل تجدید 

ارزیابی دارائیها
15

اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره 

وری در بیمارستان های منتخب 

کشور

40

 اجرای فرآیندهای مالی مرتبط با 

تفاهم نامه داخلی و بودجه تفضیلی
10
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/2/197/02/30صورتجلسات و جداول بازنگری10بازنگری کانونهای عملیاتی و اولویت بندی هزینه ها

97/3/197/03/15  محاسباتیSheetتصویر 45بازنگری در قیمت مولفه های استاندارد کانونهای عملیاتی

9797/6/197/08/30بانک اطالعاتی بودجه سال 20به روز رسانی بانک اطالعاتی بودجه

97/3/1597/3/30جداول محاسباتی کلیه کانونهای عملیاتی25بازنگری در قیمت تمام شده استاندارد کانونهای عملیاتی

97/02/197/02/31تصویر ابالغ اعضای کارگروه و صورتجلسات کارگروه10تشکیل کارگروه زنجیره تامین کاال

97/03/0197/06/31تصویر روکش نیازها30تهیه روکش کل نیازهای هر واحد تابعه

97/04/0197/04/31تصویر صورتجلسات10برگزاری جلسه با هر واحد و تفاهم بر سر خرید اقالم متمرکز

97/05/0197/05/31تصویر صورتجلسات مناقصه30برگزاری تشریفات مناقصه

97/06/0197/06/31تصویر گزارش تامین کاال20گزارش تامین کاال به کارگروه

97/2/197/03/30تصویر لیست اقالم راکد20شناسایی اقالم راکد

97/04/0197/05/31تصویر گزارش طبقه بندی20طبقه بندی و تجزیه سنی

97/6/197/06/31تصویر لیست نیاز سنجی دوباره20نیاز سنجی مصرف دوباره واحدها

97/6/197/06/31تصویر لیست مورد نظر20مشخص کردن کاالهای مورد نیاز و بالاستفاده هرواحد

97/6/197/06/31تصویر صورت جلسات مزایده و لیست کاالهای فروش رفته20برگزاری مزایده و فروش کاالهای بالاستفاده

97/02/0197/04/31مکاتبات صورت گرفته10تهیه نرم افزار جامع مدیریت مدیریت قراردادها و معامالت

97/03/0197/06/31آدرس اینترنتی نرم افزار/ مکاتبات10نصب نرم افزار در سرور دانشگاه

97/05/0197/07/30صورت جلسات20اجرای دوره آموزشی کار با نرم افزار برای کارشناسان مربوطه

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

5مدیریت و منطقی نمودن هزینه ها100

استقرار و اجرای سامانه جامع 

مدیریت قراردادها و معامالت
10

اجرای دستورالعمل استقرار کمیته 

زنجیره تامین کاال در دانشگاهها
10

تعیین تکلیف و ساماندهی کاالهای 

راکد انبارها
10

محاسبه قیمت تمام شده استاندارد 

بر اساس متد بودجه ریزی بر مبنای 

صفر

20
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/06/0197/08/30گزارش اجرا30اجرای آزمایشی سامانه در واحد های منتخب و رفع نواقص احتمالی

97/11/0197/11/30گزارش پیاده سازی سامانه30ارائه گزارش پیاده سازی کامل سامانه

تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه هزینه ها در حوزه پشتیبانی و 

رفاهی
97/02/0197/04/31دستورالعمل مدیریت بهینه30

تدوین برنامه های عملیاتی مبتتنی بر اساس دستورالعمل ارسالی از 

ستاد
97/05/0197/05/31برنامه های عملیاتی تدوین شده20

97/06/0197/12/25گزارش اجرای برنامه40اجرای فاز اول برنامه های تدوین شده

97/12/0197/12/25گزارش تحلیلی تهیه شده139610 و 1395تهیه گزارش تحلیلی و مقایسه ای سال 

تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان های مستقل از 

سوی مقام محترم وزارت
97/01/1597/01/30دستورالعمل تدوین شده15

تعیین معیار های کلی و انتخاب بیمارستان های مورد نظر برای اداره 

بیمارستان های مستقل
97/02/0197/02/30گزارش معیار ها و بیمارستان های انتخاب شده5

مبادله موافقت نامه فی مابین هیئت رئیسه موسسه با مدیران عامل 

بیمارستان های منتخب
97/03/0197/03/31 موافقت نامه مبادله شده5

97/03/0197/03/31مکاتبات/ گواهی آموزشی10برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران بیمارستان منتخب

97/04/0197/04/31برنامه عملباتی تدوین شده15تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای طرح

97/05/0197/12/15گزارش پیشرفت برنامه50اجرای عملیات

   در سامانه 96تکمیل آمار و  اطالعات واحدهای واگذار شده سال

واگذاری
25

 گزارش اخذ شده از سامانه سیناسا در خصوص اطالعات ثبت  شده 

96واحدهای واگذار شده سال
97/1/1597/2/31

  دانشگاه ها و سازمان های وابسته به 97ثبت برنامه واگذاری سال 

وزارت متبوع در سامانه واگذاری
25

گزارش اخذ شده از سامانه سیناسا در خصوص تعداد کل فعالیت های 

97واگذار شده سال 
97/3/197/4/31

ثبت و جاریزی اطالعات و آمار عملکرد واحد های واگذار شده سال 

 دانشگاه ها و سازمان های وابسته در سامانه یاد شده97
25

گزارش اطالعات ثبت شده در سامانه سیناسا در خصوص واحد های 

97واگذار شده سال 
97/5/197/9/30

جمع آوری و مستند سازی آمار و اطالعات د رابطه با واحد های 

واگذار شده
25

قرارداد مشارکت مراکز  ) 97اسکن قراردادهای منعقد شده در سال 

(بهداشتی
97/11/1597/12/15

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

5مدیریت و منطقی نمودن هزینه ها

واگذاری فعالیت ها و واحدها به 

بخش غیردولتی
4

افزایش استقالل و تفویض اختیار به 

سطوح پایین تر
4

اجرای برنامه های مدیریت هزینه در 

حوزه پشتیبانی و رفاهی
10

اجرای دستورالعمل اداره بیمارستان 

های مستقل
100

   ثبت واحدهای عملیاتی، واگذار 

شده در در سامانه سیناسا 

(sinasa)

15

استقرار و اجرای سامانه جامع 

مدیریت قراردادها و معامالت
10
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/1/1597/2/31لیست واحد های قابل واگذاری20شناسایی واحد های قابل واگذاری

97/03/0197/03/31گزارش مطالعات15انجام مطالعات امکان سنجی پروژه ها

97/04/0197/04/31گزارشات/صورت جلسات/مکاتبات15شناسایی و مذاکره با سرمایه گذاران متقاضی

97/05/0197/05/31گزارشات مربوطه20گانه متقاضیان سرمایه گذاری3اعتبار سنجی و ارزیابی صالحیت های 

97/06/0197/06/30سرمایه گذار انتخاب شده/ گزارشات مربوطه15انتخاب سرمایه گذار با سپری نمودن تشریفات قانونی

97/07/0197/07/30قراردادهای منعقد شده15عقد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری

97/02/197/3/31سامانه سابنا/ استاندارد های ابالغی / آئین نامه ها 40ابالغ  آئین نامه ، دستورالعمل اجرایی و استاندارد نیروی انسانی

97/4/0197/5/31ابالغ آئین نامه اجرایی استانداردها20 انطباق تشکیالت تفصیلی موجود با استاندارد و آئین نامه های ابالغی

 برگزاری جلسات تخصصی دانشگاه ها  برای بررسی تشکیالت 

تفضیلی با همکاران ستادی
397/06/1397/7/30جدول زمانبندی10

397/8/0197/8/30خروجی نهایی تشکیالت تفصیلی10تدوین و ارائه تشکیالت تفصیلی  پیشنهادی جدید

97/9/197/10/30صورتجلسه مصوب هیأت امناء20ابالغ تشکیالت تفصیلی توسط مراجع ذیربط

97/01/0597/01/31تصویر برنامه زمانبندی مستند و ارسال به واحدها بصورت مکتوب10تدوین برنامه زمانبندی ارزیابی سالیانه

-101ایجاد بانک رابطین ارزیابی و برگزاری جلسه هماهنگی 97/01/0597/1/31(دعوتنامه)مستندات برگزاری جلسه- 2تصویر فایل بانک رابطین

10برگزاری دوره آموزشی ویژه ارزیابی کنندگان و تایید کنندگان
لیست دوره های برگزار -مکاتبات با واحدها)مستندات برگزاری دوره

(شده دانشگاه
97/01/0597/1/31

97/2/0197/5/31تصویر صفحه نرم افزار25اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان

97/4/197/5/31بارگذاری لیست های واحدها20  لیست گیری

5ارائه بازخورد نتایج به واحدها
وجود مکاتبه با واحدها در خصوص بازخورد نتایج به واحد یا ارائه 

دسترسی داشبورد به واحدها برای گزارشگیری مدیریتی نتایج
97/6/0197/6/31

97/6/0197/7/20تصویر داشبورد ارسال اطالعات20ارسال اطالعات به سامانه جامع اطالعات منابع انسانی

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

واگذاری فعالیت ها و واحدها به 

بخش غیردولتی
4

بهبود، بازطراحی و بازمهندسی 

فرایندها و روش های انجام کار 

اولویت گذاری شده

4

افزایش شفافیت اجرای فرایندهای 

اداری
4

 اجرای برنامه واگذاری واحد های 

عملیاتی قابل واگذاری به بخش غیر 

بیمارستان، مراکز سرطان،  )دولتی 

تصویربرداری، دیالیز، اتاق های 

عمل، خوابگاه ها، کترینگ های 

(...صنعتی و 

85

پیاده سازی تشکیالت تفصیلی ستاد 

- مراکز بهداشتی درمانی/شبکه 

مراکز تحقیقات و - دانشکده ها

اورژانس/ پژوهشکده ها

100

اجرای بهنگام فرایند ارزیابی 

عملکردکارکنان
100
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

97/01/1597/01/31دستورالعمل نظام پیشنهادها5تصویب و ابالغ دستورالعمل نظام پیشنهادها

امکان سنجی اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه ها  علوم پزشکی 

کشور
97/02/0197/03/31گزارش امکان سنجی10

97/02/0197/04/31نشریات و پوستر های چاپ شده و توزیع شده10تدوین ، چاپ و توزیع پوسترها و نشریات آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فرآیند ها و سامانه نظام 

پیشنهاد ها
97/03/0197/04/31گواهی آموزشی10

استفاده از سامانه نظام پیشنهاد های ستاد وزارت در دانشگاه های 

فاقد سامانه نظام پیشنهادها
97/03/0197/05/31مکاتبات صورت گرفته15

برقراری ارتباط تحت وب سامانه نظام پیشنهاد های دانشگاه دارای 

سامانه با سامانه نظام پیشنهاد های ستاد وزارت
97/03/0197/07/31مکاتبات صورت گرفته15

تدوین گزارش نهایی اجرای نظام پیشنهادها در نیمه اول سال و 

ارسال آن به ستاد وزارتخانه
97/07/0197/07/31گزارش اجرای نظام پیشنهادها10

تدوین گزارش نهایی اجرای نظام پیشنهادها در نیمه دوم سال و 

ارسال آن به ستاد وزارتخانه
97/11/0197/11/30گزارش اجرای نظام پیشنهادها10

97/11/0197/11/30مکاتبات15برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها

تکمیل فرم خوداظهاری داوران نظام ثبت تجربه در دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور و ارسال آن به ستاد وزارت
97/1/1597/1/30گزارش ارسال فرم های خوداظهاری10

97/1/1597/2/30داوران منتخب10تحلیل فرم های خود اظهاری و انتخاب داوران

97/02/0197/02/30نظام نامه ابالغ شده10ابالغ نظام نامه ثبت تجارب و ابالغ اعضای داوران منتخب کشوری

اطالع رسانی ابالغ نظام نامه ثبت تجارب و آموزش ثبت تجربه  به 

واحدهای دانشگاهی
97/2/1597/3/15نامه های اطالع رسانی به واحدهای دانشگاهی10

برنامه اطالع رسانی شامل تدوین و توزیع پوستر، بنر و نشریات 

آموزشی
97/2/3097/4/30 پوستر و نشریات تهیه و توزیع شده10

97/3/197/5/15گزارش دوره های آموزشی برگزار شده10برگزاری دوره های آموزشی برای مدرسین نظام ثبت تجارب

97/4/1597/7/15گزارش تهیه و ارسال  شده20تهیه و تدوین گزارش از نحوه ثبت تجارب

برگزاری جشنواره تجارب نظام سالمت در وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی
97/6/197/11/30تعداد تجارب برتر20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه 

ها و دانشکده های علوم پزشکی 

کشور

100

اجرای نظام ثبت تجارب در 

دانشکده های علوم /دانشگاهها

پزشکی کشور

100
افزایش تعداد و نوع تجارب ثبت 

شده در سامانه
4

افزایش تعداد و سطح کیفیت 

پیشنهادات ثبت شده در سامانه
4
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

جمع بندی اطالعات و آمار اخذ شده از واحدها و کمیته های 

تخصصی تحول اداری و معاونت های تخصصی
97/1/1597/1/31مکاتبات انجام شده20

ثبت آمار و اطالعات شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی در 

96/2/8سامانه مدیریت عملکرد 
96/2/196/2/7اطالعات ثبت شده در سامانه20

اصالح و تکمیل اطالعات و گزارشات ثبت شده در سامانه مدیریت 

عملکرد پس از دریافت نتایج اولیه ارزیابی عملکرد از سوی سازمان 

(مرحله ثبت اعتراض)مدیریت استان 

30
 مکاتبات انجام شده با سازمان مدیریت استان و عکس از سامانه 

مدیریت عملکرد
96/3/196/3/31

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

30
تدوین گزارش بر اساس نقاط نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه و تدوین 

پروژه های بهبود بر اساس آن
97/8/197/8/31

نهایی سازی مدل ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری 

حوزه سالمت
97/02/197/02/30مدل تهیه شده5

97/02/197/02/30قرارداد منعقد شده10تکمیل طراحی سامانه حقوق شهروندی در نظام اداری حوزه سالمت

اجرای پایلوت و رفع نواقص ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در 

نظام اداری حوزه سالمت
97/03/197/03/30گزارش اجرا و رفه نواقص10

ابالغ حقوق شهروندی در حوزه سالمت به دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی کشور
97/04/197/04/31 ابالغیه5

آموزش و استقرار کامل سامانه سامانه حقوق شهروندی در دانشگاه 

های
97/05/197/06/31مستندات مربوطه/ گواهی آموزشی5

اطالع رسانی حقوق شهروندی بخش سالمت به کلیه واحدهای 

(بهداشتی/ درمانی/تحقیقاتی/آموزشی)عملیاتی آن دانشگاه 
10

مکاتبات مربوط به ابالغ حقوق شهروندی بخش سالمت به واحدهای 

عملیاتی خود
97/7/197/7/31

آموزش حقوق شهروندی به کلیه کارشناسان و مدیران در واحدهای 

ستادی و تابعه
10

مکاتبات و مستندات مرتبط با  آموزش به کارمندان و مدیران در 

واحدهای ستادی و عملیاتی
97/8/197/9/30

ورود اطالعات به سامانه خود ارزیابی و بارگذاری شواهد و مستندات 

الزم در سطح ستادی و عملیاتی
15

 مستندات و شواهد مرتبط با تکمیل اطالعات سامانه صیانت از 

حقوق شهروندی
97/10/197/10/30

برررسی شواهد و مستندات بارگذاری شده و امتیاز دهی و نهایی 

سازی عملکرد واحدهای ستادی و عملیاتی در اجرای حقوق 

شهروندی

15
 مستندات و شواهد مرتبط با بررسی اطالعات سامانه صیانت از حقوق 

شهروندی
97/11/197/11/30

تدوین برنامه های بهبود در راستای تحقق برنامه حقوق شهروندی در 

نظام اداری
15

گزارشات مرتبط با تدوین برنامه های بهبود ،نقاط قوت و ضعف جهت 

تحقق اجرای مصوبه حقوق شهروندی
97/12/197/12/30

هماهنگی با پیمانکاران  نرم افزار پرسنلی دانشگاه برای نصب نسخه 

جدید نرم افزار
97/1/1597/3/30مکاتبات صورت گرفته30

 اصالح و اعمال سیاست های دسترسی کاربران دانشگاه بر اساس 

(ایجاد پست ها و واحدها / حذف/عدم ویرایش )الزامات ستاد وزارت 
97/2/3097/4/30مکاتبات صورت گرفته20

 فراهم آوردن امکان دریافت اطالعات از وب سرویس وزارت متبوع و 

درج آن در نرم افزار دانشگاه
97/4/3097/5/30صورتجلسه30

97/5/3097/6/30گزارشات نرم افزار20 تست نرم افزار و رفع خطاهای احتمالی

ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم 

پزشکی در راستای جشنوراه شهید 

رجایی

100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

هوشمند سازی و یکپارچه سازی 

سامانه های اطالعاتی حوزه معاونت 

توسعه

4

افزایش رتبه در جشنواره شهید 

رجایی در سطح استان
4

اجرای برنامه حقوق شهروندی در 

نظام اداری بخش سالمت
100

برقراری ارتباط برخط دوطرفه بین 

سامانه های جامع تشکیالت، 

پرسنلی و حقوق و دستمزد دانشگاه 

های علوم پزشکی سراسر کشور

80

توسعه رعایت حقوق شهروندی 

ذینفعان
4
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

تدوین و ابالغ استاندارهای ارتباط با سامانه جامع اطالعات منابع 

انسانی
97/1/1597/1/31گزارش راهنمای تدوین شده5

35ثبت 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

97/01/1597/11/30

تهیه گزارش کاهش خطاهای موجود در سامانه جامع بانک اطالعات 

منابع انسانی وزارت بهداشت
60

تاریخ آخرین ارسال موفق -1گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل

حداقل هفته ای یکبار )اطالعات به بانک جامع اطالعات منابع انسانی 

.(ارسال بصورت دستی جهت اطمینان از ارسال اتوماتیک انجام گیرد

تعداد پرسنل شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام - 2

.بجز نیروهای شرکتی

تعداد کل افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل با جمع حکم - 3

 ریال به غیر از افراد با نوع استخدام پیام آور و قرارداد 9290000زیر 

تعداد افرادی که دارای رای تخلفات اداری هستند، مشخص )ساعتی 

(گردد

.تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر می برند- 4

کلیه ی موارد فوق بدون در نظر گرفتن نیروهای شرکتی میباشد و 

طبق فایل پیوست بدون ایجاد تغییر بصورت صرفا فایل، تکمیل و 

.ضمیمه گردد

97/01/1597/11/30

97/1/1597/2/31صورت جلسه تشکیل ستاد5تشکیل ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه بر اساس مفاد سند ابالغی

97/1/1597/2/31قرارداد با شرکت/ آدرس سامانه15طراحی و اجرای سامانه اشتغال در حوزه سالمت

  در رسته 97 جمع آوری آمار و اطالعات اشتغال ایجاد شده در سال 

های ابالغی برنامه اشتغال در حوزه سالمت و ثبت آن در سامانه 

مذکور و تهیه گزارش فصلی

97/1/1597/12/25گزارش فصلی40

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و برنامه های ابالغی ستاد 

کارآفرینی و اشتغال وزارت  در نیمه اول سال
97/7/0197/07/31گزارش طبق فرمت ارسالی20

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و برنامه های ابالغی ستاد 

کارآفرینی و اشتغال وزارت در نیمه دوم سال
97/12/0197/12/25گزارش طبق فرمت ارسالی20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
20

هوشمند سازی و یکپارچه سازی 

سامانه های اطالعاتی حوزه معاونت 

توسعه

4

اجرای سند توسعه کارآفرینی و 

اشتغال
100 4

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون زا
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ن
صفها

ا

حوزه توسعه و مديريت منابع

96/10/196/11/30صورتجلسه با معاونت ها10تشکیل کارگروه تخصصی  از صاحبنظران

مقطع ارشد بر اساس مصوبه -ایجادرشته کارآفرینی در رشته

شورایعالی برنامه ریزی
96/11/196/12/15تفاهم نامه10

ایجاد دوره های توانمند سازی مدیریت کارآفرینی برای مدیران و 

شاغلین نظام سالمت
96/11/196/12/15تفاهم نامه10

96/11/196/12/15تفاهم نامه10ایجاد دو تا چهار واحد کارآفرینی برای تمام رشته های نظام سالمت

تولید منابع مکتوب و نظری در حوزه کارآفرینی نظام سالمت و 

توسعه منابع در فضای مجازی و وب برای آموزش و توسعه فرهنگ 

کارآفرینی

30

ترجمه و تالیف سه جلد کتاب به صورت مشترک با دانشگاه -الف 

تهیه منابع برای تدریس مقطع - ب/ صنعتی شریف و کارگروه

کارشناسی ارشد کارآفرینی

96/10/196/12/15

توانمندی سازی و تشکیل گروهای آموزشی خوشه ای برای توسعه و 

دانش کار آفرینی در سطح دانشکده ها و محیط های کاری نظام 

سالمت

96/11/1596/12/15تهیه منابع آموزشی برای سایت کانال تلگرامی در ستاد10

 ایجاد پایگاهها و واحدهای مشاوره کارآفرینی و اشتغال در 

دانشگاههای علوم پزشکی
97/2/197/3/30پیگیری تسهیالت و امکانات10

97/4/197/4/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک10    پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

97/2/197/2/30صورتجلسه10تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

شناسایی، احصاء و اعالم فرصت های شغلی جدید به همراه تهیه 

طرح های تیپ شغلی با روش غیر دولتی
97/3/197/4/30تفاهم نامه20

حمایت از توسعه سالمت و مراقبت های جامعه نگر ، ارائه خدمات 

و سالمندان با تقویت نقش ... برای بیماران مزمن، بیماران غیر واگیر 

NGOها و شبکه های اجتماعی 

97/5/197/6/30تاییدیه جهت  اخذ تسهیالت20

حمایت از استفاده و تقویت بستر های ارتباطی نوین مبتنی بر فضای 

 E.HEALTH-M.HEALTHمانند... مجازی ، وب، موبایل و

T .NURS ING-

97/5/197/6/30تاییدیه جهت  اخذ تسهیالت20

حمایت از تقویت شبکه های زنجیره ای ارائه خدمات توسط بخش 

 )استفاده از ظرفیت های دولتی، غیر دولتی، خصوصی- غیر دولتی 

(.... مانند تقویت نقش اتحادیه ها، انجمن های علمی 

97/5/197/6/30تاییدیه جهت  اخذ تسهیالت20

97/6/197/6/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک10پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

97/4/197/4/30صورتجلسه با معاونت ها20تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

97/5/197/6/30فایل اکسل20اخذ آمار مراکز واجد شرایط

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون زا

5

5حمایت ازتوسعه گردشگری سالمت

ایجاد سامانه و مرکز دیده بانی 

مشاغل و تعریف فرصت های شغلی 

جدید مبتنی بر نیاز جامعه و بازار 

کار

5

توسعه دانش و فرهنگ نوآوری 

کارآفرینی و راه اندازی  رشته و 

مراکز مشاوره کارآفرینی در دانشگاه 

براساس پنجاهمین )ها و جامعه 

(مصوبه شورای برنامه ریزی

5
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 همکاری با ستاد توریسم سالمت در تعریف و اعالم استانداردهای -

 ، استان تهران، خراسان، کردستان، اصفهان، تبریز8مربوطه و اجرا در 

فارس، یزد و کرمان

97/4/197/6/30صورتجلسه کارگروه20

حمایت از طرحهای نوآورانه و اشتغال زا اعم از راه اندازی، توسعه، 

تجهیز و توانمندسازی نیروی انسانی
96/4/196/6/30صورتجلسه کارگروه20

96/7/196/7/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

96/10/196/11/1ابالغ اعضاء و تهیه صورتجلسات10تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

96/10/196/11/30تهیه بانک اطالعات و فایل مراکز20شناسایی مراکز فعال

آسیب شناسی و حمایت از مراکز غیر فعال و فعال برای صیانت از 

مشاغل موجود
20

ابالغ دستورالعمل های مربوط به هاس پیس و تهیه طرح تیپ شغلی 

مربوطه
96/11/1596/12/15

و رساندن آنها به (مادی و معنوی  )حمایت از راه اندازی مراکز جدید

 مرکز هاسپیس32 مرکز هوم کر و حداقل 1200تعداد 
10

بالغ دستورالعمل های مربوط به هاس پیس و تهیه طرح تیپ شغلی 

مربوطه
96/11/1596/12/15

تشکیل کارگروه های استان با حمایت و همکاری معاونت های 

درمان،پرستاری و توسعه
10

الغ دستورالعمل های مربوط به هاس پیس و تهیه طرح تیپ شغلی 

مربوط
96/11/1596/12/15

ابالغ دستورالعمل حمایت به صورت تسهیالت مادی و کمک های 

های مدیریتی.... دوره ،: مدیریتی شامل
97/3/197/4/30معرفی برای تسهیالت10

97/5/197/6/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

97/7/197/7/30ابالغ اعضاء20تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

97/8/197/8/30صورتجلسه20تشکیل کارگروه کاری و عملیاتی با معاونت درمان

97/9/197/9/30عیین استاندارد20تعیین استاندارد متناسب با جمعیت کشور

97/10/197/10/30معرفینامه تسهیالت20تعیین راهکارهاوحمایت های مادی و تسهیالت

97/10/197/11/15تهیه چک لیست کنترل به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5

5حمایت ازتوسعه گردشگری سالمت

حمایت از ساماندهی و تعدیل مراکز 

(MMT)ترک اعتیاد  

- Home Careحمایت از مراکز 

Hospice و توسعه سالمت  

مراقبت های جامعه نگر

5

5
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تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران و معاونت های 

پرستاری،درمان و آموزش
97/2/197/2/30ابالغ اعضا10

97/4/197/5/1معرفی نامه برای دریافت تسهیالت20حمایت از تاسیس مراکز آموزشی،مهارتی و حرفه ای غیر دولتی

97/3/197/4/30پیگیری برای تعیین استاندارد20تعریف استانداردهای الزم برای تعداد متناسب با نیاز کشور

 نظارت و پایش بر نحوه آموزش و تعداد خروجی های ساالنه برای 

تعیین نوع حمایت های فردی یا گروهی در اشتغال زایی
97/5/197/6/30آیین نامه10

حمایت از توسعه دانش بین حرفه ای و تربیت افراد چند پیشه به 

منظور توسعه کارآمدی وبهره وری نیروها با رویکرد غیر دولتی
97/5/197/6/30آیین نامه10

اعالم نحوه حمایت های مادی و معنوی با استفاده از توان سایر نهادها 

و معرفی برای دریافت تسهیالت
97/5/197/6/30آیین نامه10

97/7/197/7/30تهیه چک لیست کنترل به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

97/11/197/12/15ابالغ اعضا10تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

احصاء مهارتهای مورد نیاز در فضای کنونی کشور به صورت حرفه ای 

و غیر حرفه ای
97/3/197/4/30معرفی نامه برای دریافت تسهیالت10

 NGOحمایت از ارتباط گیری با نهادهای دولتی و غیر دولتی توسط 

ها، اتحادیه ها و تعاونی ها و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت برای 

تعیین ظرفیت ها و تامین نیازها

97/4/197/6/1پیگیری برای تعیین استاندارد20

حمایت از تربیت نیروهای ماهر مبتنی بر نیاز هر دستگاه و براساس 

گواهینامه های مهارتی
97/4/197/6/1آیین نامه10

توسعه مراکز مهارتی در سراسر کشور برای تامین نیازهای خردو 

کالن بخشهای غیردولتی و دولتی شامل مطب ها،درمانگاهها،داروخانه 

ها،بیمارستانها و توسعه اشتغال فراگیر

97/4/197/6/1آیین نامه10

5/197/5/30/ 97پیگیری برای ابالغ آیین نامه ها20پیگیری اعطاء تسهیالت و حمایت های الزم از مراکز غیر دولتی

97/6/197/6/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

97/7/197/7/30ابالغ اعضا20تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

شناسایی سمن های مردم نهاد فعال در این زمینه یا فعال سازی آنها 

و تشکیل شبکه ها و اتحادیه های تخصصی
97/8/197/8/30پیگیری ابالغ آیین نامه ها20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5

نظارت و کنترل خدمات سالمت و 

بهداشت و برون سپاری خدمات 

بهداشتی در شهر ها، حاشیه شهر و 

روستا ها

5

 

حمایت از توسعه روند مهارت 

آموزی رسته های مختلف غیر 

دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه 

غیر حرفه ای

5

حمایت از توسعه روند حرفه ای 

گرایی و مهارت آموزی نیروها ی 

حرفه ای و دانشگاهی و اعطای 

مجوز به مراکز آموزشی واجد شرایط 

(دولتی و غیر دولتی)

5
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واسپاری و برون سپاری نیابتی نظارت بر محیط ها ،کارخانه جات و 

مراکز سنتی ، صنعتی و مشاغل خانگی برای انجام نظارت های 

بهداشتی

97/8/197/8/30پیگیری ابالغ آیین نامه ها20

97/8/197/8/30تفاهم نامه20پیگیری برای دریافت تسهیالت و حمایت های الزم

97/9/197/9/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

97/2/197/2/31ابالغ اعضا10تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

تعیین تناسب مراکز دانش بنیان با دانشگاههای علوم پزشکی و سایر 

ظرفیت های موجود
97/3/197/3/31صورت جلسه10

حمایت گسترده از طرح ها، استارت آپها و نوآوری های مبتنی بر 

دانش به شیوه دریافت تسهیالت و سایر حمایت های مادی و معنوی
97/4/197/5/31تفاهم نامه10

شکل کار گروههای دانش محور و دانش بنیان در بین دانشجویان و 

اساتید دانشگاهها
97/4/197/5/31تفاهم نامه10

حمایت از تبدیل طرح های دانش بنیان به محصوالت قابل عرضه به 

بازار کاال یا خدمات
97/6/197/6/31معرفی نامه تسهیالت5

97/6/197/6/31معرفی نامه تسهیالت5حمایت از توسعه دانش و تفکر گسترش محصوالت دانش بنیان

97/6/197/631تفاهم نامه10ارتباط دهی بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده در مراکز دانش بنیان

برگزاری جشنواره های کارآفرینان برتر در عرصه نظام سالمت با 

اولویت تولید محصوالت دانش بنیان
97/7/197/7/30ابالغ اعضا10

حمایت از روندهای تولید نوآوری در محصول ، حذف ، فرآیند ، مدل 

یا سبک های جدید ارتباطی با (.....بیمارستان ، درمانگاه،یا )اداره نهاد

مردم، تیم ، همکاران

97/8/197/9/30تفاهم نامه10

 در دانشگاهها با Communityحمایت از تشکیل تیم های

با  ( انتهایی 2/3مدیران بیمارستانها،دانشجویان ترمهای  )مشارکت

مسئولیت حوزه کارآفرینی و توسعه برای تولید ایده های نو

97/8/197/9/30تفاهم نامه5

 مدیر برتر جوان با 110تشکیل تیم های مدیریتی جوان و تربیت 

 و عملی با Communityفراگیری از دوره های کارآفرینی، 

همکاری بخشهای غیر دولتی

97/8/197/9/30تفاهم نامه5

واگذاری موضوع توانمند سازی مدیران میانی و عملیاتی به ستاد 

کارآفرینی و اشتغال برای برگزاری دوره
97/8/197/9/30تفاهم نامه5

97/10/197/10/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک5پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5

حمایت از توسعه مراکز دانش بنیان 

در حوزه آموزش ،دارو، تجهیزات و 

خدمات نظام سالمت

5

نظارت و کنترل خدمات سالمت و 

بهداشت و برون سپاری خدمات 

بهداشتی در شهر ها، حاشیه شهر و 

روستا ها

5
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97/2/197/2/31ابالغ اعضا10تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

پیگیری اعالم روش های مورد قبول وزارت بهداشت در طب سنتی و 

تعیین استانداردهای الزم
97/3/197/3/31پیگیری ابالغ دستورالعمل ها و طرح های تیپ شغلی20

پیگیری برای تعیین تعداد استاندارد مطب ها و مراکز مربوطه به 

تناسب جمعیت
97/4/197/4/31فایل اکسل10

تعریف شرایط تیم ارائه دهنده خدمت در این روش و تعریف طرح 

های تیپ شغلی مربوط به طب سنتی
97/5/197/6/31آیین نامه10

حمایت از گسترش و توسعه فرهنگ بسته بندی گیاهان دارویی به 

صورت مشاغل جدید
97/5/197/6/31آیین نامه10

طراحی دوره های کوتاه مدت مهارتی برای نیروهای کمکی در طب 

سنتی
97/5/197/6/31آیین نامه10

تعریف نحوه حمایت از مراکز کاشت گیاهان دارویی در کشور با 

همکاری جهاد کشاورزی و وزارت تعاون با فعال کردن تعاونی ها و 

NGOهای جوان 

97/5/197/6/31آیین نامه10

97/7/197/7/30معرفی نامه جهت اخذ تسهیالت10پیگیری برای دریافت تسهیالت الزم توسط افراد متقاضی

97/8/197/8/30تدوین چک لیست برای کنترل برنامه به روش کراس چک10ارزیابی برنامه ها به صورت فصلی و تهیه گزارشات کارشناسی

راه اندازی کارگروه  تخصصی با صاحبنظران و دستگاههای متوالی در 

جهاد، وزارت کار
97/2/197/2/31ابالغ اعضا10

تعریف مشاغل خانگی مرتبط با حوزه سالمت و اعالم لیست مربوطه 

در سایت ستاد
97/3/197/3/31پیگیری دستورالعمل20

 تعریف نحوه نظارت بر نحوه فعالیت مشاغل خانگی با تعرفه الزم که 

پرداخت نماید... توسط صاحبان مشاغل ،پشتیبان یا
97/4/197/4/31پیگیری تشکیل پشتیبانها و ناظرین20

97/5/197/5/31ابالغ ناظرین20تعریف تعداد ناظر ین از حوزه وزارت بهداشت و ابالغ شکل نظارت

 ها و اتحادیه های مربوطه به مشاغل خانگی در حوزه NGOتشکیل 

سالمت و معرفی برای دریافت تسهیالت الزم
97/6/197/6/31دستور العمل20

97/7/197/7/30تدوین چک لیست کنترل برنامه به روش کراس چک10ارزیابی نحوه اجرای برنامه به شکل فصلی و اعالم آن ستاد

تشکیل کارگروه تخصصی با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت 

تعاون
97/2/197/2/31ابالغ اعضا20

بررسی وضعیت کشورها ی اروپایی ،آسیایی میانه و کشورهای 

همسایه از حیث نیاز به نیروی کار در رشته هایی که در ایران بیکار 

زیادی داریم

97/3/197/3/31دستورالعمل20

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

حمایت از کاریابی های تخصصی 

داخل و بین المللی نظام سالمت و 

ساماندهی توسعه اشتغال خارج 

کشور

5

5

 

حمایت از توسعه طب سنتی و ارائه 

خدمات مربوطه، توسعه کشت 

گیاهان دارویی، بسته بندی مدرن 

داروهای گیاهی و توسعه داروخانه 

های طبیعی

5

حمایت از توسعه گسترش مشاغل 

خانگی و نظارت های حوزه سالمت
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ها، تعاونی ها و سایر بخشهایی که در این حوزه فعال NGOحمایت از 

می باشند
97/4/197/4/31معرفی برای دریافت تسهیالت10

پیگیری برای راه اندازی کاریابی های تخصصی بین المللی در نظام 

سالمت
97/5/197/6/31معرفی برای دریافت تسهیالت10

تالش برای تربیت و صدور نیروهای دیپلم با آموزش های کوتاه مدت 

بجز حرفه ای به کشورهایی که نیاز به چنین نیروهای دارند
97/5/197/5/31تفاهم نامه20

97/6/197/6/31تدوین چک لیست کنترل برنامه به روش کراس چک20پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی

97/3/197/3/31ابالغ اعضا10تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران

97/4/197/5/31تفاهم نامه10انجام مطالعه تطبیقی مبنی براستفاده از تجربیات سایر کشورها

بررسی نیاز واقعی کشور ،مردم و بازارکاربه نرم افزار ها و ابزارهای 

هوشمند سالمت
97/4/197/5/31تفاهم نامه10

اولویت بندی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود براساس 

رفتار سیستمی،نظام سازی وهم افزایی تیمی
97/4/197/5/31دستورالعمل10

تشکیل تیم های عملیاتی متشکل از دانشگاههای صنعتی ،ودارای 

رشته هاو شاخه های تجهیزات پزشکی و ارائه دهنده خدمات بالینی 

و جامعه نگر برای تلفیق ایده ها و تولیدمحصول

97/4/197/5/31دستورالعمل10

حمایت های معنوی ،مادی و تسهیالتی از تیم های عملگرا و نتیجه 

گرا
97/6/197/6/31معرفی برای دریافت تسهیالت10

تشویق و ترغیب بیمارستانها و مراکز ارائه خدمت برای استفاده از 

محصوالت مذکور اعم از نرم افزارها و وسایل هوشمند
97/7/197/7/30تهیه گزارش های فصلی و رفع نقاط ضعف و رسیدگی به مشکالت10

ویژه حوزه سالمت برای تسلط بر مالکیت NGOتشکیل و ثبت 

معنوی و تولیدات اینگونه تیم ها
97/6/197/6/31دستورالعمل30

97/7/197/7/31احکام صاحبنظران10تشکیل کارگروه از صاحبنظران

97/8/197/8/30تهیه نمونه طرح  تیپ پرونده الکترونیک20تعریف پرونده الکترونیک و تهیه نمونه  طرح تیپ شغلی

الزام تمام ارائه دهندگان  خدمات غیر دولتی در جامعه وبالین به 

رعایت تدوین  پرونده مذکور و فرمت آن
97/8/197/9/30معرفی زیر ساخت ها و سامانه های که می بایست به آنها لینک شوند20

ارتباط زیر ساختی با مراکز مورد تایید وزارت بهداشت با اعالم 

معاونت توسعه یا درمان
97/8/197/9/30معرفی زیر ساخت ها و سامانه های که می بایست به آنها لینک شوند20

97/10/197/10/30چک لیست کنترل برنامه به صورت کراس چک20به وزارت متبوع... ارائه گزارشات فصلی از مخاطبین خود،نوع خدمات و

از کسانی که ....حمایت و اعمال مشوق ها در قالب تسهیالت و 

.بهترین رفتار را دارند
97/9/197/9/30معرفی برای دریافت تسهیالت10

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5

حمایت از شرکتهای تولید کننده 

پرونده الکترونیک سالمت
5

حمایت از تولید و گسترش نرم 

افزارها و ابزارهای هوشمند برای 

پایش سالمت آحاد مردم و ارائه 

خدمت  به آنها

5

5

حمایت از کاریابی های تخصصی 

داخل و بین المللی نظام سالمت و 

ساماندهی توسعه اشتغال خارج 

کشور
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96/2/196/2/30 تعیین افراد کمیته  واعطا احکام20تشکیل کمیته مشترک با معاونت آموزش

اطالع رسانی و تبلیغ مناسب از نحوه خصوصی سازی آموزش علوم 

پزشکی و نحوه مشارکت بخش خصوصی به معنای متقاضیان حقیقی 

و حقوقی

96/3/196/3/31 تدبیر نحوه تبلیغ واطالع رسانی برای اطالع بخش غیر دولتی20

20معرفی شعب بین الملل و شرایط ورود و پذیرش دانشجو به آنان-
 قراردادن اطالعات مربوطه روی سامانه های عمومی و اطالع رسانی 

وزارت متبوع
96/4/196/4/30

دعوت از سرمایه گزاران ومتقاضیان برای سرمایه گزاری و حضوردر 

پروسه ی آموزش
20

 قراردادن اطالعات مربوطه روی سامانه های عمومی و اطالع رسانی 

وزارت متبوع
96/4/196/4/30

تعریف تسهیالت ویژه،بدون در نظر گرفتن تاثیراین اقدام براشتغال 

کوتاه مدت چون اقدامی ضروری،مهم ،زیربنایی ولیکن دیر بازده اما 

.پایا و ماندگار است

96/7/196/8/30تعیین روشهای حمایت ومعرفی برای اخذ تسهیالت20

 تشکیل کار گروه  از صاحبنظران تحت عنوان توسعه آموزش های 

مجازی و الکترونیکی
96/5/196/5/30 اعطای احکام کار گروه تخصصی10

 معرفی روش های آموزش مجازی در دروس تئوری توسط بهترین 

اساتید
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

 معرفی روش های آموزش های عملی ابتدایی در پراتیک های 

(تهیه نرم افزارهای ویژه آموزش در پراتیک )مجازی 
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

10 تهیه متون مجازی توسط انجمن ها و گروه های ذیصالح علمی
 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

 تهیه نرم افزارهای ویژه دانشکده های مجازی در کنار دانشکده های 

حقیقی با همان توان و امکان استفاده در گستره کشوری
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

 تعریف مجوزهای الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی و تعریف 

روش تایید این آموزش ها توسط مراکز دانشگاهی علوم پزشکی
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

 تعریف استانداردها و گاید الین  های تعیین کننده مسیر و 

جلوگیری از هرج و مرج های آموزش مجازی
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

 اعطای مجوزهای کلی به بخش غیر دولتی واجد شرایط برای ارائه 

آموزش های مجازی به مردم برای افزایش سواد سالمتی
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

.با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/6/196/7/30

96/8/196/9/30 تدوین روش کنترل و ارزیابی برنامه10 تعریف و اعالم شرایط و معیارهای مشارکت بخش غیر دولتی

96/10/196/10/30معرفی برای دریافت تسهیالت10 اعطای تسهیالت، مشاوره ها و همفکری ها به کار آفرینان این مسیر

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

حمایت از تقویت و توسعه آموزش 

تولید منابع،  )های مجازی 

ساماندهی گروههای آموزشی ،ارائه 

(آموزشها و برگزاری امتحانات

5

 

اعمال مشوق های مادی ، معنوی و 

حمایت از بخش خصوصی برای 

حضور در آموزشهای علوم پزشکی و 

حمایت از ایجاد شعب بین الملل با 

رویکرد توسعه بستر آموزشهای غیر 

دولتی

5
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تشکیل کار گروه  از صاحبنظران تحت عنوان توسعه آموزش های 

مجازی و الکترونیکی
96/4/196/4/31 اعطای احکام کار گروه تخصصی10

 معرفی روش های آموزش مجازی در دروس تئوری توسط بهترین 

اساتید
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

 معرفی روش های آموزش های عملی ابتدایی در پراتیک های 

(تهیه نرم افزارهای ویژه آموزش در پراتیک )مجازی 
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

10 تهیه متون مجازی توسط انجمن ها و گروه های ذیصالح علمی
 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

 تهیه نرم افزارهای ویژه دانشکده های مجازی در کنار دانشکده های 

حقیقی با همان توان و امکان استفاده در گستره کشوری
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

 تعریف مجوزهای الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی و تعریف 

روش تایید این آموزش ها توسط مراکز دانشگاهی علوم پزشکی
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

 تعریف استانداردها و گاید الین  های تعیین کننده مسیر و 

جلوگیری از هرج و مرج های آموزش مجازی
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

عطای مجوزهای کلی به بخش غیر دولتی واجد شرایط برای ارائه 

آموزش های مجازی به مردم برای افزایش سواد سالمتی
10

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

10 تعریف و اعالم شرایط و معیارهای مشارکت بخش غیر دولتی
 تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش 

با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال
96/5/196/6/31

97/7/197/7/30معرفی برای دریافت تسهیالت10 اعطای تسهیالت، مشاوره ها و همفکری ها به کار آفرینان این مسیر

97/8/197/8/30اعطای احکام کارگروه تخصصی10راه اندازی کارگروه تخصصی

 20ساماندهی گزارش گیری ماهانه از خروجی های کمیسیون ماده 

دانشگاهها
97/9/197/11/30پیگیری دستورالعمل20

97/9/197/11/30پیگیری دستورالعمل20 تسهیل در شرایط تشکیل کمیسیون  و صدور مجوز ها

احصاء بخشها ،مراکز ،ماموریت ها ، مشاغل و فرصت های شغلی قابل 

برون سپاری و واگذاری و اعالم آنها از طریق سامانهای عمومی ،اطالع 

رسانی و ستاد اشتغال و کارآفرینی

97/9/197/11/30پیگیری دستورالعمل20

اعالم حمایتهای مادی و معنوی قابل ارائه به اینگونه  برون سپاری ها 

مشاغل به صورت تسهیالت و سایر مشوق ها
97/11/197/11/30معرفی برای دریافت تسهیالت10

97/11/3097/12/15تدوین چک لیست کنترل برنامه به روش کراس چک20 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

مشارکت طلبی از نهاد های عمومی 

و خیرین سالمت،  پیگیری برون 

سپاری و اعطای مجوز ها  از طریق 

 دانشگاهها20کمیسیون ماده 

5

حمایت و ساماندهی آموزش های 

مجازی عمومی به آحاد مردم با 

هدف ارتقا سالمت آحاد جامعه، 

توسط انجمن های علمی ،اجتماعی 

،خدماتی و سایر نهادهای حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط

5
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 انجام فعالیتهای مهم  شامل ایجاد موسسات غیر دولتی برای 

مدیریت و عملیات حذف پسماند مراکز بهداشتی درمانی، تامین 

و .بهداشت علمی و اصولی، هتل ها، مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحی،

...مبارزه با حشرات موزی و جوندگان و 

97/2/197/2/31پیگیری ابالغ دستورالعمل های وزارت10

 تشکیل کار گروه مشترک با محوریت معاونت محترم بهداشتی و 

پیگیری ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
97/3/197/3/31اعطای احکام و تعیین اعضاء کار گروه10

 تهیه ، تدوین و ابالغ آیین نامه ها، دستورالعملهای مربوطه برای 

اطالع و چگونگی مشارکت بخش غیر دولتی ، جوانان جویای کار  

بویژه فارغ التحصیالن رشته های بهداشت و سایر کارآفرین

97/4/197/4/31پیگیری ابالغ دستورالعمل های وزارت10

 تهیه فلوچارتهای راهنما برای کوتاه سازی پروسه دریافت مجوز و 

این مراکزبرای اطالع متقاضیان. انجام عملیات توسط ان
97/5/197/5/31اعالم طرح های  تیپ شغلی و نحوه برخورداری متقاضیان از مجوز ها10

 تهیه قراردادهای تیپ و یکسان برای گیرندگان و ارائه دهندگان  

اینگونه خدمات در بخش غیر دولتی
97/6/197/6/31اعالم طرح های  تیپ شغلی و نحوه برخورداری متقاضیان از مجوز ها20

97/7/197/7/30پیگیری ابالغ دستورالعمل های وزارت20تعریف و اعالم تعرفه های مربوطه در سامانه تخصصی این امر

97/8/197/8/30معرفی برای دریافت تسهیالت10 برخورداری از  دریافت تسهیالت و سایر کمک های مادی و معنوی

97/8/198/8/30تهیه گزارشات از نحوه پیشرفت پروژه برای ارائه به ستاد10 کنترل و ارزیابی برنامه به صورت فصلی

97/3/197/3/31اعطای احکام اعضاء کارگروه20راه اندازی کمیسیون های تخصصی از صاحبنظران

تشویق به راه اندازی تشکل های مردم نهاددر حوزه های تخصصی 

نظام سالمت
97/4/197/5/31پیگیری برگزاری منظم جلسات20

97/4/197/5/31 پیگیری تدوین شیوه نامه با  مشارکت تشکلها20تشویق به راه اندازی اتحادیه توسط تشکل ها

مشارکت طلبی از تشکلها واتحادیه ها در تدوین شیوه نامه ها و 

دستورالعمل ها
97/4/197/5/31 پیگیری تدوین شیوه نامه با  مشارکت تشکلها20

مشارکت طلبی از اتحادیه ها و هلدینگ ها در حوزه های نظارت بر 

بخش غیر دولتی در عرصه اشتغال و کارآفرینی
97/4/197/5/31 پیگیری تدوین شیوه نامه با  مشارکت تشکلها20

 درصدی نرخ بیکاری از 8کاهش 

طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوری 

وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، 

مولد و درون ز

5 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 NGOحمایت از راه اندازی و توسعه

ها ، اتحادیه ها، هلدینگ ها و سایر 

مراکز غیر دولتی در حوزه اشتغال و 

کارآفرینی و استفاده از توان آنها در 

برنامه ریزی، اجرا و نظارت

5

توسعه ایجاد دفاتر و موسسات حذف 

پسماند و مبارزه با حشرات موزی و 

جوندگان در حوزه  ارائه خدمات 

بهداشتی به مراکز بهداشتی، درمانی، 

اقامتگاهها ، مراکز سیاحتی و هتلها

5
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ن
صفها

ا

97/11/197/11/30تکمیل اطالعات در سامانه مرتبط. 2مکاتبات راه اندازی . 201اتصال به شبکه علمی کشور

 درصدی نقاط دولتی تحت پوشش دانشگاه به شبکه 100اتصال 

(سرویس اینترانت، اینترنت، شمس)
97/11/197/11/30تکمیل اطالعات در سامانه شمس20

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

97/11/197/11/30تکمیل اطالعات در سامانه شمس20

اتصال تمامی شبکه های بهداشتی درمانی شهرستانهای تحت پوشش 

 با هر بستری Mbps 20دانشگاه به شبکه دانشگاه با حداقل سرعت 

به شبکه داخلی

97/11/197/11/30تکمیل اطالعات در سامانه شمس20

20 ماه یکبار3شناسنامه دار کردن سامانه های مستقر در دانشگاه ها هر 
بارگذاری مستندات و ارزیابی )تکمیل اطالعات در سامانه شمس

(. ماه یکبار صورت می گیرد3انطباق هر 
97/1/1597/12/15

97/3/197/3/31گزارش از سامانه برنامه عملیاتی16تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی فناوری اطالعات دانشگاه ها

97/9/197/9/30تکمیل اطالعات در سامانه شمس20(عدم پراکندگی اتاق سرور اصلی)متمرکز کردن مرکز داده دانشگاه 

 پرداخت حق فنی پرسنل فناوری ستاد و محیط توسط دانشگاه 

 ماه یکبار3حداقل بصورت 
16

بارگذاری مستندات و ارزیابی )منطبق با آخرین دستورالعمل حق فنی

(. ماه یکبار صورت می گیرد3انطباق هر 
97/1/1597/12/15

97/1/1597/12/15مستند صورتجلسات16 شرکت در جلسات هیأت رئیسه حداقل یکبار در ماه

 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 
97/1/1597/12/15

 برگزاری و شرکت در جلسات شورای قطب های ده گانه دانشگاه 

 ماه یکبار3های علوم پزشکی کشور در محل قطب ها هر 
16

بارگذاری مستندات و ارزیابی )صورتجلسات و لیست حضور و غیاب 

(. ماه یکبار صورت می گیرد3انطباق هر 
97/1/1597/12/15

97/11/197/11/30مستندات مرتبط50توانمندسازی مدیران فناوری اطالعات

97/11/197/11/30مستندات مرتبط50توانمندسازی کارشناسان فناوری اطالعات

97/05/0197/5/31گزارش اجرای فرآیند تهیه نرم افزار40تدوین و اجرای فرآیند تهیه نرم افزار

97/6/197/6/31گزارش اجرای فرآیند پشتیبانی و توسعه نرم افزار30تدوین و اجرای فرآیند پشتیبانی و توسعه نرم افزار

97/7/197/7/30گزارش اجرای فرآیند ارزیابی نرم افزار30تدوین و اجرای فرآیند ارزیابی نرم افزار

40بهبود فرآیندها

حوزه آمار و فناوری اطالعات

توسعه و تکمیل زیرساختهای 

سالمت الکترونیک کشور
15

60استقرار شبکه ملی سالمت

توسعه و ارتقا زیرساختهای فناوری 

اطالعات دانشگاه
35

توانمندسازی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور
5

فرآیند محور نمودن خدمات حوزه 

نرم افزاری
15

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
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ن
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ا

حوزه آمار و فناوری اطالعات

ارائه لیست و سرفصل های دوره های آموزشی مورد نیاز در حوزه 

فناوری اطالعات
97/8/197/8/30لیست دوره ها و سرفصل ها20

97/9/197/9/30گزارش اجرا و ارزیابی دوره80برگزاری کارگاه های مورد نیاز

97/11/197/11/30گزارش اقدامات و لیست سرویس ها50(سرویس کاتالوگ)تهیه شناسنامه سرویس های وزارتخانه 

97/12/197/12/15راه اندازی تارنما و آدرس آن50اطالع رسانی و دسترس پذیر نمودن سرویس ها از طریق تارنما

97/11/197/11/30مستند مربوطه30استقرار محیط فیزیکی آزمایشگاه تست و ارزیابی سامانه

همکاری با سازمان برنامه و بودجه در راستای ارزیابی سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت عطف به تفاهم نامه فی مابین در خصوص 

استقرار آزمایشگاه تست و ارزیابی سامانه

97/11/197/11/30صورتجلسات، مکاتبات70

تهیه و به روز رسانی مستندات سامانه الکترونیکی جهت اعتبار 

بخشی سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت
97/11/197/11/30مستندات مربوطه50

تدوین فرآیندهای استاندارد نظارت و ارزیابی محصوالت و سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت و بهینه سازی مستمر فرآیندها
97/11/197/11/30مستندات مربوطه50

تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در سیستم های 

اطالعات بیمارستانی و بروز رسانی سالیانه
97/11/197/11/30سند مربوطه50

تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در سیستم های 

اطالعات آزمایشگاهی
97/11/197/11/30سند مربوطه30

تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در سیستم های 

اطالعات آرشیو و مخابره تصاویر پزشکی
97/11/197/11/30سند مربوطه20

97/11/197/11/30گزارشات ارزیابی70 ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات بیمارستانی

97/11/197/11/30گزارشات ارزیابی30 ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات آزمایشگاهی

بروز رسانی دستورالعمل ها برای اخذ گواهینامه ها، فرآیندهای تمدید 

جهت بهره برداری توسعه دهندگان سیستم های اطالعاتی )و ابطال 

(حوزه سالمت

97/11/197/11/30 دستور العمل ها و اسناد مربوطه40

97/11/197/11/30نمونه  قالب گواهی نامه60اعطای گواهی نامه تخصصی به متقاضیان در حوزه های مختلف

تدوین و بروز رسانی اسناد راهنمای فنی سرویس های تبادل 

اطالعات با سپاس
97/11/197/11/30ابالغیه و دستورالعمل ها70

تدوین دستورالعمل های فنی و اجرایی در راستای توسعه پرونده 

الکترونیک سالمت
97/11/197/11/30ابالغیه و دستورالعمل ها30

اعتباربخشی سامانه های نرم افزاری 

و سامانه های اطالعات حوزه سالمت
20

تدوین استانداردها و دستورالعمل 

های فنی جهت استقرار سرویس 

تبادل اطالعات با سپاس
40

استقرار آزمایشگاه تست و ارزیابی 

سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت
20

ارزیابی و نظارت بر عملکرد نرم 

افزارها و سامانه های اطالعاتی حوزه 

سالمت

15

توسعه فرآیندهای الکترونیکی 

سامانه مدیریت یکپارچه گواهی نامه 

ها جهت اعتباربخشی محصوالت نرم 

افزاری

10

تدوین استانداردهای عملکردی برای 

ارزیابی هر یک از محصوالت نرم 

افزاری حوزه سالمت

30

ارزیابی عملیاتی سامانه های 

اطالعاتی حوزه سالمت بر اساس 

استانداردهای عملکردی

20

30توانمند سازی

30اطالع رسانی

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

پایش و نظارت بر عملکرد مراکز 

ارائه دهنده خدمات سالمت و 

سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت

15

فرآیند محور نمودن خدمات حوزه 

نرم افزاری
15
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ن
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ا

حوزه آمار و فناوری اطالعات

برگزاری کارگاه های آموزشی توسعه دهندگان سامانه های اطالعات 

حوزه سالمت
97/11/197/11/30مستندات آموزشی70

برگزاری کارگاه آموزشی استقرار نسخ الکترونیکی دارویی در کشور 

(نسخه نویسی و نسخه پیچی)
97/11/197/11/30مستندات آموزشی30

 تدوین داشبورد نظارتی جهت پایش عملکرد شرکت ها و صدور 

کارنامه عملکردی شش ماهه شرکت های توسعه دهنده سیستم های 

اطالعات بیمارستانی

97/11/197/11/30نمونه کارنامه اعطایی60

تدوین و به روز رسانی فرآیندهای نظارتی بر عملکرد شرکت های 

توسعه دهنده  بنا بر 

نیازمندی های سپاس

97/11/197/11/30بارگذاری فرآیند40

پایش مستمر اطالعات ارسالی بیمارستان ها از طریق داشبوردهای 

نظارتی
97/11/197/11/30بارگذاری مکاتبات و مستندات50

برگزاری جلسات مجازی آموزشی در خصوص نحوه پایش وضعیت 

ارسال اطالعات
97/11/197/11/30بارگذاری مکاتبات و مستندات10

پایش مستمر نود اصلی سپاس براساس رخداد خطاها و تعداد 

تراکنش در ارسال اطالعات
97/11/197/11/30مستندات مربوطه40

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطالعاتی و آماری و احصاء شاخص 

های مورد نظر مدیران
80

شاخص - هیات امنا  - 68ماده -برنامه ششم : تعیین شاخص ها _

WHO 97/11/197/11/30های  

20توسعه  داشبوردهای اختصاصی

یکپارچه سازی گزارشات و خروجی منایع اطالعاتی _

تهیه سالنامه ها و آمارنامه ها و نتایج آماری و شاخص ها _

 WHOداشبورد های طراحی شده  _
97/11/197/11/30

 تبادل اطالعات داده پیام اطالعات خدمات سالمت از بیمارستان 

های کشور
97/10/197/12/15 ارائه گزارش تبادل اطالعات40

نظارت براخذ گواهی های استاندارد تبادل اطالعات محصوالت نرم 

افزاری بیمارستانی
97/10/197/12/15ارئه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس20

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

97/10/197/12/15

تبادل اطالعات گزارشات پاتولوژی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های 

دولتی کشور
97/10/197/12/15 ارائه گزارش تبادل اطالعات50

نظارت بر اخذ گواهی های استاندارد تبادل اطالعات محصوالت نرم 

افزاری بیمارستانی و آزمایشگاهی
97/10/197/12/15 ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس50

97/10/197/12/15 ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس50رقومی نمودن گزارشات اطالعات مراقبت های بهداشتی

97/10/197/12/15گزارش میزان تبادل اطالعات50تبادل اطالعات مراقبت های بهداشتی در قالب استاندارد سیاب

ساماندهی اطالعات مراقبت های 

(سیاب)بهداشتی 
10

پایش و نظارت بر عملکرد مراکز 

ارائه دهنده خدمات سالمت و 

سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت

15

توسعه و استقرار داده پیام اطالعات 

خدمات سالمت در مراکز درمانی 

مربوطه

10

توسعه و استقرار نظام گزارش دهی 

الکترونیکی نتایج آسیب شناسی
10

نظارت و پایش مستمر عملکرد 

شرکت های توسعه دهنده سامانه 

های اطالعاتی حوزه سالمت

30

نظارت و پایش مستمر عملکرد 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت
20

شناسایی نیازها و منابع اطالعاتی و 

تدوین شناسنامه اقالم آماری و 

شاخص ها و یکپارچه سازی بانک ها 

و سامانه های اطالعاتی جهت توسعه 

داشبوردهای ملی

100

آموزش و راهنمایی توسعه دهندگان 

سیستم های اطالعات حوزه سالمت
10

15توسعه پرونده الکترونیک سالمت

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
15

توسعه و ارتقاء نظام  آمار و اطالعات 

سالمت
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ا

حوزه آمار و فناوری اطالعات

97/10/197/12/15ارایه لیست مراکز هدف و سیستم ها50استقرار نسخه الکترونیکی در مراکز بهداشتی درمانی و داروخانه ها

97/10/197/12/15ارائه گواهی معتبر تبادل اطالعات برای نرم افزارهای مربوطه50نظارت بر اخذ گواهی مطابق با استاندارد تبادل اطالعات با سپاس

97/10/197/12/15 ارائه گزارش تبادل اطالعات50عملیاتی سازی سامانه پایش برخط بیماران در مراکز بستری

97/10/197/12/15داشبورد مدیریتی پایش بیمارستان بر خط50توسعه داشبورد مدیریتی پایش بیمارستان بر خط

یکپارچه سازی اطالعات مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت در سامانه 

سیام
97/10/197/12/15گزارش تعداد و اطالعات مراکز موجود در سامانه50

97/10/197/12/15 گزارش تعداد و اطالعات نرم افزارهای موجود در سامانه50 یکپارچه 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 
97/10/197/12/15

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 
97/10/197/12/15

97/10/197/12/15(بخش آی تی)ارایه چک لیست نظام ارجاع الکترونیک 40 عملیاتی سازی نظام ارجاع الکترونیکی

استقرار سرویس استحقاق درمان در بیمارستان های کشور
50

ارایه لیست مراکز هدف 

گزارش  استعالمات صورت گرفته
97/10/197/12/15

50توسعه کتابخانه نرم افزاری سرویس استحقاق درمان
کتابخانه نرم افزاری

سند راهنمای بهره برداری از کتابخانه نرم افزاری
97/10/197/12/15

97/10/197/12/15(ستادی)ارایه قالب کارنامه کیفیت داده بیمارستان های کشور 50پایش کیفیت داده های سپاس برای بیمارستان ها

97/10/197/12/15ارائه قالب کارنامه ارزیابی کیفیت داده بیمارستان ها50تهیه کارنامه ارزیابی کیفیت داده بیمارستان ها

ساخت فضای امن جهت دسترسی ذینفعان به داده های حوزه 

(Safe Room/Zone)سالمت 
97/10/197/12/15مستندات فرآیند استفاده از فضای امن50

SSM97/10/197/12/15مستند راهنمای کاربری ماژول 50(جریان داده سپاس) SSMساخت ماژول 

97/10/197/12/15مستندات آموزشی30آموزش نمایندگان سپاس دانشگاه های علوم پزشکی

97/10/197/12/15مستندات آموزشی40آموزش شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطالعات سالمت

97/10/197/12/15مستندات آموزشی30برگزاری دوره آموزشی سامانه جیرا

10توسعه و استقرار نسخه الکترونیکی

13استقرار بیمارستان برخط

9تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات

9راه اندازی سرویس های نظام ارجاع

100آموزش هماهنگ ذینفعان 10
تدوین برنامه آموزشی حوزه پرونده 

الکترونیکی سالمت

14راه اندازی سرویس استحقاق درمان

ارزیابی کیفیت داده های سپاس 

برای بیمارستان های کشور
9

6ساماندهی دسترسی آزاد به اطالعات

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

15توسعه پرونده الکترونیک سالمت
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ن
صفها

ا

97/01/0597/01/31دستگاه/ ارسال فایل برنامه عملیاتی غیر مشترک حراست آن دانشگاه25(غیر مشترک) تدوین برنامه عملیاتی ساالنه 

10معرفی نماینده برنامه عملیاتی حراست دانشگاه  به مرکز حراست
صدور ابالغ نماینده برنامه عملیاتی حراست دانشگاه و معرفی به مرکز 

حراست
97/01/0597/01/31

برگزاری اولین نشست ساالنه  مشترک با واحد تابعه  جهت تبیین 

برنامه عملیاتی ساالنه
15

در راستای آشنایی کلیه همکاران حراست ستاد دانشگاه و مسئولین 

حراست دفاتر تابعه  تشکیل جلسه توجیهی توسط مدیریت حراست 

مستندات ). ضرورت دارد1397دانشگاه  جهت تشریح برنامه سال 

گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به انضمام لیست : مورد نیاز

(شرکت کنندگان

97/02/0197/02/31

برگزاری اولین نشست ساالنه  مشترک با واحد تابعه  جهت بررسی 

میزان  پیشرفت برنامه های شش ماهه نخست سال
10

انضمام لیست ¬¬گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به

کنندگان¬شرکت
97/06/0197/06/31

15(شش ماهه اول)ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی 
 ماهه نخست 6ارسال گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی در 

 طبق فرمت ابالغ شده97سال 
97/07/0197/07/30

برگزاری دومین نشست ساالنه مشترک با واحد تابعه  جهت بررسی 

میزان  پیشرفت برنامه های شش ماهه دوم سال
10

انضمام لیست ¬¬گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به

کنندگان¬شرکت
97/12/0197/12/30

15(شش ماهه دوم)ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی 
 ماهه دوم 6ارسال گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی در 

 طبق فرمت ابالغ شده97سال 
97/12/0197/12/15

25احصاء لیست فرایندهای عمومی حراست

حراست ها ملزم به تهیه ، تدوین و ارسال لیست فرایندهای عمومی  

فرایند های که عالوه : فرایند عمومی)حراست محیط خود می باشند 

بر حراست ، دیگر حوزه های تخصصی دستگاه در آن ذینفع و یا اقدام 

(مرتبط دارند و متولی اصلی فرایند حراست  نمی باشد

97/03/0197/03/31

25احصاء لیست فرایندهای  تخصصی حراست

حراست ها ملزم به تهیه ، تدوین و ارسال لیست فرایندهای تخصصی 

فرایند های که : فرایند تخصصی)حراست محیط خود می باشند 

عالوه بر حراست ، دیگر حوزه های تخصصی دستگاه در آن ذینفع و 

(یا اقدام مرتبط دارند و متولی اصلی فرایند حراست  می باشد

97/04/0197/04/31

20تهیه و تدوین شناسنامه فرایندهای عمومی و اختصاصی حراست

حراست ها ملزم به تهیه ، تدوین و ارسال شناسنامه فرایندهای 

. عمومی  و تخصصی تدوین شده حراست محیط خود می باشند

(براساس فرمت شناسنامه ابالغ شده)

97/06/0197/06/31

20ترسیم فلوچارت فرایندهای عمومی و تخصصی حراست
حراست ها ملزم به تهیه ، ترسیم و ارسال فلوچارت فرایندهای 

.عمومی  و تخصصی تدوین شده حراست محیط خود می باشند
97/07/0197/07/30

10ابالغ فرایندهای ترسیم شده به واحدهای تابعه حراست ان دانشگاه

حراست ها ملزم به ابالغ فرایندهای عمومی  و تخصصی تدوین شده 

: مستندات ). حراست، به واحد های تابعه محیطی خود می باشند

(ارسال تصویر ابالغ صورت گرفته به مرکز حراست

97/08/0197/08/30

حوزه حراست

تهیه و تدوین  برنامه عملیاتی 

غیرمشترک حراست ها
20

تهیه و تدوین فرایندهای کاری 

دفاتر حراست دانشگاه های علوم 

پزشکی

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری 

،برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی 

 درصد  تا 80حراست ها به میزان 

1397پایان سال 

15
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ن
صفها

ا

حوزه حراست

 درصد از حراست 10از  (بصورت پایلوت )انجام بازدید های محیطی 

دانشگاه ها
97/04/0197/04/31این فعالیت ستادی می باشد15

10تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای حراست تابعه

حراست ها ملزم به تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی متشکل از 

همکاران دفترحراست و واحدهای تابعه خود جهت ارزیابی واحدهای 

ارسال : مستندات ). تابعه برمبنای شاخص های ابالغی می باشند

(ابالغ اعًاء کمیته

97/03/0197/03/31

97/04/0197/04/31ارسال صورتجلسات برگزار شده کمیته مورد نظر10 برگزاری جلسات کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد

برمبنای )طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزیابی عملکرد  

(شاخص های ابالغی
97/06/0197/06/31این فعالیت ستادی می باشد15

 )تهیه و تدوین گزارشات  خود ارزیابی بر اساس شاخص های ابالغی 

( ماهه اول6
20

های ارزیابی عملکرد، کلیه دفاتر حراست ملزم به ¬براساس شاخص

ارسال گزارش : مستندات ).باشند¬خودارزیابی عملکرد حراست می

( ماهه اول6خودارزیابی برای بازه زمانی 

97/07/0197/07/30

 )تهیه و تدوین گزارشات  خود ارزیابی بر اساس شاخص های ابالغی 

( ماهه دوم6
97/12/0197/12/15( ماهه دوم6ارسال گزارش خودارزیابی برای بازه زمانی : مستندات )20

  دفاترحراست دانشگاه ها و سازمان 1397 اعالم رتبه بندی سال 

های تابعه
97/12/0197/12/15این فعالیت ستادی می باشد10

139797/04/0197/04/31های اجرایی شروع شده در سال ¬ارسال لیست پروژه20 دستگاه97احصاء لیست کلیه پروژه های اجرایی شروع شده در سال

شناسایی  نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدهای مرتبط با  پروژه 

  دستگاه97های اجرایی شروع شده در سال
25

ارسال گزارش تحلیلی در خصوص شناسایی  نقاط قوت ، ضعف ، 

فرصتها و تهدیدهای مرتبط با  شروع و اجرای پروژه های  شروع شده 

(به تفکیک هر پروژه یک گزارش مجزا تهیه گردد )  97در سال

97/06/0197/06/31

  برگزاری جلسات کارشناسی وآسیب شناسی در خصوص پروژه های 

(ماهه اول9)  97اجرایی شروع شده در سال 
25

تشکیل جلسات کارشناسی با حوزه های تخصصی مرتبط با پروژه  

 )های در دست اقدام دانشگاه ¬صورت فصلی  جهت ارزیابی طرح¬به

(ارسال تصویر صورتجلسات امضاء شده: مستندات

97/09/0197/09/30

30 تهیه و تدوین گزارشات تخصصی و انعکاس به مسئولین ذیربط

گرفته در سال جاری، دفاتر ¬های صورت¬با عنایت به نظارت

حراست اقدام به تهیه و تدوین گزارش نموده و با توجه به موضوعیت 

ارسال : مستندات ). آن به معاونت یا حوزه ذیربط  منعکس نمایند

(تصویر مکاتبات صورت گرفته به انضمام گزارش منعکس شده

97/11/0197/11/30

 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی  

دفاترحراست دانشگاه ها و سازمان 

های تابعه

20

نظارت بر اجرای  پروژه های اجرایی 

و طرح های تحولی سالمت در حوزه 

های مختلف

20

ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری 

،برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی 

 درصد  تا 80حراست ها به میزان 

1397پایان سال 

15

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
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ن
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ا

حوزه حراست

تدوین و ابالغ فرمت شناسایی  گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر حوزه 

های تخصصی دستگاه
97/03/0197/03/31این فعالیت ستادی می باشد20

شناسایی  گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر دستگاه بر اساس فرمت 

ابالغی
25

کلیه دفاتر حراست ملزم به شناسایی  گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر 

به : مستندات  ). باشند¬دانشگاه بر اساس فرمت ابالغی آمی/ دستگاه 

حوزه تخصصی می بایست یک فرم مجزا  / تفکیک هر مدیریت 

(تکمیل و ارسال گردد

97/5/197/5/31

15تهیه و تدوین تقویم بازدید های محیطی دانشگاه

کلیه حراست ها ملزم به تهیه و تدوین تقویم زمان بندی بازدیدهای 

ارسال : مستندات).   می باشند97محیطی پیش بینی شده برای سال 

(تقویم تدوین شده

97/03/0197/03/31

 انجام بازدید های میدانی و نظارت بر روند و نحوه رعایت قوانین و 

مقررات موضوعه در حوزه های تخصصی دستگاه
25

حسب  تقویم بازدیدها و همچنین گزارشات واصله به دفاتر حراست 

مبنی بر نقص قوانین و مقررات موضوعه، دفاتر حراست ملزم به انجام 

بازدیدهای میدانی و انجام اقدامات نظارتی از حوزه های تخصصی 

ارسال گزارش آماری از وضعیت : مستندات).دستگاه می باشند

(بازدیدهای انجام شده

97/09/0197/09/30

15 رسیدگی به گزارشات واصله و انعکاس نتایج حاصله به مبادی ذیربط
ارسال گزارشی آماری از وضعیت گزارشات واصله به حراست و تحوه 

انعکاس به حوزه های تخصصی و نتایج حاصل شده
97/11/0197/11/30

 شناسایی آسیب ها و تهدیدات محیطی  وضعیت فعلی تشکیالت 

سازمانی حراست مراکز درمانی و واحد های تابعه دانشگاه
30

تهیه ، تدوین و ارسال گزارش تحلیلی از وضعیت فعلی تشکیالت 

بیمارستان ها ، شبکه های )تفصیلی  واحدهای تابعه حراست دانشگاه 

و انعکاس به ریاست  (بهداشت و ساختمان های مستقل اداری 

دانشگاه و مرکز حراست

97/04/0197/04/31

  پیگیری و برگزاری جلسات با حوزه های تخصصی جهت  ساماندهی 

تشکیالت حراست مراکز درمانی و واحد های تابعه دانشگاه
40

 کلیه 95/07/17ح مورخ/4099/95/8936بر اساس بخشنامه شماره 

دفاتر حراست ملزم به پیگیری در جهت عملیاتی نمودن این بخشنامه 

تصویر مکاتبات پیگیری تشکیالت و : مستندات). می باشند

(صورتجلسات برگزار شده با حوزه های مرتبط با تشکیالت سازمانی

97/07/0197/07/31

  ارائه گزارش نهایی از وضعیت ساماندهی شده تشکیالت سازمانی 

حراست مراکز درمانی و واحد های تابعه دانشگاه
30

بیمارستان ها ، شبکه )ارسال تصویری از تشکیالت مصوب شده برای 

(های بهداشت و ساختمان های مستقل اداری 
97/09/0197/09/30

97/1/197/3/1نامه انعکاس به دانشگاهها+ دستور العمل تدوین شده 20تهیه و تدوین دستور العمل تشکیل واحد جمع آوری خبر

97/2/197/2/31ابالغ کارشناسان واحد خبر+گزارش تشکیل واحد خبر 30تشکیل واحد خبر در ستاد دانشگاههای علوم پزشکی

30ساماندهی و ارتقاء مبادی دریافت اخبار
گزارش تکمیلی از نصب صنوقهای دریافت اخبار در محیط راه اندازی 

سامانه دریافت اخبار ،پیام کوتاه حراست و آدرس الکترونیکی حراست
97/3/197/3/31

اصالح و ارتقای تشکیالت سازمانی 

حراست و واحد های تابعه به میزان 

 درصد  در ستاد مرکزی و 80

1397واحدهای تابعه تا پایان سال 

5

 نظارت مستمر بر اجرای قوانین و 

مقررات و بخشنامه ها و 

دستورالعملهای ابالغی و رسیدگی 

به گزارشات

ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری 

،برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی 

 درصد  تا 80حراست ها به میزان 

1397پایان سال 

1520

 پیگیری و ارتقاء تشکیالت سازمانی 

 محیط های تابعه حراست دانشگاه 

ها و سازمان های تابعه

100

ساماندهی واحد جمع آوری خبر در 

ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی
30 15

ارتقاء سطح کمی و کیفی فرآیند 

جمع آوری ،انعکاس و پیگیری اخبار 

محیطهای تابعه در ستاد و 

دانشگاههای علوم پزشکی و واحد 

 درصد  تا 80های تابعه به میزان 

1397پایان سال 

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
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ن
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ا

حوزه حراست

ساماندهی واحد جمع آوری خبر در 

ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی
20تشکیل کارگروه کشوری خبر با مشارکت دانشگاهها30

تشکیل کارگروه تخصصی برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای فنی 

جهت ارتقاء سطح جمع آوری و اطالع رسانی اخبار با همکاری 

مدیران حراست دانشگاههای علوم پزشکی و واحد های تابعه

97/5/197/5/31

97/2/197/2/31ارسال کتابچه آموزشی با موضوع جمع آوری خبر و تهیه گزارش خبر30تهیه و تدوین بسته آموزشی

30برگزاری کارگاه آموزشی جهت توانمد سازی کارشناسان حوزه خبر
گزارش برگزاری کالس با هدف آموزش و توانمد سازی کارشناسان 

واحد خبر ستاد
97/4/197/4/31

40برگزاری کارگاه آموزشی جهت توانمد سازی کارکنان دانشگاه ها

ارسال دعوت نامه برای دانشگاهها وگزارش برگزاری کالس با هدف 

آموزش و توانمد سازی کارشناسان واحد خبر ستاد برگزاری کارگاه 

آموزشی توسط مرکز حراست جهت توانمد سازی کارشناسان حوزه 

نامه معرفی و حضور نماینده دانشگاهها در )خبری در ساختمان ستاد

(کالس آموزشی 

97/7/197/7/30

9710 ماه اول سال 3گزارش تهیه و ارسال خبرنامه توسط واحد خبر 
 ماه اول 3ارسال  گزارش تهیه و ارسال خبرنامه توسط واحد خبر 

 در قالب جدول97سال 
97/4/197/4/31

 975/197/5/31ارسال چک لیستهای احصاء شده15 تهیه و ابالغ چک لیست ارزیابی واحد خبر دانشگاهها

گزارش تهیه و ارسال گزارش خبر توسط مدیریت حراست 

97 ماه اول سال 6دانشگاههای علوم پزشکی 
10

ارسال آمار های ارسالی گزارش خبر توسط مدیریت حراست 

 در قالب جدول97 ماه اول سال 6دانشگاههای علوم پزشکی 
97/7/197/7/30

9710ماه دوم سال 3گزارش تهیه و ارسال خبرنامه توسط واحد خبر 
 ماه دوم 3ارسال  گزارش تهیه و ارسال خبرنامه توسط واحد خبر 

 در قالب جدول97سال 
97/7/197/7/30

 ماه 6گزارش تهیه و ارسال بولتن خبری جهت استحضار مقام وزارت 

اول
10

 6ارسال آمار بولتنهای خبری تهیه شده جهت استحضار مقام وزارت 

ماهه اول در قالب جدول
97/7/11379/7/30

97/9/197/9/30ارسال چک لیستهای تکمیل شده15تکمیل چک لیست ارزیابی واحد خبر توسط حراست دانشگاهها

9710ماه سوم سال 3گزارش تهیه و ارسال خبرنامه توسط واحد خبر 
 ماه سوم 3ارسال  گزارش تهیه و ارسال خبرنامه توسط واحد خبر 

 در قالب جدول97سال 
97/10/197/10/30

گزارش تهیه و ارسال گزارش خبر توسط مدیریت حراست 

97 ماه دوم  سال 6دانشگاههای علوم پزشکی 
10

ارسال آمار های ارسالی گزارش خبر توسط مدیریت حراست 

 در قالب جدول97 ماه دوم  سال 6دانشگاههای علوم پزشکی 
97/12/197/12/30

 ماه 6گزارش تهیه و ارسال بولتن خبری جهت استحضار مقام وزارت 

دوم
10

 6ارسال آمار بولتنهای خبری تهیه شده جهت استحضار مقام وزارت 

ماهه دوم در قالب جدول
97/12/197/12/15

30برگزاری دوره های آموزشی  تخصصی کارکنان حراست
گزارش مباحث دوره برگزار شده به همراه صورتجلسات و لیست افراد 

شرکت کننده
97/03/0197/03/31

40برگزاری دروره های آموزشی  مدیران دستگاه
گزارش مباحث دوره برگزار شده به همراه صورتجلسات و لیست افراد 

شرکت کننده
97/05/0197/05/31

30برگزاری دوره های آموزشی رابطین محرمانه
گزارش مباحث دوره برگزار شده به همراه صورتجلسات و لیست افراد 

شرکت کننده
97/06/0197/06/31

ارزشیابی کمی و کیفی واحد های 

خبر در سطح دانشگاه و ستاد

آموزش و توانمد سازی واحدهای 

خبر در ستاد و دانشگاهها
30

40

ارتقاء سطح دانش کارکنان دستگاه 

در خصوص حفاظت اسناد طبقه 

بندی شده

15

ارتقاء سطح کمی و کیفی فرآیند 

جمع آوری ،انعکاس و پیگیری اخبار 

محیطهای تابعه در ستاد و 

دانشگاههای علوم پزشکی و واحد 

 درصد  تا 80های تابعه به میزان 

1397پایان سال 

15

ارتقاء سطح حفاظت  از اسناد ، 

مستندات و دارایی های مکتوب 

 درصد تا پایان 80دستگاه به میزان 

1397سال 

20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه حراست

97/02/0197/02/31ارائه فرایند گردش اسناد به صورت فلوچارت15تهیه و ترسیم فرایند چرخش اسناد دارای سطح طبقه بندی

97/03/0197/03/31فیزیکی/ ارائه فرایند ارسال مراسالت الکترونیکی 15تهیه و ترسیم فرایند روندارسال مراسالت اسناد طبقه بندی شده

97/04/0197/04/31ارائه فرایند امحاء اسناد15تهیه و ترسیم فرایند روند امحاء اسناد محرمانه

تشکیل کارگروه در خصوص ایجاد وحدت رویه چرخش اسناد 

دانشگاهها
97/05/0197/05/31گزارش تشکیل کارگروه- این غعالیت ستادی است20

97/06/0197/06/31ابالغ دستور العمل تدوین شده- این فعالیت ستادی است 20تهیه و تدوین دستور العمل فرایند گردش اسناد

97/09/0197/09/30ارسال گزارش  تحلیلی از اجرای دستورالعمل ابالغ شده15تهیه و تدوین گزارش اجرای دستورالعمل ابالغی

97/03/0197/03/31ارسال بانک اطالعاتی در قالب فایل اکسل اعالمی از مرکز15تشکیل بانک اطالعاتی از تنوع کارت های شناسایی موجود

20ارزیابی وضعیت کنونی ضرایب امنیتی کارتهای شناسایی موجود
ارائه گزارش وضعیت کنونی ضرایب امنیتی کارتهای  شناسایی و ارائه 

پیشنهاد در راستای ارتقاء ضریب امنیتی
97/04/0197/04/31

تشکیل کارگروه در خصوص ایجاد وحدت رویه صدور کارت های 

شناسایی
97/05/0197/05/31گزارش تشکیل کارگروه- این غعالیت ستادی است20

97/07/0197/07/30ابالغ دستور العمل تدوین شده- این فعالیت ستادی است 25تهیه و تدوین دستور العمل صدور کارت های شناسایی

20یکسان سازی کارت های شناسایی برمبنای دستورالعمل ابالغ شده
ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص یکسان سازی کارتهای 

شناسایی
97/09/0197/09/30

25بررسی وضعیت موجود در خصوص ایجاد و امحاء مهرهای سازمانی
ارائه گزارش وضعیت کنونی مهرهای سازمانی به انضمام نمونه 

شناسنامه های تدوین شده  برای مهرهای سازمانی
97/04/0197/04/31

97/06/0197/06/31ابالغ شناسنامه تدوین شده- این فعالیت ستادی است 25تهیه ، تدوین و ابالغ شناسنامه مهرهای سازمانی

وضعیت شناسنامه دار کردن مهرهای سازمانی بر مبنای شناسنامه 

ابالغ شده
97/10/0197/10/30ارسال گزارش شناسنامه دار نمودن مهرهای سازمانی دستگاه25

97/11/0197/11/30ابالغ دستور العمل تدوین شده- این فعالیت ستادی است 25تهیه ، تدوین و ابالغ  دستورالعمل امحاء مهرهای سازمانی

97/05/0197/05/31گزارش وضعیت موجود و بررسی نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهاد30بررسی و آسیب شناسی وضعیت موجود حفاظت آزمون

97/06/0197/06/31ابالغ  چک لیست های تدوین شده- این فعالیت ستادی است 35تهیه ، تدوین و ابالغ چک لیست های نظارتی حفاظت آزمون

نظارت برفرآیند و مراحل اجرایی آزمون ها برمبنای چک لیست های 

ابالغ شده
97/10/0197/10/30ارائه گزارش اقدامات انجام شده جهت حفاظت آزمون35

نظارت و کنترل چرخش مکاتبات 

طبقه بندی شده و رعایت بخشنامه 

ها

20

20ساماندهی کارت های شناسایی

15ساماندهی مهرهای سازمانی

15ساماندهی روند حفاظت آزمونها

ارتقاء سطح حفاظت  از اسناد ، 

مستندات و دارایی های مکتوب 

 درصد تا پایان 80دستگاه به میزان 

1397سال 

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه حراست

35(حوزه اسناد)گزارش وضعیت موجود درخصوص  پرونده ای موضوعی 
ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت موجود درخصوص  پرونده ای 

به انضمام لیست مصادیق موضوعی (حوزه اسناد)موضوعی 
97/07/0197/07/30

97/08/0197/08/30ابالغ بانک اطالعاتی تدوین شده- این فعالیت ستادی است 30(حوزه اسناد)طراحی و تدوین بانک اطالعاتی پرونده ای موضوعی 

35ثبت و ورود اطالعات موجود در بانک اطالعاتی ابالغ شده
ارائه گزارش میزان ثبت و ورود اطالعات  در بانک اطالعاتی ابالغ شده 

به انضمام بانک اطالعاتی تکمیل شده
97/11/0197/11/30

20تهیه و ابالغ شیوه نامه اجرایی، الکترونیکی نمودن پرونده ها
. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(ابالغ دستورالعمل تدوین شده: مستندات )
97/02/0197/02/31

طراحی ، خرید و راه اندازی سامانه الکترونیکی بایگانی پرونده های 

پرسنلی
30

. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(راه اندازی سامانه طراحی شده: مستندات )
97/04/0197/04/31

از پرونده های پرسنلی در سامانه در شش % 10ثبت و ورود اطالعات 

ماهه اول
20

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 میزان : مستندات.  ماهه اول می باشند6موجود تا پایان 

(پرونده های الکترونیکی شده

97/06/0197/06/31

از پرونده های پرسنلی در سامانه در شش % 20ثبت و ورود اطالعات 

ماهه دوم
30

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

97/12/0197/12/15

تهیه ، تدوین و ابالغ  دستورالعمل سفرها و ماموریت های خارج از 

کشور
20

. این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(ابالغ دستورالعمل تدوین شده: مستندات )
97/02/0197/02/31

تهیه ،تدوین و ابالغ  چک لیست ها و فرمت های مرتبط با سفرها و 

ماموریت های خارج از کشور
20

 ).این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد

(ابالغ چک لیست ها و فرمت تدوین شده: مستندات 
97/03/0197/03/31

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
97/06/0197/06/31

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
97/09/0197/09/30

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 و : مستندات

فرمت های ابالغی
97/12/0197/12/15

/ تهیه و یکپارچه سازی لیست احصاء شده مشاغل حساس دانشگاه 

دانشکده های علوم پزشکی
15

این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه 

.نمی باشد
97/01/0597/01/31

15جمع آوری عناوین و لیست مشاغل حساس واحدهای تابعه وزارتخانه
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه 

.نمی باشد
97/02/0197/02/31

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
97/03/0197/03/31

ساماندهعی پرونده های موضوعی 

اسناد
15

بازنگری و بروز رسانی لیست مشاغل 

حساس دانشگاه های علوم پزشکی و 

واحدهای تابعه و ستاد مرکزی 

.وزارت بهداشت

25

الکترونیکی نمودن پرونده های 

پرسنلی
30

ساماندهی و رصد اطالعاتی مسافرت 

ها و ماموریت های خارج از کشور
25

ارتقاء سطح حفاظت  از اسناد ، 

مستندات و دارایی های مکتوب 

 درصد تا پایان 80دستگاه به میزان 

1397سال 

20

25

صیانت از دستاورد ها و منابع 

دستگاه به میزان  (انسانی و مالی)

1397 درصد تا پایان سال 70

100
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ن
صفها

ا

حوزه حراست

ارسال لیست مشاغل حساس دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی به مبادی زیربط
15

این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه 

.نمی باشد
97/03/0197/03/31

15ارسال لیست مشاغل حساس ستاد و واحدهای تابعه به مبادی زیربط
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه 

.نمی باشد
97/06/0197/06/31

15پیگیری تصویب مشاغل حساس از حراست کل کشور
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه 

.نمی باشد
97/09/0197/09/30

10ابالغ لیست مشاغل حساس تصویب شده
این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه 

.نمی باشد
97/10/0197/10/30

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 )
97/02/0197/02/31

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

97/03/0197/03/31

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

97/05/0197/06/31

20گزارش ثبت و ورود اطالعات در سامانه برای سه ماهه سوم سال

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ثبت  و ورود اطالعات  مربوطه در سامانه 

ارسال گزارش سه ماهه از روند و میزان : مستندات. می باشند ت

(اطالعات وارد شده

97/09/0197/09/31

20گزارش ثبت و ورود اطالعات در سامانه برای سه ماهه آخرسال

کلیه دفاتر حراست ملزم به  ثبت  و ورود اطالعات  مربوطه در سامانه 

ارسال گزارش سه ماهه از روند و میزان : مستندات. می باشند ت

(اطالعات وارد شده

97/12/0197/12/15

50 به روز رسانی شناسنامه سخت افزار و دسترسی کاربران

 (دسترسی کاربران)تکمیل و ارسال فایل شناسنامه سخت افزاری

ح/437/96/3714ابالغی از مرکز طی بخشنامه شماره 

96/03/24

97/10/0197/10/31

50 به روز رسانی شناسنامه ،نرم افزار

تکمیل و ارسال شناسنامه نرم افزاری ابالغی از مرکز طی بخشنامه 

ح/437/96/3714شماره 

96/03/24

97/11/0197/11/31

50( ماه اول6)97 تعیین سامانه های دارای استعالم حراستی در سال 
تکمیل و ارسال فایل حاوی لیست سامانه های دارای استعالم 

حراستی دستگاه طبق فرم ابالغی از مرکز حراست
97/06/0197/06/31

50( ماه دوم6)97 تعیین سامانه های دارای استعالم حراستی در سال 
تکمیل و ارسال فایل حاوی لیست سامانه های دارای استعالم 

حراستی دستگاه طبق فرم ابالغی از مرکز حراست
97/12/0197/12/30

راه اندازی سامانه پژواک در کلیه 

دفاتر حراست دانشگاه ها
20

شناسنامه دار کردن کلیه 

سخت افزارها و نرم افزارهای سازمانی
20

انجام فرایند استعالم حراستی  برای 

سامانه های الکترونیکی دستگاه با 

اولویت سامانه های پرکاربرد

20

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و زیرساختهای 

سامانه ها و سستمهای رایانه ای )آن

تا پایان سال % 80به میزان (دستگاه

1397

20

صیانت از دستاورد ها و منابع 

دستگاه به میزان  (انسانی و مالی)

1397 درصد تا پایان سال 70

25

100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه حراست

50 تعیین سامانه های مورد نیاز به منظور انجام تست نفوذ
حاوی لیست  (طبق فرم ابالغی از مرکز حراست)تکمیل و ارسال فایل

سامانه های مورد نیاز دستگاه برای انجام تست نفوذ
97/06/0197/06/30

50پیگیری اقدامات جهت اخذ گواهی تست نفوذ
مکاتبات صورت گرفته با واحدهای مرتبط -1

ارسال گزارش نهایی تست نفوذ انجام شده بر روی سامانه -2
97/11/0197/11/30

50 تعیین سامانه های دارای گواهی ارزیابی امنیتی

یا )حوزه فناوری اطالعات دستگاه باید قبل از عقد قرارداد: توضیح

.شرکت را ملزم به اخذ گواهی ارزیابی امنیتی نماید (تمدید پشتیبانی

:  مستندات

طبق فرم )ارسال لیست سامانه های دارای گواهی ارزیابی امنیتی- 1

(ابالغی از مرکز حراست

تصویر مکاتبه با واحد مربوطه به منظور ابالغ لزوم اخذ گواهینامه - 2

ارزیابی امنیتی

97/05/0197/05/31

50پیگیری اقدامات جهت اخذ گواهی ارزیابی امنیتی
 ارسال تصویر مکاتبات صورت گرفته با واحد مربوطه در راستای انجام 

اریابی امنیتی برای سامانه
97/11/0197/11/30

15 تشکیل کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات
ارسال تصویر ابالغ اعضاء کمیته با امضاء باالترین مقام دستگاه -1

97در صورت عدم تشکیل کمیته تصویر مکاتبات پیگیری در سال  -2
97/02/0197/02/31

 ماه اول 4) برگزاری جلسات کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات

(سال
15

ارسال تصویر صورتجلسات

صورتجلسات باید دارای تاریخ، شماره، مشخصات اعضاء و : نکته مهم

.سمت باشد

97/04/0197/04/31

 ماه دوم 4) برگزاری جلسات کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات

(سال
15

ارسال تصویر صورتجلسات

صورتجلسات باید دارای تاریخ، شماره، مشخصات اعضاء و : نکته مهم

.سمت باشد

97/08/0197/08/30

ماه سوم 4 برگزاری جلسات کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات

(سال
15

ارسال تصویر صورتجلسات

صورتجلسات باید دارای تاریخ، شماره، مشخصات اعضاء و : نکته مهم

.سمت باشد

97/12/0197/12/30

 6) پیگیری مصوبات جلسه کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات

(ماه اول سال
97/06/0197/06/30 اقدامات صورت گرفته در راستای وظایف محوله در جلسات20

 6) پیگیری مصوبات جلسه کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطالعات

(ماه دوم سال
97/12/0197/12/30 اقدامات صورت گرفته در راستای وظایف محوله در جلسات20

انجام فرایند تست نفوذ برای 

سامانه های الکترونیکی دستگاه با 

اولویت سامانه های پرکاربرد

20

انجام فرایند ارزیابی امنیتی برای 

سامانه های الکترونیکی دستگاه با 

اولویت سامانه های پرکاربرد

20

 ITایجاد کمیته راهبردی حفاظت 

حراست و توابع
20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و زیرساختهای 

سامانه ها و سستمهای رایانه ای )آن

تا پایان سال % 80به میزان (دستگاه

1397

20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

تهیه گزارش عملکرد همکاری های دوجانبه با کشورهای هدف در 

1396سال 
97/02/0197/02/31خالصه وضعیت همکاری با کشورها20

97/02/0197/02/31چکیده برنامه همکاری های دوجانبه9720تدوین برنامه سالیانه همکاریهای دوجانبه سال 

97/06/0197/06/31گزارش مکتوب20ارزیابی ظرفیت قطب برای همکاریهای دوجانبه با کشورهای هدف

 3ارزیابی اخرین وضعیت سالمت و ظرفیت همکاریهای دوجانبه 

کشور هدف گذاری شده در برنامه امایش بین المللی دانشگاه ها
97/06/0197/06/31تهیه پروفایل کشورهای هدف20

ارائه گزارش عملکرد همکاری ها و سفرها به کشورهای هدف و یا 

پذیرش حداقل یک هیات از گروه کشوره های هدف
97/11/0197/11/30مصور- گزارش سفر 20

تهیه گزارش توسعه زیر ساختهای اموزش بین الملل و جذب 

96دانشجوی خارجی در سال 
97/02/0197/02/31گزارش عملکرد35

97/02/0197/02/31برنامه سال9735تهیه برنامه توسعه جذب دانشجویان خارجی در سال 

ارائه گزارش توسعه اموزش پزشکی بین المللی و جذب دانشجوی 

97خارجی  در سال 
97/11/0197/11/30گزارش عملکرد30

97/02/0197/02/31ارائه گزارش9635تهیه گزارش عملکرد جذب بیمار خارجی در سال 

97/02/0197/02/31برنامه سال9735تهیه برنامه توسعه جذب بیمار خارجی استان در سال 

ارائه گزارش اقدامات بهبود استاندارد خدمات گردشگری سالمت در 

97سال 
97/11/0197/11/30اخذ شده  از معاونت درمان وزارت بهداشت (تخت) IPDتعداد مجوز 30

97/02/0197/02/31گزارش عملکرد9635تهیه گزارش روند همکاریهای پژوهشی بین المللی در سال 

تهیه برنامه توسعه همکاریهای تحقیقات و فناوری بین المللی استان 

97در سال 
97/02/0197/02/31برنامه سال35

توسعه تفاهمنامه ها و همکاریهای بین المللی در زمینه تحقیقات و 

فناوری
97/11/0197/11/30گزارش تفاهمنامه های منعقده و همکاریها30

در )  96تهیه فهرست و کمیت دارو ها و تجهیزات صادراتی در سال  

(صورت وجود
97/02/0197/02/31گزارش عملکرد35

97/02/0197/02/31برنامه سال9735تهیه برنامه توسعه صادرات دارو و تجهیزات در سال 

97/11/0197/11/30گزارش عملکرد9730گزارش عملکرد سال 

20

توسعه صادرات محصوالت دارو و 

تجهیزات استان با همکاری حوزه 

غذا و داروی دانشگاه

توسعه پروژه های پژوهشی بین 

المللی با همکاری حوزه تحقیقات و 

فناوری دانشگاه

20

حوزه امور بين الملل

بین المللی سازی ظرفیتهای 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور
50

توسعه جذب بیمارخارجی در استان 

با همکاری حوزه درمان دانشگاه

افزایش جذب دانشجوی خارجی با 

همکاری حوزه اموزش دانشگاه

20

20

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه با کشورهای هدف
20
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه امور بين الملل

97/02/0197/02/31گزارش عملکرد9635تهیه گزارش عملکرد همکاری های بین المللی در سال 

97/02/0197/02/31برنامه سال139735تدوین برنامه همکاری های بین المللی در  سال 

97/11/0197/11/30گزارش عملکرد9730گزارش عملکرد سال 

توسعه همکاری های بین المللی
بین المللی سازی ظرفیتهای 

سازمان های تابعه وزارت بهداشت
50100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمان

100

 270 





دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

راه اندازی مرکز کالیبراسیون تجهیزات پزشکی مرتبط در قطب ها در 

97شش ماهه اول سال 
20

ارایه گزارش پیشرفت مطابق با دستور العمل ابالغی کمیته فنی 

تجهیزات پزشکی سازمان اورژانس
97/7/197/7/30

راه اندازی مرکز کالیبراسیون تجهیزات پزشکی مرتبط در قطب ها در 

97شش ماهه دوم سال 
20

ارایه گزارش پیشرفت مطابق با دستور العمل ابالغی کمیته فنی 

تجهیزات پزشکی سازمان اورژانس
97/11/197/11/30

راه اندازی مرکز تعمیرات خودرو و تجهیزات پزشکی در قطبها در سه 

ماهه سوم سال
20

ارائه گزارش پیشرفت مطابق با دستور العمل ابالغی کمیته فنی 

تجهیزات پزشکی سازمان اورژانس
97/09/197/09/30

 3راه اندازی مرکز تعمیرات خودرو وتجهیزات پزشکی در قطبها در 

ماهه چهارم سال
20

ارائه گزارش پیشرفت مطابق با دستور العمل ابالغی کمیته فنی 

تجهیزات پزشکی سازمان اورژانس
97/11/197/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی تجهیزات پزشکی در سازمان 

اورژانس کشور
97/11/197/11/30گزارش برگزاری کارگاه مکتوب به امضای رئیس اداره تجهیزات20

سنجش زمان پاسخ در ماموریتهای 

اورژانس پیش بیمارستانی
100سنجش زمان پاسخ در ماموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی30

ثبت زمان پاسخ در ماموریتهای شهری در فرم زمان پاسخ در پورتال 

و بارگذاری صورتجلسه بررسی عملکرد و پیگیری مصوبات جلسات ، 

بصورت ماهیانه در سامانه برنامه عملیاتی

97/3/0197/12/29

سنجش میزان رضایتمندی از 

خدمات اورژانس
100سنجش میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس10

بارگذاری - ثبت میزان رضایتمندی در فرم طرح تکریم در پورتال

مستندات مربوط به چگونگی انجام طرح تکریم در سامانه برنامه 

عملیاتی و تکمیل فرم طرح تکریم در پورتال

97/3/0197/12/29

9750 ماهه اول 6برگزاری دوره های آموزش همگانی 

 به همراه تعداد 97 ماهها اول 6لیست دوره های برگزار شده   در 

 آموزش 97طبق دستور العمل - شرکت کنندگان و گواهی صادره 

عمومی

97/6/197/6/30 

9750 ماهه دوم 6برگزاری دوره های آموزش همگانی 
 ماهه دوم  به همراه تعداد شرکت 6لیست دوره های برگزار شده در 

 آموزش عمومی97طبق دستور العمل - کنندگان و گواهی صادره 
97/11/197/11/30

برگزاری کارگاهها ودوره های علمی تخصصی جهت پرسنل عملیاتی 

97 ماهه اول سال 6- اورژانس 
50

 به همراه تعداد 97 ماهه اول 6لیست دوره های برگزار شده  در 

 آموزش97طبق دستور العمل - شرکت کنندگان و گواهی صادره 
97/6/197/6/30 

برگزاری کارگاهها ودوره های علمی تخصصی جهت پرسنل عملیاتی 

97 ماهه دوم سال 6- اورژانس 
50

 ماهه دوم  به همراه تعداد شرکت 6لیست دوره های برگزار شده  در 

 آموزش97طبق دستور العمل - کنندگان و گواهی صادره 
97/11/130/11/97

تبدیل پایگاههای جاده ای مستقر در کانکس به ساختمان در نیمه 

اول سال
50

تأیید نقشه ، گزارش پیشرفت کار و عکس پایگاه در حال ساخت، نامه 

انتقال پایگاه از داخل کانکس به ساختمان
97/6/197/6/31

تبدیل پایگاههای جاده ای مستقر در کانکس به ساختمان در نیمه 

دوم سال
50

تأیید نقشه ، گزارش پیشرفت کار و عکس پایگاه در حال ساخت، نامه 

انتقال پایگاه از داخل کانکس به ساختمان
97/11/197/11/30

20راه اندازی پایگاه اورژانس شهری در نیمه اول سال
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

ثبت اطالعات پایگاه ها در سامانه سیناسا-سازمان اورژانس کشور
9706/197/06/31

20راه اندازی پایگاه اورژانس شهری در نیمه دوم سال
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

ثبت اطالعات پایگاه ها در سامانه سیناسا-سازمان اورژانس کشور
9711/197/11/30

25 راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای در جاده های اصلی
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

ثبت اطالعات پایگاه ها در سامانه سیناسا-سازمان اورژانس کشور
9706/197/06/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
80

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
80

1155افزایش کمیت خدمات اورژانس 
راه اندازی پایگاههای زمینی 

115اورژانس 
100

1155افزایش کمیت خدمات اورژانس 
راه اندازی پایگاههای زمینی 

115اورژانس 
100

100

 از 115نوسازی پایگاه های اورژانس 

کانکس به ساختمان
100

ارتقا استانداردهای پایگاه های جاده 

ای
8

افرایش میزان آگاهی و مهارت در 

115پرسنل اورژانس 
10

کاهش زمان رسیدین آمبوالنس بر 

بالین بیمار
10

ارتقا وضعیت آمبوالنس و تجهیزات 

در سازمان اورژانس کشور
60

برگزاری دوره های آموزشی 

تخصصی جهت پرسنل عملیاتی 

سازمان اورژانس

حوزه اورژانس

100

افزایش آگاهی آحاد جامعه  درنحوه 

برخورد با فوریتهای پزشکی
6

برگزاری دوره های آموزشی های 

اولیه جهت عموم
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
صفها

ا

حوزه اورژانس

25راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای در جاده های اصلی
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

ثبت اطالعات پایگاه ها در سامانه سیناسا-سازمان اورژانس کشور
9711/197/11/30

10راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای در جاده های فرعی و روستایی
تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

ثبت اطالعات پایگاه ها در سامانه سیناسا-سازمان اورژانس کشور
9711/197/11/30

 در دانشگاههای علوم MCMCثبت کامل زیرسیستم های سامانه 

پزشکی کشور سه ماهه اول سال
25

مستندات و مکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه منتخب 

دانشکده علوم پزشکی و /کشوری پایش مراقبتهای درمانی در دانشگاه

کلیه بیمارستان های تابعه

97/3/197/3/31

 در دانشگاههای علوم MCMCثبت کامل زیرسیستم های سامانه 

پزشکی کشور سه ماهه دوم سال
25

مستندات و مکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه منتخب 

دانشکده علوم پزشکی و /کشوری پایش مراقبتهای درمانی در دانشگاه

کلیه بیمارستان های تابعه

97/6/197/6/31

 در دانشگاههای علوم MCMCثبت کامل زیرسیستم های سامانه 

پزشکی کشورسه ماهه سوم سال
25

مستندات و مکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه منتخب 

دانشکده علوم پزشکی و /کشوری پایش مراقبتهای درمانی در دانشگاه

کلیه بیمارستان های تابعه

97/9/197/9/30

 در دانشگاههای علوم MCMCثبت کامل زیرسیستم های سامانه 

پزشکی کشور سه ماهه چهارم سال
25

مستندات و مکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه منتخب 

دانشکده علوم پزشکی و /کشوری پایش مراقبتهای درمانی در دانشگاه

کلیه بیمارستان های تابعه

97/11/197/11/30

افزایش کیفیت ارائه خدمات در 

پایگاههای اورژانس هوایی
3

ارتقای کیفیت خدمات اورژانس 

هوایی
100

برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی برای پرسنل بهداشتی و 

 در دانشگاه های واجد آمبوالنس 97درمانی در شش ماهه اول سال 

هوایی

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 

( عکس2حداکثر )

97/11/197/11/30

 و تجزیه و تحلیل 190بررسی کل شکایات ثبت شده در سامانه 

 ماه اول سال6گزارشات در 
50

  تهیه و به امضای ریاست مرکز wordگزارش در قالب یک صفحه 

برسد
97/6/0197/06/30

 و تجزیه و تحلیل 190بررسی کل شکایات ثبت شده در سامانه 

 ماه دوم سال6گزارشات در 
50

  تهیه و به امضای ریاست مرکز wordگزارش در قالب یک صفحه 

برسد
97/11/0197/11/30

پورتال ) 724گزارش مدیریت درمان سکته حاد مغزی در سامانه 

در نیمه اول سال (درمان
50

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه    724ثبت اطالعات بیماران 

medcare توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در 

 با امضاء ریاست مرکزwordیک صفحه 

97/6/197/6/31

پورتال ) 724گزارش مدیریت درمان سکته حاد مغزی در سامانه 

در نیمه دوم سال (درمان
50

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه    724ثبت اطالعات بیماران 

medcare توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در 

 با امضاء ریاست مرکزwordیک صفحه 

97/11/197/11/30

پورتال ) 247گزارش مدیریت درمان سکته حاد قلبی در سامانه 

در نیمه اول سال  (درمان
30

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه    247ثبت اطالعات بیماران 

medcare توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در 

 با امضاء ریاست مرکزwordیک صفحه 

97/6/197/6/31

پورتال ) 247گزارش مدیریت درمان سکته حاد قلبی در سامانه 

در نیمه دوم سال (درمان
30

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه    247ثبت اطالعات بیماران 

medcare توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در 

 با امضاء ریاست مرکزwordیک صفحه 

97/11/197/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
80

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
80

1155افزایش کمیت خدمات اورژانس 
راه اندازی پایگاههای زمینی 

115اورژانس 
100

100

100

ارتقا کیفیت خدمات انتقال بیماران 

به مراکز درمانی
10

9

ساماندهی وضعیت نظارت ، بازرسی 

بررسی شکایات در فوریت های ,

پزشکی در کل کشور

 مدیریت درمان سکته حاد مغزی در 

(کد سما)اورژانس پیش بیمارستانی

 در MCMCارتقای برنامه 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

افزایش کیفیت نظارت و بازرسی  

خدمات اورژانس

افزایش کیفیت خدمات اورژانس 

 در بیماران سکته حاد مغزی115
6

افزایش کیفیت خدمات اورژانس 

 در بیماران سکته حاد قلبی115
6

 مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

(247)اورژانس پیش بیمارستانی
100

100
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ن
صفها

ا

حوزه اورژانس

آموزش نیروی انسانی فوریتهای پزشکی در خصوص بسته آموزشی 

استاندارد و دستورالعمل اجرایی
40

ارائه لیست تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده به امضاء ریاست 

مرکز
97/1/197/12/29

97/07/0197/07/15اسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد20 ماهه اول6  در DMR توسعه  شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال 

97/12/0197/12/15اسناد و قراردادها و فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد20 ماهه دوم6 در DMR توسعه  شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال 

 و اعزام و راهبری 115 ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتی اورژانس 

 ماهه اول6آمبوالنس در 
30

-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

97/07/0197/07/15

 و اعزام و راهبری 115 ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتی اورژانس 

 ماهه دوم6آمبوالنس در 
30

-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

97/12/0197/12/15

50توزیع برچسب سالمت جهت آمبوالنس های مجاز
ثبت اطالعات آمبوالنیس های مجاز جهت دریافت برچسب سالمت 

 توسط کارشناسان دانشگاههاmedcareدرسایت   
97/02/0197/12/20

50تکمیل اطالعات شناسنامه ای مراکز آمبوالنس خصوصی

ثبت وبازنگری اطالعات شناسنامه ای مراکز آمبوالنس خصوصی 

 توسط کارشناسان دانشگاهها درهنگام تجدید medcareدرسایت 

اعتبار  پروانه های قانونی

97/02/0197/12/20

افزایش سطح کیفی و کمی خدمات 

سالمت ارائه شده به زائرین
3

اجرای برنامه عملیاتی و 

دستورالعمل اربعین
100اجرای برنامه عملیاتی و دستورالعمل ابالغی100

ارسال گزارش نهایی اقدامات انجام شده در مراسم اربعین در قالب 

word
97/6/197/07/30

40برگزاری جلسات کارگروه دانشگاهی

ارائه گزارش طی نامه ای مکتوب با امضای رئیس دانشگاه مبنی بر 

برگزاری جلسات کارگروه سالمت، که می بایست حداقل چهار بار در 

. برگزار گرددpdfسال در سطح کشوری در قالب یک 

97/11/197/11/30

-سطح بندی حوادث-HSI-HDP )برگزاری کارگاههای آموزشی

(EOCفرایندهای 
60

گزارشی از کارگاههای برگزار شده در هر دانشگاه با نامه ای با امضای 

. ارسال گرددpdfرئیس مرکز در قالب یک فایل 
97/10/197/10/30

انجام تمرین های ملی به صورت سالیانه با محوریت کمیته های 

کارگروه
40

با نامه ای به امضای رئیس مرکز یا معاون درمان گزارشی از تمرینهای 

ساالنه با محوریت کمیته ها می بایست حداقل یکبار در سال برگزار 

.ارائه شودpdfگردد،در قالب یک فایل 

97/10/197/10/30

مدیریت بحران طبق  (سوله،کوله،جلیقه و خودوری فرماندهی)تجهیز 

لیستهای ابالغی
60

نامه ای با امضای رئیس مرکز مبنی برتجهیز دانشگاهها به تجهیزات 

سوله ،کوله،جلیقه و خودروهای فرماندهی طبق لیست مصوب در 

. ارسال گرددpdfقالب یک فایل 

97/10/197/10/30

برنامه پیشگیری از غرق شدگی در 

سواحل شمالی
50

تهیه و تدوین دستورالعمل کشوری پیشگیری از غرق شدگی در 

سواحل شمالی کشورو ارایه نتایج
100

گزارش عملکرد نهایی و ارسال به سه دانشگاه گیالن، گلستان و 

مازندران
97/8/197/8/15

برنامه پیشگیری از مسمومیت با 

مونوکسید کربن
97/2/197/2/15گزارش عملکرد  نهایی و ارسال به دانشگاهها1396100تهیه گزارش کشوری  مسمویت با منوکسیدکربن در سال 50

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت باکیفیت
80

ارتقاء  سطح دانش مدیران و 

کارشناسان مرتبط با مدیریت خطر
40

ساماندهی ناوگان  آمبوالنس های 

نهادها،شرکتها،مراکز درمانی، مراکز 

آمبوالنس خصوصی بغیر از اورژانس 

115

100

ارتقاء سیستم رادیویی و اتوماسیون 

عملیاتی
100

2کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث

8افزایش میزان آمادگی در برابر بحران

20کاهش خطر پذیری ناشی از بالیا

ارتقاء آمادگی جهت پاسخ به 

حوادث غیر مترقبه
60

7افزایش کیفیت خدمات ارتباطی

 استاندارد سازی خدمات آمبوالنس 

خصوصی در کل کشور
7

افزایش کیفیت خدمات اورژانس 

 در بیماران سکته حاد قلبی115
6

 مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

(247)اورژانس پیش بیمارستانی
100
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صفهان
ا

ارتقا آمادگی بیمارستان ها درحوادث تخصصی پدافند غیرعامل 

CBRNE ماهه اول سال6 در 
97/06/197/06/30 بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت50

ارتقا آمادگی بیمارستان ها درحوادث تخصصی پدافند غیرعامل 

CBRNE ماهه دوم سال6 در 
97/11/197/11/30 بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت50

 ایجاد تیم های واکنش سریع  در حوزه  تخصصی پدافند غیرعامل  

CBRNE ماهه اول6 در
97/06/197/06/30 بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت50

 ایجاد تیم های واکنش سریع  در حوزه  تخصصی پدافند غیرعامل  

CBRNE ماهه دوم6 در
97/11/197/11/30 بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت50

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی در خصوص پدافند غیر 

 ماهه اول سال6عامل در 
50

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده و لیست افراد شرکت کننده 

در دوره ها
97/06/197/06/30

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی در خصوص پدافند غیر 

 ماهه دوم سال6عامل در 
50

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده و لیست افراد شرکت کننده 

در دوره ها
97/11/197/11/30

حوزه پدافند غيرعامل

100کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها

 ارتقاء توان نظام سالمت در مقابل 

حوادث تخصصی پدافند غیرعامل 

C BRNE

100

ارتقاء توانمندی ها و ظرفیت های 

درمان کشور در مواجهه با انواع 

تهدیدات

35

ارتقاء توانمندی ها و ظرفیت های 

فوریتهای پزشکی در مواجهه با 

انواع تهدیدات

35

آموزش و ارتقای توانمندی های 

کارشناسان ، مدیران و متخصصان 

بهداشت و درمان در مواجهه با 

تهدیدات

30
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ن
صفها

ا

دانشکده های /اعالم پست هاو شرح وظایف روابط عمومی دانشگاهها 

ع پ کشور
4

دانشکده /نمونه ای از پست های و شرح وظایف روابط عمومی دانشگها

های ع پ کشور وستاد مرکزی
97/01/0197/03/30

97/01/0197/03/30جدول بانک اطالعاتی مدارک تحصیلی شاغلین روابط عمومی3اعالم میزان و رشته تحصیلی شاغلین در روابط عمومی های تابعه

دانشکده /اعالم نیاز سنجی آموزشی مدیران روابط عمومی  دانشگاهها

های ع پ کشور وستاد مرکزی بر اساس خود اظهاری
97/01/0197/03/30نامه به روابط عمومی ها3

اعالم نیاز سنجی آموزشی کارشناسان ورابطین روابط عمومی  

دانشکده های ع پ کشور بر اساس خود اظهاری/دانشگاهها
97/01/0197/03/30نامه به روابط عمومی ها تابعه4

استخراج عناوین بر اساس خود اظهاری  مدیران وکارشناسان ستادی 

دانشکده ها ع پ/دانشگاهها 
97/01/0197/03/30فرم های مربوطه4

استخراج عناوین آموزشی مورد نیاز بر اساس نظر نخبگان و 

پیشکسوتان حوزه ارتباطات
97/01/0197/03/30فرم های مربوطه3

تعیین دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجی برای مدیران روابط 

دانشکده های ع پ کشور وستاد مرکزی/عمومی دانشگاهها
97/04/0197/05/31فرم های مربوطه4

تعیین دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجی برای کارشناسان و 

دانشکده های ع پ کشور/رابطین روابط عمومی دانشگاهها
97/04/0197/05/31فرم های مربوطه4

تعیین و انتخاب دوره های آموزشی ازطریق فهرست موسسات 

اموزشی ارائه دهنده دوره های کاربردی و بر اساس نیاز سنجی برای 

دانشکده های ع پ کشور/رابطین روابط عمومی دانشگاه ها

97/04/0197/05/31گزارش تصویری و مستندات  از دانشگاهها4

هماهنگی با اداره کل منابع انسانی برای دریافت مجوز برگزاری دوره 

های آموزشی
97/04/0197/05/31مکاتبه با اداره کل منابع انسانی4

97/04/0197/05/31مکاتبه با دانشگاه مجازی4هماهنگی با دانشگاه مجازی برای برگزاری دوره های آموزشی

تامین منابع مالی برای برگزاری دوره های آموزشی مدیران روایط 

دانشکده های ع پ کشور و ستاد مرکزی و کالن /عمومی دانشگاهها

مناطق

97/04/0197/05/31مکاتبه با معاونت توسعه5

هماهنگی با موسسات آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی و 

انعقاد قراردادهای مربوطه
97/04/0197/05/31قرارداد5

97/06/0197/12/10مکاتبه با دانشگاه5تعیین محل برگزاری دوره های آموزشی

اجرای دوره های آموزشی حضوری برای مدیران روابط عمومی 

دانشکده های ع پ کشور وستاد مرکزی/دانشگاه ها
97/06/0197/12/10گزارش تصویری16

حوزه روابط عمومی

100

آموزش و توانمند سازی شغلی 

شاغلین روابط عمومی 

دانشکده های ع پ /دانشگاهها

کشور و حوزه ستاد مرکزی/

افزایش برونداد مطلوب درفعالیت 

شغلی کارکنان
100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
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ن
صفها

ا

حوزه روابط عمومی

اجرای دوره های آموزشی حضوری برای کارشناسان ستادی روابط 

دانشکده های ع پ کشور ترجیحا در کالن مناطق/عمومی دانشگاه ها
97/06/0197/12/10گزارش تصویری16

اجرای دوره های آموزشی حضوری برای کارشناسان رابطین روابط 

دانشکده های ع پ کشور در دانشگاهها/عمومی دانشگاه ها
97/06/0197/12/10گزارش تصویری5

97/12/1197/12/30نمونه فرم ونتیجه ارزشیابی7ارزیابی پس از اجرای دوره از مدیران و کارشناسان روابط عمومی

آموزش و توانمند سازی شغلی 

شاغلین روابط عمومی 

دانشکده های ع پ /دانشگاهها

کشور و حوزه ستاد مرکزی/

100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

100
افزایش برونداد مطلوب درفعالیت 

شغلی کارکنان
100
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صفهان
ا

97/01/1597/12/15(ماهانه)صورتجلسه 9برگزاری منظم جلسات ستاد تحول

97/01/1597/12/15(ماهانه)صورتجلسه 9برگزاری منظم جلسات کمیته ی فنی منابع و مصارف

97/01/1597/12/15(ماهانه)صورتجلسه 9برگزاری منظم جلسات کمیته ی فنی دارو و تجهیزات

97/01/1597/12/15(ماهانه)صورتجلسه 9برگزاری منظم جلسات کمیته ی فنی فناوری اطالعات

97/01/1597/12/15(ماهانه)صورتجلسه 9برگزاری منظم جلسات کمیته ی فنی بیمه

97/01/1597/12/15(ماهانه)صورتجلسه 9برگزاری منظم جلسات کمیته ی فنی پایش و نظارت

97/01/1597/12/15(ماهانه)مستندات و فرم های مربوط ر8ارسال مصوبات و صورتجلسات به دبیرخانه ستاد کشوری

97/01/1597/12/15(سه ماهه)آمار عملکرد مالی و میزان صرفه جویی 19مدیریت منایع و مصارف

97/01/1597/12/15(سه ماهه)تکمیل و ارسال فرم های پایش 19پایش و نظارت

حوزه تحول نظام سالمت

100اجرای مصوبات ستاد تحول سالمت 100 پایدارسازی تحول سالمت 100

افزایش بهره وری منابع مالی، 

فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ 

سازمانی

 281 


