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4صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی قانون 100اجرای 

برقراری عدالت آموزشی با هدف 

1404بومی گزینی تا اخر 

2.5
عدالت آموزشی در  اجرای قانون برقراری 

دندانپزشکی رشته های  
25تعیین ظرفیت در دانشکده های مناطق محروم17

دبیرخانه شورای 

آموزش 

دندانپزشکی و 

تخصصی

✔✔✔تعداد ظرفیت1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی قانون 100اجرای 

برقراری عدالت آموزشی با هدف 

1404بومی گزینی تا اخر 

2.5
آموزشی  برقراری عدالت  اجرای کامل قانون 

بومی گزینی با هدف 
17

دانشکده های /ورود اطالعات ظرفیت دانشگاه

علوم پزشکی برای پذیرش از محل قانون فوق
20

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

✔✔✔سامانه رشته های آزمون1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی قانون 100اجرای 

برقراری عدالت آموزشی با هدف 

1404بومی گزینی تا اخر 

2.5
اجرای قانون برقراری  بازنگری در نحوه 

عدالت آموزشی 
20تشکیل کمیته بومی گزینی در استان ها17

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

✔✔✔صادره تصویر احکام 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی قانون 100اجرای 

برقراری عدالت آموزشی با هدف 

1404بومی گزینی تا اخر 

2.5
اجرای قانون برقراری  بازنگری در نحوه 

عدالت آموزشی 
20دریافت نیاز های استانی و شهری17

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

✔✔✔اعالم نیاز تصویر نامه 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی قانون 100اجرای 

برقراری عدالت آموزشی با هدف 

1404بومی گزینی تا اخر 

2.5

رشته  دستیار بومی در  جذب غیرمتمرکز 

آئین  مناطق محروم حسب   های موردنیاز 

و  درمان -وزارت بهداشت نامه مصوب 

آموزش پزشکی

17
نیازسنجی و تعیین اولویت های دانشگاه ها و 

مناطق کم برخوردار
25

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی و 

تخصصی

✔✔✔اعالم نیاز تصویر نامه 1401/06/011401/06/31
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5صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100ارتقا و بهینه سازی 

سامانه های اطالعات آموزشی 

1404موجود تا سال 

2.5
بازنگری در انتقال دانشجویان شاهد و 

ایثارگر
20

بازبینی و تکمیل سامانه انتقال دانشجویان 

شاهد و ایثارگر
25

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔درصد پیشرفت1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100ارتقا و بهینه سازی 

سامانه های اطالعات آموزشی 

1404موجود تا سال 

2.5
بازنگری در انتقال دانشجویان شاهد و 

ایثارگر
20

بازنگری در آیین نامه های جذب و انتقال 

دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی 

شاهد و ایثارگر

25
اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔تعداد جلسات1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100ارتقا و بهینه سازی 

سامانه های اطالعات آموزشی 

1404موجود تا سال 

2.5
بازنگری در انتقال دانشجویان شاهد و 

ایثارگر
20

بررسی پرونده های دانشجویان شاهد و ایثارگر 

متقاضی انتقال از مبدا به مقصد و تایید انتقال 

دانشجویان مطابق مقررات

25
اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔درصد اجرا1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100ارتقا و بهینه سازی 

سامانه های اطالعات آموزشی 

1404موجود تا سال 

2.5
بهینه سازی سامانه های اطالعات آموزشی  

و ارزیابی موجود
20

های مختلف  ایجاد ارتباط مناسب بین ارگان

های علوم پزشکی ستادی، تظارتی و دانشگاه
50

مرکز سنجش 

آموزش علوم 

پزشکی

✔✔✔درصد پیشرفت1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه  15ارزشیابی سالیانه 

آموزشی بین المللی
80اجرای برنامه های ارزشیابی آموزش بین المللی100ارزشیابی برنامه های بین المللی سازی3

دبیرخانه کارگروه 

تخصصی 

بین المللی سازی 

آموزش علوم 

پزشکی

✔✔✔گزارش1401/06/011401/12/29
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ا
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توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه  15ارزشیابی سالیانه 

آموزشی بین المللی
20تدوین برنامه ارزشیابی100ارزشیابی برنامه های بین المللی سازی3

دبیرخانه کارگروه 

تخصصی 

بین المللی سازی 

آموزش علوم 

پزشکی

✔✔✔برنامه1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

- استقرار نظام نظارت

اعتباربخشی و ارتقای کیفیت 

درصد مراکز و دوره های 100

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

1404پزشکی تا سال 

35اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم2.5
ارزیابی نتایج اعتبار بخشی مراکز آموزش مداوم 

و تعیین مراکز ممتاز آموزش مداوم
20

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد43مستندات شاخص شماره 1401/07/011401/11/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

- استقرار نظام نظارت

اعتباربخشی و ارتقای کیفیت 

درصد مراکز و دوره های 100

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

1404پزشکی تا سال 

35اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم2.5
اعزام کارگروه ارزیابی بیرونی به مراکز آموزش 

مداوم
20

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد43مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/09/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

- استقرار نظام نظارت

اعتباربخشی و ارتقای کیفیت 

درصد مراکز و دوره های 100

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

1404پزشکی تا سال 

20برگزاری نشست و جلسات با اعضا کمیته35اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم2.5

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد43مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

- استقرار نظام نظارت

اعتباربخشی و ارتقای کیفیت 

درصد مراکز و دوره های 100

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

1404پزشکی تا سال 

20تشکیل کمیته اعتبار بخشی آموزش مداوم35اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم2.5

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد43مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/06/31







265
از
7صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
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بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

- استقرار نظام نظارت

اعتباربخشی و ارتقای کیفیت 

درصد مراکز و دوره های 100

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

1404پزشکی تا سال 

2.5
بازنگری دوره های آموزش مهارتی و حرفه 

ای علوم پزشکی
25استقرار نظام ارزشیابی، اعتباربخشی و نظارت30

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔تعداد مراکز ارزشیابی و اعتباربخشی شده1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

ایجاد حداقل یک کالج بین المللی 

برای آموزش زبان فارسی و 

تقویت زبان های بین المللی بر 

اساس نیازهای آموزش علوم 

1401پزشکی تا اخر 

3
ایجاد کالج بین المللی برای آموزش زبان 

فارسی و تقویت زبان های بین المللی
100

 کالج در دانشگاه 2تصویب و راه اندازی حداقل 

های برگزیده
50

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

✔✔✔کالج تاسیس شده1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی برنامه های 100بازنگری 

 (کوریکولوم ها120)آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه با تقویت 

ارتباط عملکردی با سایر 

معاونت های وزارتخانه تاپایان 

1404

25ابالغ سند اولویت های پژوهشی رساله ها14نامه های دانشجویی ارتقای کیفیت پایان 2.5

دبیرخانه شورای 

آموزش علوم پایه 

بهداشت - پزشکی

و تخصصی

✔✔✔ بارگذاری گردد  49-33  -18-9شماره  شاخصهای  مستندات 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی برنامه های 100بازنگری 

 (کوریکولوم ها120)آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه با تقویت 

ارتباط عملکردی با سایر 

معاونت های وزارتخانه تاپایان 

1404

14نامه های دانشجویی ارتقای کیفیت پایان 2.5
تدوین سند اولویت های پژوهشی برای رساله 

های دانشجویی کارشناسی وتحصیالت تکمیلی
25

دبیرخانه شورای 

آموزش علوم پایه 

بهداشت - پزشکی

و تخصصی

✔✔✔ بارگذاری گردد  49-33  -18-9شماره  شاخصهای  مستندات 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی برنامه های 100بازنگری 

 (کوریکولوم ها120)آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه با تقویت 

ارتباط عملکردی با سایر 

معاونت های وزارتخانه تاپایان 

1404

2.5
کوریکولوم )آموزشی  بازنگری برنامه های 

جامعه مبتنی بر نیاز های   (های داروسازی 
25دریافت نظرات دانشکده های داروسازی14

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔ارسال نظرات تصویر نامه 1401/07/011401/08/30







265
از
8صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی برنامه های 100بازنگری 

 (کوریکولوم ها120)آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه با تقویت 

ارتباط عملکردی با سایر 

معاونت های وزارتخانه تاپایان 

1404

2.5
کوریکولوم )آموزشی  بازنگری برنامه های 

جامعه مبتنی بر نیاز های   (های دندانپزشکی 
14

دریافت نظرات دانشکده های دندانپزشکی و 

صاحبنظران در خصوص کوریکولوم موجود
20

دبیرخانه شورای 

آموزش 

دندانپزشکی و 

تخصصی

✔✔✔ارسال نظرات تصویر نامه 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی برنامه های 100بازنگری 

 (کوریکولوم ها120)آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه با تقویت 

ارتباط عملکردی با سایر 

معاونت های وزارتخانه تاپایان 

1404

2.5
پزشکی عمومی در  بازنگری کوریکولوم 

خانواده جهت آموزش پزشکی  
20دریافت نظرات خبرگان و دانشکده های پزشکی14

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔✔ارسال نظرات تصویر نامه 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه آموزشی 10تدوین سالیانه 

جدید و برنامه مهارت محور در 

جهت تأمین نیازهای کشور با 

بهره مندی از همگرایی علوم و 

فناوری و رویکرد ادغام عملیاتی 

آموزش علوم پزشکی در نظام 

ارائه خدمات در شبکه

3
اساس  آموزشی جدید بر   برنامه 10 ایجاد  

نیاز کشور
25

تعیین اهداف، راهبردها، محتوای آموزشی و 

روش های ارزشیابی
20

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔تعداد برنامه1401/06/011401/11/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه آموزشی 10تدوین سالیانه 

جدید و برنامه مهارت محور در 

جهت تأمین نیازهای کشور با 

بهره مندی از همگرایی علوم و 

فناوری و رویکرد ادغام عملیاتی 

آموزش علوم پزشکی در نظام 

ارائه خدمات در شبکه

3
اساس  آموزشی جدید بر   برنامه 10 ایجاد  

نیاز کشور
20دریافت برنامه های پیشنهادی25

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔تعداد برنامه1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه آموزشی 10تدوین سالیانه 

جدید و برنامه مهارت محور در 

جهت تأمین نیازهای کشور با 

بهره مندی از همگرایی علوم و 

فناوری و رویکرد ادغام عملیاتی 

آموزش علوم پزشکی در نظام 

ارائه خدمات در شبکه

3
های آموزشی مرکز  به روزرسانی برنامه 

حرفه ای ملی آموزش مهارتی و  
25

متناسب سازی  دوره ها با همکاری /تدوین

دانشگاهها و بخش خصوصی
50

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔ .گردد  بارگذاری 32  شاخص شماره  مستندات 1401/06/011401/12/29
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از
9صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه آموزشی 10تدوین سالیانه 

جدید و برنامه مهارت محور در 

جهت تأمین نیازهای کشور با 

بهره مندی از همگرایی علوم و 

فناوری و رویکرد ادغام عملیاتی 

آموزش علوم پزشکی در نظام 

ارائه خدمات در شبکه

3
آموزشی داروسازی  تدوین برنامه های 

جدید مهارت محور 
25اجرای برنامه های مهارت افزایی25

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔ .گردد  بارگذاری 32  شاخص شماره  مستندات 1401/09/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه آموزشی 10تدوین سالیانه 

جدید و برنامه مهارت محور در 

جهت تأمین نیازهای کشور با 

بهره مندی از همگرایی علوم و 

فناوری و رویکرد ادغام عملیاتی 

آموزش علوم پزشکی در نظام 

ارائه خدمات در شبکه

3

آموزش جدید  تدوین برنامه های 

ادغام و  بهره گیری از نظام  دندانپزشکی با  

 فناوری  همگرایی علوم و  استفاده از 

25
دریافت و تجمیع نظرات دانشکده های 

دندانپزشکی و صاحبنظران
17

دبیرخانه شورای 

آموزش 

دندانپزشکی و 

تخصصی

✔✔✔ارسال نظرات تصویر نامه 1401/08/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100تدوین و اجرای 

برنامه های توانمندسازی مرتبط با 

گروه هدف شاهد و ایثارگر تا 

1404سال 

2.5

آماده سازی دانشجویان شاهد و ایثارگر 

برای گذر از آزمون های جامع کشوری و 

شرکت در کالسهای تابستانی

35

برگزاری کالس های تقویتی برای حضور موفق 

دانشجویان شاهد و ایثارگر در آزمون های 

کشوری

50
اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔گزارش دوره های برگزار شده1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100تدوین و اجرای 

برنامه های توانمندسازی مرتبط با 

گروه هدف شاهد و ایثارگر تا 

1404سال 

35اجرای برنامه توانمندسازی استادان مشاور2.5
ابالغ آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه به 

دانشگاه ها
20

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔ابالغ آیین نامه1401/07/011401/08/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100تدوین و اجرای 

برنامه های توانمندسازی مرتبط با 

گروه هدف شاهد و ایثارگر تا 

1404سال 

35اجرای برنامه توانمندسازی استادان مشاور2.5
بررسی و بازنگری قوانین و مقررات و 

دستورالعمل مربوطه
20

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔بررسی و بازنگری قوانین1401/06/011401/07/30
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از
10صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100تدوین و اجرای 

برنامه های توانمندسازی مرتبط با 

گروه هدف شاهد و ایثارگر تا 

1404سال 

35اجرای برنامه توانمندسازی استادان مشاور2.5
تشکیل کارگروه تخصصی طرح استاد مشاور 

شاهد و ایثارگر با مشارکت مناطق آمایشی
20

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔تشکیل کارگروه1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100تدوین و اجرای 

برنامه های توانمندسازی مرتبط با 

گروه هدف شاهد و ایثارگر تا 

1404سال 

2.5
بهره گیری از روشهای آموزشی متناسب با 

نیازهای  دانشجویان شاهد و ایثارگر
25اجرای دوره ها برای مخاطبان30

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔گزارش دوره های برگزار شده1401/06/011401/10/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی 100تدوین و اجرای 

برنامه های توانمندسازی مرتبط با 

گروه هدف شاهد و ایثارگر تا 

1404سال 

2.5
بهره گیری از روشهای آموزشی متناسب با 

نیازهای  دانشجویان شاهد و ایثارگر
30

نیازسنجی آموزشی از دانشگاه ها برای 

توانمندسازی اعضای هیات علمی، مدیران و 

کارکنان شاهد و ایثارگر

25
اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔تصویر نامه اعالم نیاز1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد شبکه های 100تقویت 

دانشگاهی برای ارائه دروس 

مبتنی بر نیاز جامعه با رویکرد 

عدالت آموزشی و بهره مندی 

دانشگاه های مناطق کم برخوردار 

از زیرساخت ها و اعضای هیات 

علمی تمامی مناطق کشور تا 

1404سال 

3

تامین اعضای هیات علمی و تقویت 

شبکه های دانشگاهی برای ارائه دروس 

مبتنی بر نیاز جامعه با رویکرد عدالت 

آموزشی و بهره مندی دانشگاه های مناطق 

کم برخوردار از زیرساخت ها و اعضای 

هیات علمی  کشور

100

جذب هیئت علمی وابسته دوم از بین اساتید 

برجسته دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

دو حیطه بالینی و علوم پایه

25
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔. بارگذاری گردد11 و 10مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/08/30
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از
11صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد شبکه های 100تقویت 

دانشگاهی برای ارائه دروس 

مبتنی بر نیاز جامعه با رویکرد 

عدالت آموزشی و بهره مندی 

دانشگاه های مناطق کم برخوردار 

از زیرساخت ها و اعضای هیات 

علمی تمامی مناطق کشور تا 

1404سال 

3

تامین اعضای هیات علمی و تقویت 

شبکه های دانشگاهی برای ارائه دروس 

مبتنی بر نیاز جامعه با رویکرد عدالت 

آموزشی و بهره مندی دانشگاه های مناطق 

کم برخوردار از زیرساخت ها و اعضای 

هیات علمی  کشور

100

طراحی دوره های آموزشی، تولید محتواهای با 

کیفیت توسط اعضای هیئت علمی وابسته دوم و 

اولیه و ارایه دروس مربوطه به صورت مجازی 

ترکیبی

25
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔. بارگذاری گردد11 و 10مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
ایجاد رزومه اجتماعی برای اعضای هیات 

کارکنان و فراگیران- علمی
50پایش نحوه اجرا در دانشگاه ها17

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔ گردد بارگذاری   25-24  -23-22-21  شاخص های  مستندات 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5

بازنگری در برنامه های آموزشی رشته 

تکمیلی تخصصی -مقاطع تخصصی

و فوق تخصصی (فلوشیپ)

25برنامه ریزی در جهت حضور موثر در جامعه16

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی و 

تخصصی

✔✔✔شده ریزی انجام  گزارش برنامه 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5

بازنگری در برنامه های آموزشی رشته 

تکمیلی تخصصی -مقاطع تخصصی

و فوق تخصصی (فلوشیپ)

16
نیازسنجی از معاونت های مختلف وزارت 

بهداشت و نهادهای خارج از وزارت بهداشت
25

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی و 

تخصصی

✔✔✔اعالم نیاز تصویر نامه 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش داروسازی 

مبتنی بر حضور در جامعه
25بازنگری برنامه کارآموزی در بیمارستان17

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔برنامه بازنگری شده1401/06/011401/12/28
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از
12صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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هد

ن 
وز
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رنا

ن ب
وز

فعالیت
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر
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اد

ست

ی
اه
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دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش داروسازی 

مبتنی بر حضور در جامعه
25بازنگری برنامه کارآموزی در داروخانه17

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔برنامه بازنگری شده1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش داروسازی 

مبتنی بر حضور در جامعه
25بازنگری برنامه کارآموزی در صنعت دارو17

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔برنامه بازنگری شده1401/06/011401/12/28

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش داروسازی 

مبتنی بر حضور در جامعه
25تدوین برنامه کارورزی17

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔تدیون برنامه1401/06/011401/12/28

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه
25اجرا و پایش برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه17

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔اجرا و پایش برنامه1401/06/011401/12/28

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه
17

های ¬جمع آوری و اشتراك گذاری فعالیت

ها در حیطه آموزش پزشکی مبتنی بر ¬دانشگاه

جامعه

25

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔جمع آوری و اشتراك گذاری1401/06/011401/07/15
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از
13صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
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نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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ها
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ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش پزشکی عمومی 

مبتنی بر حضور در جامعه
20 درصد بخش های ماژور در عرصه50آموزش تا 17

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔✔های آموزشی گزارش دوره 1401/06/011401/12/28

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش پزشکی عمومی 

مبتنی بر حضور در جامعه
20برگزاری جلسات  کمیته آموزش در عرصه17

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔_صورتجلسات تصویر 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش پزشکی عمومی 

مبتنی بر حضور در جامعه
17

تدوین شیوه نامه همکاری معاونت های آموزشی 

و بهداشتی دانشگاه ها و شرح وظایف کمیته 

اموزش در عرصه در دانشگاه ها

20

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔✔اعالم نیاز تصویر نامه 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصد 20تقویت ساالنه 

برنامه های آموزش علوم پزشکی 

مبتنی بر حضور در جامعه

2.5
تقویت برنامه های آموزش پزشکی عمومی 

مبتنی بر حضور در جامعه
17

عقد تفاهم نامه معاونت آموزشی و بهداشتی در 

دانشگاه ها
20

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔_تفاهم انجام شده1401/06/011401/07/15

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد 100توسعه  کمی و کیفی 

دانشگاه های مجری برنامه های 

1404آموزش بین المللی تا سال 

3
های مجری برنامه  توانمندسازی دانشگاه 

المللی های آموزشی بین  
100

 کارگاه توانمندسازی مخصوص اعضای 2برگزاری 

هیات علمی مجری 
30

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش برگزاری کارگاه ها1401/06/011401/10/30
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14صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
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آموزش
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معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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ها
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ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد 100توسعه  کمی و کیفی 

دانشگاه های مجری برنامه های 

1404آموزش بین المللی تا سال 

3
های مجری برنامه  توانمندسازی دانشگاه 

المللی های آموزشی بین  
100

 دوره  کارگاه آموزش بین 2طراحی و اجرای 

المللی سازی
70

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش طراحی و گزارش برگزاری کارگاه ها1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد 100همسان سازی و تقویت

فرایندهای اعتباربخشی برنامه ای 

بین تمامی دبیرخانه ها تا اخر 

1404

2.5
بازنگری استاندارد های اعتبار بخشی 

برنامه آموزش پزشکی عمومی
20اجرای دور دوم اعتباربخشی پزشکی عمومی50

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد40مستندات شاخص شماره 1401/07/011401/09/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد 100همسان سازی و تقویت

فرایندهای اعتباربخشی برنامه ای 

بین تمامی دبیرخانه ها تا اخر 

1404

2.5
بازنگری استاندارد های اعتبار بخشی 

برنامه آموزش پزشکی عمومی
20برگزاری کارگاه های اعتباربخشی50

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی 

عمومی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد40مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 تجربه 10اشتراك گذاری سالیانه 

آموزشی بین دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی 

1404کشور تا اخر 

2.5
برنامه ریزی و اجرای نظام اشتراك گذاری 

تجربیات آموزشی
100

انتشار تجربیات آموزشی موفق و نا موفق 

های علوم پزشکی ¬ها و دانشکده¬دانشگاه

کشور

35

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

1401/06/011401/09/30
 برنامه تعالی 25 و 24 و 23مستندات شاخص های شماره 

.بارگذاری گردد
✔✔✔

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 تجربه 10اشتراك گذاری سالیانه 

آموزشی بین دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی 

1404کشور تا اخر 

2.5
برنامه ریزی و اجرای نظام اشتراك گذاری 

تجربیات آموزشی
100

برگزاری میزگردهای ارائه تجربیات آموزشی 

 کشوری 23کالن مناطق آمایشی در همایش 

آموزش علوم پزشکی

35

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

1401/06/011401/06/31
 برنامه تعالی 25 و 24 و 23مستندات شاخص های شماره 

.بارگذاری گردد
✔✔✔
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15صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
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و
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پزشکی





معاونت
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منابع
و
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و
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ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 تجربه 10اشتراك گذاری سالیانه 

آموزشی بین دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی 

1404کشور تا اخر 

2.5
برنامه ریزی و اجرای نظام اشتراك گذاری 

تجربیات آموزشی
100

طراحی و استقرار ساختار جمع آوری و اشتراك 

تجربیات آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی کشور

30

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

1401/06/011401/06/31
 برنامه تعالی 25 و 24 و 23مستندات شاخص های شماره 

.بارگذاری گردد
✔✔✔

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پایش  (داشبورد)ایجاد پیشخوان

فعالیت های آموزشی در 

1404درصد دانشگاهها تا اخر 100

3
پایش  (پیشخوان)ایجاد داشبورد 

فعالیت های مرکز خدمات آموزشی
30

اخذ نظرات دانشگاهها در خصوص شاخص های 

ارزیابی فرایند نقل و انتقال دانشجویان
6

مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/06/011401/07/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پایش  (داشبورد)ایجاد پیشخوان

فعالیت های آموزشی در 

1404درصد دانشگاهها تا اخر 100

3
پایش  (پیشخوان)ایجاد داشبورد 

فعالیت های مرکز خدمات آموزشی
30

اخذ نظرات دانشگاهها در خصوص شاخصهای 

سنجش مدیریت آموزش
6

مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/06/011401/07/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پایش  (داشبورد)ایجاد پیشخوان

فعالیت های آموزشی در 

1404درصد دانشگاهها تا اخر 100

3
پایش  (پیشخوان)ایجاد داشبورد 

فعالیت های مرکز خدمات آموزشی
30

اخذ نظرات دانشگاهها در خصوص شاخصهای 

سنجش کیفیت آموزش
6

مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پایش  (داشبورد)ایجاد پیشخوان

فعالیت های آموزشی در 

1404درصد دانشگاهها تا اخر 100

3
پایش  (پیشخوان)ایجاد داشبورد 

فعالیت های مرکز خدمات آموزشی
30

اخذ نظرات دانشگاهها درخصوص شاخصهای 

پایش افت تحصیلی دانشجویان
6

مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/07/011401/08/30







265
از
16صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پایش  (داشبورد)ایجاد پیشخوان

فعالیت های آموزشی در 

1404درصد دانشگاهها تا اخر 100

3
پایش  (پیشخوان)ایجاد داشبورد 

فعالیت های مرکز خدمات آموزشی
30

تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت آموزش در 

دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
5

مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر احکام اعضای کارگروه1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پایش  (داشبورد)ایجاد پیشخوان

فعالیت های آموزشی در 

1404درصد دانشگاهها تا اخر 100

3
طراحی شناسنامه آموزشی دانشجویان 

شاهد و ایثارگر
35

طراحی بانک اطالعات الکترونیک شناسنامه 

جامعه هدف
25

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔بانک اطالعات1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد ضوابط و 100بازنگری در 

مقررات مربوط به ماموریت های 

ابالغی معاونت آموزشی به 

دانشگاه ها در راستای ارتقای 

1404بهره وری آموزشی تا اخر 

2.5
ساماندهی قطب های علمی آموزش علوم 

پزشکی کشور
50بررسی وضعیت موجود قطب های علمی کشور50

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔ارائه گزارش1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

بازنگری و تعیین ظرفیت  پذیرش 

درصد دانشگاهها 100دانشجو در 

- بر اساس نیاز واقعی کشور

هزینه اثربخشی و زیرساخت های 

1401موجود در دانشگاه ها تا اخر 

2.5

مرتبط  پذیرش رشته مقاطع  تعیین ظرفیت 

پزشکی و  شورای آموزش  در دبیرخانه 

تخصصی

25
براورد هزینه سرانه تربیت نیروهای تکمیلی 

(فلوشیپ)تخصصی 
25

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی و 

تخصصی

✔✔✔ .گردد  بارگذاری 3  شاخص شماره  مستندات 1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

بازنگری و تعیین ظرفیت  پذیرش 

درصد دانشگاهها 100دانشجو در 

- بر اساس نیاز واقعی کشور

هزینه اثربخشی و زیرساخت های 

1401موجود در دانشگاه ها تا اخر 

2.5

مرتبط  پذیرش رشته مقاطع  تعیین ظرفیت 

پزشکی و  شورای آموزش  در دبیرخانه 

تخصصی

25
نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی تخصص، فوق 

1408تا سال * تخصصی و فلوشیپ
25

دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی و 

تخصصی

✔✔✔ .گردد  بارگذاری 3  شاخص شماره  مستندات 1401/06/011401/06/31







265
از
17صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

بازنگری و تعیین ظرفیت  پذیرش 

درصد دانشگاهها 100دانشجو در 

- بر اساس نیاز واقعی کشور

هزینه اثربخشی و زیرساخت های 

1401موجود در دانشگاه ها تا اخر 

2.5
متناسب  سازی ظرفیت  پذیرش دانشجو در 

رشته داروسازی
25

آمایش دانشکده های داروسازی براساس زیر 

ساخت ها
33

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔مصوبه1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

بازنگری و تعیین ظرفیت  پذیرش 

درصد دانشگاهها 100دانشجو در 

- بر اساس نیاز واقعی کشور

هزینه اثربخشی و زیرساخت های 

1401موجود در دانشگاه ها تا اخر 

2.5
متناسب  سازی ظرفیت  پذیرش دانشجو در 

رشته داروسازی
25

متناسب سازی ظرفیت پذیرش دانشجو با 

عملکرد دانشکده ها
33

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔ابالغ1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

بازنگری و تعیین ظرفیت  پذیرش 

درصد دانشگاهها 100دانشجو در 

- بر اساس نیاز واقعی کشور

هزینه اثربخشی و زیرساخت های 

1401موجود در دانشگاه ها تا اخر 

2.5
متناسب  سازی ظرفیت  پذیرش دانشجو در 

رشته دندانپزشکی
25

نیاز سنجی  پتانسیل دانشگاهها مبنی بر توان 

پذیرش واقعی
34

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

✔✔✔اعالم نیاز تصویر نامه 1401/06/011401/11/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

بازنگری و تعیین ظرفیت  پذیرش 

درصد دانشگاهها 100دانشجو در 

- بر اساس نیاز واقعی کشور

هزینه اثربخشی و زیرساخت های 

1401موجود در دانشگاه ها تا اخر 

2.5
اساس  پذیرش دانشجو بر  متناسب سازی 

امکانات دانشگاه ها نیاز کشور و 
25

مقاطع /ورود ظرفیت رشته

دانشکده های علوم پزشکی در پورتال /دانشگاه

کنکور سراسری

20

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

✔✔✔درصد انجام کار1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پیاده سازی برنامه جامع مدیریت 

کیفیت آموزش علوم پزشکی تا 

1404سال 

25پیاده سازی و پایش برنامه دانشگاه هوشمند20ایجاد دانشگاه هوشمند2.5

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد10مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/12/29
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از
18صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پیاده سازی برنامه جامع مدیریت 

کیفیت آموزش علوم پزشکی تا 

1404سال 

2.5

سنجش افت تحصیلی در دانشجویان 

کارشناسی پیوسته و - مقاطع کاردانی

ناپیوسته و تحصیالت تکمیلی

30سنجش وضعیت افت تحصیلی20

دبیرخانه شورای 

آموزش علوم پایه 

بهداشت - پزشکی

و تخصصی

1401/06/011401/06/31
 برنامه تعالی بارگذاری 15 و 14مستندات شاخصهای شماره 

.گردد
✔✔✔

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

پیاده سازی برنامه جامع مدیریت 

کیفیت آموزش علوم پزشکی تا 

1404سال 

2.5

سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

کارشناسی پیوسته و - مقاطع کاردانی

ناپیوسته و تحصیالت تکمیلی

35 کالن منطقه3اجرای برنامه در حداقل 20

دبیرخانه شورای 

آموزش علوم پایه 

بهداشت - پزشکی

و تخصصی

✔✔✔ برنامه تعالی بارگذاری گردد15 و 14مستندات شاخصهای شماره 1401/10/011401/10/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

تدوین شاخصهای نظام تضمین 

به  )کیفیت در حوزه آموزش

(1404 شاخص تا پایان 20تعداد

2.5
طراحی و اجرای نظام تضمین کیفیت 

برنامه های آموزش مداوم
100

ارتقای زیر ساخت های توسعه آموزش های 

(وبینار)مجازی 
25

اداره کل آموزش 

مداوم جامعه 

پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد8 و 7مستندات شاخصهای شماره 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه 20تدوین و اجرای 

آموزشی بین المللی جدید بر 

اساس نیاز منطقه ای و جهانی تا 

1404سال 

2.5
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مهارتی 

بین المللی
20برگزاری دوره ها100

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔_ برنامه تعالی بارگذاری گردد28مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه 20تدوین و اجرای 

آموزشی بین المللی جدید بر 

اساس نیاز منطقه ای و جهانی تا 

1404سال 

2.5
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مهارتی 

بین المللی
100

تدوین دوره ها با همکاری دانشگاه ها و بخش 

خصوصی
20

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد28مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/12/29
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از
19صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا
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وز

فعالیت
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الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

تدوین و اجرای سالیانه دو برنامه 

حمایتی برای کلیه دانشگاه های 

دارای مأموریت ویژه بین المللی

3
حمایت از دانشگاه های دارای مأموریت 

ویژه بین المللی
100

اجرای بعضی دوره های آموزش ویژه بین المللی 

بصورت آزمایشی نظیر هوش مصنوعی
80

دبیرخانه کارگروه 

تخصصی 

بین المللی سازی 

آموزش علوم 

پزشکی

✔✔_گزارش1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصد برنامه 100تقویت 

اعتباربخشی 

اعتباربخشی کلیه )مؤسسه ای

تا اخر (دانشگاه های علوم پزشکی

1404

3
اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی 

1402موسسات آموزشی تا سال 
35

ارزشیابی آموزشی موسسات آموزش علوم 

پزشکی
25

دبیرخانه شورای 

گسترش 

دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

1401/06/011401/12/29
 برنامه تعالی بارگذاری 42و 41مستندات شاخص های شماره 

.گردد
✔✔✔

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه های 100تقویت 

علوم پزشکی کشور در جهت 

ارائه بهینه دروس دانشگاهی به 

1404 صورت ترکیبی تا سال 

3

ارتقای کیفیت آموزش ترکیبی در 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارتقای 

کیفیت آموزش ترکیبی در دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور

25

تشکیل کمیته راهبری دانشگاه مجازی  جهت 

تصمیم گیری و اخذ رویکردهای مناسب برای 

ارایه ترکیبی

25
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔تشکیل کمیته1401/06/011401/07/15

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه های 100تقویت 

علوم پزشکی کشور در جهت 

ارائه بهینه دروس دانشگاهی به 

1404 صورت ترکیبی تا سال 

3

توسعه و تقویت زیرساخت های آموزش 

ترکیبی در سطح دانشگاه علوم پزشکی 

کشور

25

طراحی و اجرای سیستم ارزشیابی و زیرساخت 

های مرتبط برای دانشجو در سیستم آموزش 

ترکیبی

20
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔طراحی سیستم1401/07/011401/11/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه های 100تقویت 

علوم پزشکی کشور در جهت 

ارائه بهینه دروس دانشگاهی به 

1404 صورت ترکیبی تا سال 

25طراحی سامانه ارزشیابی و امنیت آزمون3
ارزشیابی و پایش پیش کاربری سامانه امنیت 

آزمون مصوب شده
25

دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد8مستندات شاخص شماره 1401/07/011401/12/29
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20صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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رنا

ن ب
وز

فعالیت
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه های 100تقویت 

علوم پزشکی کشور در جهت 

ارائه بهینه دروس دانشگاهی به 

1404 صورت ترکیبی تا سال 

25طراحی سامانه ارزشیابی و امنیت آزمون3
پیش کاربری سامانه امنیت آزمون مصوب شده 

برای بکارگیری در چند منطقه
25

دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد8مستندات شاخص شماره 1401/07/011401/09/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5

ارائه زیرساخت های نرم افزاری و سخت 

افزاری و محتواهای آموزشی استاندارد به 

سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

25

 و همکاری با سایر Cloud Strongراه اندازی  

مراکز مصوب و مجوزدار یادگیری الکترونیکی در 

کشور به منظور ارتقاء و تولید انواع محتواهای 

آموزشی استاندارد

15
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔میزان پیشرفت1401/06/011401/08/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5

ارائه زیرساخت های نرم افزاری و سخت 

افزاری و محتواهای آموزشی استاندارد به 

سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

25

کمک به توانمندسازی مدرسین و دانشجویان در 

یادگیری در محیط آموزش -زمینه اصول یاددهی

ترکیبی

10
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔گزارش دوره های آموزشی1401/06/011401/07/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5

ارایه  واحدهای درسی نظری و عملی در 

مقاطع مختلف در بستر مجازی با همکاری 

هیات علمی دانشگاههای کشور

25
ارزشیابی نتایج دوره و گسترش دوره بصورت 

ساالنه و مداوم
25

دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔ برنامه تعالی بارگذاری گردد7مستندات شاخص شماره 1401/10/011401/12/28

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5

ارایه  واحدهای درسی نظری و عملی در 

مقاطع مختلف در بستر مجازی با همکاری 

هیات علمی دانشگاههای کشور

25

نیاز سنجی و تدوین برنامه دروس قابل ارایه در 

بستر مجازی تنظیم برنامه ارایه دروس و جهت 

دهی آموزش ها به سمت آموزش فعال

25
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔ برنامه تعالی بارگذاری گردد7مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/07/30
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21صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز

برنامه

مه
رنا
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ت
الی
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5

راه اندازی بستر هوش مصنوعی در کشور 

به منظور ارتقای یادگیری ماشینی در نظام 

سالمت و آموزش علوم پزشکی

25
ارزشیابی نتایج پیاده سازی شبکه هوش 

مصنوعی
20

دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔ارزشیابی1401/10/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5

راه اندازی بستر هوش مصنوعی در کشور 

به منظور ارتقای یادگیری ماشینی در نظام 

سالمت و آموزش علوم پزشکی

25

دانشگاه علوم Cloud Strongراه اندازی  

پزشکی مجازی و همکاری با سایر مراکز مصوب  

و  تشکیل گروهای بالینی و پایه همکار در 

گسترش بستر هوش مصنوعی

20
دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔cloud strongراه اندازی 1401/06/011401/08/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5
عملیاتی شدن اولین مجله تصویری کشور 

در بستر مجازی
25

ارزشیابی نتایج انتشار مقاالت تصویری در بخش 

های آموزش و سالمت
20

دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔ارزشیابی نتایج1401/10/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

درصدی دانشگاه علوم 100تقویت

پزشکی مجازی برای ارائه 

زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری و محتواهای 

آموزشی استاندارد به سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

1404تا سال 

2.5
عملیاتی شدن اولین مجله تصویری کشور 

در بستر مجازی
25

ایجاد پالت فرم مستقل برای ورود و ویرایش 

محتویات مجله تصویری
20

دانشگاه علوم 

پزشکی هوشمند
✔✔✔ایجاد پلت فرم1401/06/011401/07/30

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی اعضای 100توانمندسازی 

هیات علمی در جهت اجرای 

برنامه جامع مدیریت کیفیت 

1404آموزش تا اخر 

2.5
برگزاری نشست ها و همایش ها در راستای 

استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت آموزش
50

برگزاری ساالنه جشنواره آموزشی کشوری 

شهید مطهری
25

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش مشارکت دانشگاه1401/06/011401/12/29
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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نشانگرپایانشروعدفتر

ی
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ست
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شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی اعضای 100توانمندسازی 

هیات علمی در جهت اجرای 

برنامه جامع مدیریت کیفیت 

1404آموزش تا اخر 

2.5
برگزاری نشست ها و همایش ها در راستای 

استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت آموزش
50

برگزاری ساالنه جشنواره ایده های نوآورانه 

آموزشی دانشجویی
25

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش مشارکت دانشگاه1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 درصدی اعضای 100توانمندسازی 

هیات علمی در جهت اجرای 

برنامه جامع مدیریت کیفیت 

1404آموزش تا اخر 

2.5
برگزاری نشست ها و همایش ها در راستای 

استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت آموزش
50

برگزاری ساالنه همایش کشوری آموزش علوم 

پزشکی
25

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش مشارکت دانشگاه1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 روش خالقانه و 5توسعه سالیانه 

نوآوری در آموزش فراگیران 

بین المللی

2.5
طراحی و تدوین روش های خالقانه و 

نوآوری در آموزش بین المللی
100

 دورهمهارتی کوتاه مدت در دو 1اجرای حداقل

دانشگاه بصورت آزمایشی
20

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 روش خالقانه و 5توسعه سالیانه 

نوآوری در آموزش فراگیران 

بین المللی

2.5
طراحی و تدوین روش های خالقانه و 

نوآوری در آموزش بین المللی
100

تصویب دوره های مهارتی در کمیته تطبیق و یا 

مرکز مهارتی
20

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔مصوبه1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 روش خالقانه و 5توسعه سالیانه 

نوآوری در آموزش فراگیران 

بین المللی

2.5
طراحی و تدوین روش های خالقانه و 

نوآوری در آموزش بین المللی
100

 دوره مهارتی مبتنی بر نیاز 1تعریف حداقل 

کشورهای منطقه دو دانشگاه بصورت آزمایشی
20

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔دوره1401/06/011401/12/29







265
از
23صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 
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وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
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ریزی
و
نظارت
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آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

توسعه شبکه تبادالت علمی 

کشور و برنامه های آموزشی 

 دانشگاه 5مشترك با حداقل 

1404معتبر جهان تا اخر

3

توسعه شبکه تبادالت علمی کشور و 

برنامه های آموزشی مشترك با دانشگاه 

های معتبر بین المللی

30تصویب  و اجرای برنامه های پیشنهادی100

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

1401/06/011401/10/30
مصوبه

گزارش برنامه های اجرا شده
✔✔✔

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

توسعه شبکه تبادالت علمی 

کشور و برنامه های آموزشی 

 دانشگاه 5مشترك با حداقل 

1404معتبر جهان تا اخر

3

توسعه شبکه تبادالت علمی کشور و 

برنامه های آموزشی مشترك با دانشگاه 

های معتبر بین المللی

35تهیه امکانات زیرساختی نرم افزاری100

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔_گزارش امکانات تهیه شده1401/06/011401/06/31

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه 5طراحی و اجرای سالیانه 

آموزش مشترك دانشگاه های 

داخلی و بین المللی در جهت ارائه 

- برنامه های آموزشی روزآمد

همگرا و مبتنی بر نیاز

2.5
اجرای برنامه های آموزش مشترك 

دانشگاه های داخلی و بین المللی
100

احصاء تعداد برنامه های آموزش و مشکالت 

مشترك دانشگاه های داخلی و بین الملل و 

مشکالت توسعه ای آنها

40

کمیسیون رهیافت 

همگرایی در علوم 

پزشکی

✔✔✔گزارش1401/06/011401/12/29

آموزش

توسعه کمی و کیفی 

مراکز دانشگاهی و 

بومی گزینی با هدف 

استقرار عدالت 

آموزشی و توجه به 

مناطق کمتر برخوردار

 برنامه 5طراحی و اجرای سالیانه 

آموزش مشترك دانشگاه های 

داخلی و بین المللی در جهت ارائه 

- برنامه های آموزشی روزآمد

همگرا و مبتنی بر نیاز

2.5
اجرای برنامه های آموزش مشترك 

دانشگاه های داخلی و بین المللی
100

پیشنهاد  برنامه آموزشی مشترك دانشگاه 

داخلی و بین الملل
40

کمیسیون رهیافت 

همگرایی در علوم 

پزشکی

✔✔✔گزارش برنامه های پیشنهادی1401/06/011401/12/29

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقا و بهبود ماندگاری اعضای 

هیات علمی در مناطق کم 

برخوردار تا پایان برنامه هفتم 

درصد10توسعه به میزان سالیانه

20

اجتماعی و علمی - بهبود وضعیت اقتصادی

اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر در 

مناطق کم برخوردار

50

ارزیابی و پیگیری وضعیت جذب و استخدام 

اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم 

پزشکی

30
اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔رضایت مندی جامعه هدف1401/06/011401/06/31
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آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقا و بهبود ماندگاری اعضای 

هیات علمی در مناطق کم 

برخوردار تا پایان برنامه هفتم 

درصد10توسعه به میزان سالیانه

20

اجتماعی و علمی - بهبود وضعیت اقتصادی

اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر در 

مناطق کم برخوردار

50
.... اعطای تسهیالت رفاهی، فرهنگی، آموزشی و 

به اساتید شاهد و ایثارگر
35

اداره کل امور شاهد 

و ایثارگر
✔✔✔رضایت مندی جامعه هدف1401/07/011401/12/29

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی قوانین و 100بازنگری

مقررات جذب هیات علمی و 

پیشنهاد آن به مراجع ذیربط تا 

1404سال 

20
تسهیل در فرآیند جذب نیروی انسانی 

نخبه به عنوان هیئت علمی
50

نظارت بر اجرای آیین نامه جذب نیروی نخبه به 

عنوان هیئت علمی
30

مرکز امور هیات 

علمی
✔✔✔تعداد1401/07/011401/12/29

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی قوانین و 100بازنگری

مقررات جذب هیات علمی و 

پیشنهاد آن به مراجع ذیربط تا 

1404سال 

30اجرا و پایش در صورت تصویب50جذب اعضای هیات علمی توانمند20
مرکز امور هیات 

علمی
✔✔✔تعداد دانشگاه1401/07/011401/12/29

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

بررسی و آسیب شناسی 

درصد قوانین و مقررات 100

مرتبط با تعهدات و طرح نیروی 

انسانی و پیشنهاد اصالح آن به 

1404مراجع ذیربط تا سال 

20
آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با 

تعهدات متخصصین داروسازی
50

برآورد نیاز دانشکده های داروسازی متخصصین 

رشته های داروسازی
25

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد6مستندات شاخص شماره 1401/08/011401/09/30

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

بررسی و آسیب شناسی 

درصد قوانین و مقررات 100

مرتبط با تعهدات و طرح نیروی 

انسانی و پیشنهاد اصالح آن به 

1404مراجع ذیربط تا سال 

20
آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با 

تعهدات متخصصین داروسازی
50

تهیه بانک اطالعاتی از شاغلین و بیکاران دانش 

آموختگان متخصص داروسازی
25

دبیرخانه شورای 

آموزش داروسازی 

و تخصصی

✔✔✔. برنامه تعالی بارگذاری گردد6مستندات شاخص شماره 1401/06/011401/06/31

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 10تدوین و اجرای سالیانه حداقل 

- برنامه مهارتی کوتاه مدت

پودمانی و مبتنی بر یادگیری در 

محیط کار بر اساس تقاضای نظام 

سالمت

50برگزاری دوره های مهارتی اثربخش20
تدوین دوره ها با همکاری دانشگاهها و بخش 

خصوصی
20

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

✔✔✔تعداد دوره های مصوب1401/07/011401/12/29

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 10تدوین و اجرای سالیانه حداقل 

- برنامه مهارتی کوتاه مدت

پودمانی و مبتنی بر یادگیری در 

محیط کار بر اساس تقاضای نظام 

سالمت

20

تدوین و اجرای برنامه های مهارتی کوتاه 

پودمانی و مبتنی بر یادگیری در - مدت

محیط کار بر اساس تقاضای نظام دارویی

50تصویب و اجرای برنامه های مهارتی50

مرکز ملی 

آموزشهای مهارتی 

و حرفه ای علوم 

پزشکی

1401/11/011401/12/29
تعداد برنامه مصوب

گزارش برنامه های اجرا شده
✔✔✔
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آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

اعضای  (درصد100)توانمندسازی 

هیات علمی و کارکنان نظام 

سالمت بر اساس نیاز جامعه و 

حوزه های مختلف نظام سالمت تا 

1404سال 

20
تدوبن و اجرای برنامه توانمند سازی نیروی 

انسانی در حوزه آموزش علوم پزشکی
20ارزشیابی برنامه های اجرا شده100

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

1401/10/011401/12/29
 برنامه تعالی 44-35-26-19-2مستندات شاخص های شماره 

.بارگذاری گردد
✔✔✔

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

اعضای  (درصد100)توانمندسازی 

هیات علمی و کارکنان نظام 

سالمت بر اساس نیاز جامعه و 

حوزه های مختلف نظام سالمت تا 

1404سال 

20
تدوبن و اجرای برنامه توانمند سازی نیروی 

انسانی در حوزه آموزش علوم پزشکی
100

برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی 

اعضای هیات علمی و کارکنان
40

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

1401/07/011401/12/29
 برنامه تعالی 44-35-26-19-2مستندات شاخص های شماره 

.بارگذاری گردد
✔✔✔

آموزش
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

اعضای  (درصد100)توانمندسازی 

هیات علمی و کارکنان نظام 

سالمت بر اساس نیاز جامعه و 

حوزه های مختلف نظام سالمت تا 

1404سال 

20
تدوبن و اجرای برنامه توانمند سازی نیروی 

انسانی در حوزه آموزش علوم پزشکی
40نیاز سنجی و طراحی برنامه جامع100

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

علوم پزشکی

1401/06/011401/12/29
 برنامه تعالی 44-35-26-19-2مستندات شاخص های شماره 

.بارگذاری گردد
✔✔✔

آموزش
- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

تامین دسترسی عمومی قانونمند 

درصد اطالعات و 100به 

فعالیت های حوزه آموزش تا سال 

1404

16

بروزرسانی ضوابط پراستناد و فراهم سازی 

دسترسی آسان کلیه افراد به  ضوابط 

معاونت آموزشی

100

اخذ نظرات دانشگاهها و دانشکده های علوم 

پزشکی در خصوص بروزرسانی آیین نامه ها و 

دستورالعمل های مذکور

10
مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔نظرات اخذ شده1401/06/011401/08/30

آموزش
- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ایجاد شناسنامه فعالیتی در 

درصد 100دسترس عموم برای 

فعالیت های دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی تا 

1404سال 

17

احصاء و تبیین مسیر اجرای  کلیه 

فعالیت های دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی

100

احصا کلیه فعالیت های معاونت های آموزشی 

دانشگاه ها و تعیین فعالیت های نیازمند 

شناسنامه در راستای شفاف سازی

25

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش فعالیت های احصا شده1401/06/011401/07/30

آموزش
- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

بازنگری نظام پایش و نظارت بر 

درصد کارکنان 100فعالیت های 

نظام سالمت در حوزه آموزش 

1404پزشکی تا اخر 

17
برنامه ریزی و اجرای نظارت الکترونیک بر 

عملکرد کارکنان حوزه آموزش
100

ورود اطالعات عملکردی به سامانه توسط 

کارکنان
20

دبیرخانه شورای 

عالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

✔✔✔گزارش اطالعات عملکردی سامانه1401/08/011401/12/28







265
از
26صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

آموزش

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

درصد 100بررسی و احصاء 

فعالیت های حوزه آموزش 

پزشکی به منظور شناسایی و 

نظارت بر فعالیت های کلیدی تا 

1404اخر 

17

تعیین فعالیت های کلیدی حوزه 

فرآیندهای دانش آموختگی و اصالح 

فرآیند آنها

50
اخذ نظرات دانشگاهها در خصوص 

واگذاری فرایندهای دانش آموختگی/اصالح
10

مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/07/151401/09/15

آموزش

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

درصد 100بررسی و احصاء 

فعالیت های حوزه آموزش 

پزشکی به منظور شناسایی و 

نظارت بر فعالیت های کلیدی تا 

1404اخر 

17

تعیین فعالیت های کلیدی حوزه 

فرآیندهای دانش آموختگی و اصالح 

فرآیند آنها

50

اخذ نظرات دانشگاهها و دانشکده های علوم 

پزشکی در خصوص متناسب سازی هزینه خرید 

آموزش رایگان با هزینه آموزش

10
مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/07/151401/08/30

آموزش

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

درصد 100بررسی و احصاء 

فعالیت های حوزه آموزش 

پزشکی به منظور شناسایی و 

نظارت بر فعالیت های کلیدی تا 

1404اخر 

17

تعیین فعالیت های کلیدی حوزه 

فرآیندهای دانش آموختگی و اصالح 

فرآیند آنها

50

اخذ نظرات دانشگاهها و دانشکده های علوم 

پزشکی در خصوص واگذاری فرایند تسجیل و 

ترجمه مدارك دانش آموختگان داخل

10
مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/07/011401/07/30

آموزش

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

درصد 100بررسی و احصاء 

فعالیت های حوزه آموزش 

پزشکی به منظور شناسایی و 

نظارت بر فعالیت های کلیدی تا 

1404اخر 

17
تعیین فعالیت های کلیدی حوزه 

فرآیندهای آموزش و اصالح فرآیند آنها
50

اخذ نظرات دانشگاهها و دانشکده های علوم 

پزشکی در خصوص اصالح فرایندهای کلیدی و 

دارای ارباب رجوع حضوری در حوزه نظارت بر 

آموزش

25
مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔تصویر نامه ارسال نظرات1401/06/011401/08/30

آموزش

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

درصد 100بررسی و احصاء 

فعالیت های حوزه آموزش 

پزشکی به منظور شناسایی و 

نظارت بر فعالیت های کلیدی تا 

1404اخر 

17
تعیین فعالیت های کلیدی حوزه 

فرآیندهای آموزش و اصالح فرآیند آنها
50

برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای مرتبط  

واگذاری فرایندهای کلیدی و دارای /برای اصالح

ارباب رجوع حضوری در حوزه نظارت بر آموزش

25
مرکز خدمات 

آموزشی
✔✔✔برگزاری جلسه1401/06/011401/06/31







265
از
27صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

100بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان50افزایش درصدزایمان طبیعی
بازدید از بیمارستان های واجد شرایط به منظور 

توسعه بیمارستان های دوستدار مادر
15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

100بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان50افزایش درصدزایمان طبیعی

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی یا دوره 

تکمیلی کالس های آمادگی برای زایمان برای 

ماماهای حوزه درمان

15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

100بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان50افزایش درصدزایمان طبیعی

برگزاری دوره کالس های آمادگی برای زایمان 

برای مادران در بیمارستان ها در  نیمه اول 

1401سال

20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/09/011401/09/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

100بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان50افزایش درصدزایمان طبیعی

برگزاری دوره کالس های آمادگی برای 

برای مادران در  (مجازی/حضوری)زایمان

1400بیمارستان ها در نیمه دوم سال 

20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/07/011401/07/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

15(HMS)آموزش پروتکل کمک به بقای مادر 100بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان50افزایش درصدزایمان طبیعی

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

100بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان50افزایش درصدزایمان طبیعی
گزارش عملکرد کلینیک های قلب و بارداری در 

دانشگاه های منتخب
15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/09/011401/09/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

بهبود مراقبت تکاملی در بخش 

 20های مراقبت نوزادان به میزان 

درصد

50برگزاری دوره آموزش رتینو پاتی نارسی100مراقبت های تکاملی نوزادان50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/11/011401/11/10







265
از
28صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

بهبود مراقبت تکاملی در بخش 

 20های مراقبت نوزادان به میزان 

درصد

100مراقبت های تکاملی نوزادان50
پایش  برنامه مراقبت های تکاملی در بخش های 

بستری نوزادان
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/10/011401/10/10

درمان

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

بهبود مراقبت تکاملی در بخش 

 20های مراقبت نوزادان به میزان 

درصد

100مراقبت های تکاملی نوزادان50
پایش برنامه مراقبت آغوشی در بخش های 

مراقبت ویژه نوزادان و نوزادان
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/10/011401/10/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبت مرگ مادران به 

در صد هزار تولد زنده۱9کمتر از 
20

نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و 

زایمان
1400100تحلیل نظام مراقبت موربیدیتی سال 20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/09/011401/09/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبت مرگ مادران به 

در صد هزار تولد زنده۱9کمتر از 
80نظام مراقبت کشوری مرگ مادری20

تحلیل مداخالت طراحی شده نظام مراقبت 

1400مرگ مادران سال 
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/09/011401/09/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبت مرگ مادران به 

در صد هزار تولد زنده۱9کمتر از 
80نظام مراقبت کشوری مرگ مادری20

بارگذاری آمار و اطالعات استخراج شده از 

1401سامانه مرگ مادر درشش ماهه اول 
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/09/011401/09/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبت مرگ مادران به 

در صد هزار تولد زنده۱9کمتر از 
80نظام مراقبت کشوری مرگ مادری20

برگزاری دوره توجیهی ضریب کا در ده منطقه 

آمایشی کشور جهت آشنایی با دستورالعمل و 

پروتکل های سالمت مادران

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبت مرگ مادران به 

در صد هزار تولد زنده۱9کمتر از 
80نظام مراقبت کشوری مرگ مادری20

بهره برداری از  مراکز اسکان موقت مادران در 

 ماهه اول  9جوار بیمارستان در دانشگاه ها در 

1401

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10







265
از
29صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان30

 در EPIQاجرای یک فرایند بهبود کیفیت 

مراقبت های نوزادی جهت ارائه در همایش 

کشوری

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/10/011401/10/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
25( EPIQ)برگزاری دوره آموزشی آبشاری 40بهبود کیفیت خدمات نوزادان30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/11/011401/11/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان30

پایش اجرای راهنمای های بالینی ابالغ شده 

(....هیپوترمی، پوزیشن دهی و)
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش تحلیل1401/12/011401/12/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان30

تشکیل کارگروه های عملیاتی تحلیل تدوین 

مداخله بهبود شاخص های سالمت نوزادان
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/11/011401/11/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
30ساماندهی نظام ارجاع نوزاد پر خطر30

برگزاری دوره آموزش آبشاری کمک به بقای 

HBBنوزاد 
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/09/011401/09/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
30ساماندهی نظام ارجاع نوزاد پر خطر30

 (NRP )برگزاری دوره های آموزش احیا نوزادان 

دانشگاهی
40

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/11/011401/11/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
30تشکیل کمیته دانشگاهی سالمت نوزادان30ساماندهی نظام ارجاع نوزاد پر خطر30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_صورتجلسه1401/12/011401/12/10







265
از
30صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
30مراقبت های تخصصی نوزادان30

برگزاری دوره آموزشی تسهیل چالش های 

شیردهی نوزادان نارس و پر خطر
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش برگزاری1401/11/011401/11/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
ACoRN 202140برگزاری دوره بازآموزی 30مراقبت های تخصصی نوزادان30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش1401/08/011401/08/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان 

 در هزار تولد زنده8به کمتر از 
30پایش فرایند بانک های شیر مادر30مراقبت های تخصصی نوزادان30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش عملکرد1401/12/011401/12/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

25احیای کودکان50

برگزاری کارگاه آموزشی احیای پیشرفته 

برای  ( ساعته17استاندارد ) PALSکودکان 

پزشکان و کارکنان بیمارستانهای دارای بخش یا 

نه ماهه اول- تخت کودکان

100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/11/011401/11/10
گزارش  برگزاری کارگاهها بر اساس فرمت ارسالی در سایت 

اداره کودکان
_✔✔

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

50
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و 

بیمارستان دوستدار کودك
25

عملکرد ترویج تغذیه با شیر مادر شش ماهه  

دوم
50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_(موجود در فایل راهنما )گزارش طبق فرمت1401/11/011401/11/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

50
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و 

بیمارستان دوستدار کودك
50عملکرد ترویج تغذیه با شیر مادر شش ماهه اول25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_(موجود در فایل راهنما )گزارش طبق فرمت1401/07/011401/07/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

50
ثبت اطالعات کودکان پرخطردر سامانه 

mc mc
25

ارزیابی  نظارت های انجام شده در ثبت کودکان 

در کلیه بیمارستانها mcmcپرخطر در سامانه 

شش ماهه اول

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/07/011401/07/10
گزارش نظارت های انجام شده بر اساس فرمت ارسالی در سایت 

اداره کودکان
_✔✔
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31صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

50
ثبت اطالعات کودکان پرخطردر سامانه 

mc mc
25

ارزیابی  نظارت های انجام شده در ثبت کودکان 

در کلیه بیمارستانها mcmcپرخطر در سامانه 

شش ماهه دوم

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/11/011401/11/10
گزارش نظارت های انجام شده بر اساس فرمت ارسالی در سایت 

اداره کودکان
_✔✔

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

25 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 50
از مرگ کودکان  (1400)بررسی و تحلیل  سالیانه

 ماهه59-1
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش بررسی مرگ به همراه مداخالت طراحی و انجام شده1401/08/011401/08/10

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20برگزاری کمیته  دانشگاهی بررسی مرگ کودکان25 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/11/011401/11/10
نامه ارسال صورتجلسه به اعضای -صورتجلسه برگزاری کمیته 

کمیته
_✔✔

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

25 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 50
برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان شش 

ماهه اول
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/07/011401/07/10
نامه ارسال صورتجلسه به اعضای -صورتجلسه برگزاری کمیته 

کمیته
_✔✔

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

25 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 50
برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان شش 

ماهه دوم
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/11/011401/11/10
نامه ارسال صورتجلسه به اعضای -صورتجلسه برگزاری کمیته 

کمیته
_✔✔

درمان
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

25 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 50
تحلیل و ارزیابی سالیانه نظارت های انجام شده 

از بیمارستان ها
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش تحلیل و نامه ارسال آن به بیمارستان ها1401/10/011401/10/10

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

درصدی میزان 10افزایش متوسط 

موفقیت باروری در زوج های 

دارای مشکل باروری در کشور تا 

1404

20
نظارت و اعتبار بخشی مراکز - پایش

ناباروری
30ارزیابی عملکرد مراکز ناباروری و بازخورد اصالح100

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/28

از مراکز درمان  (دوبار) ماهه سالی 6ارسال گزارش بازدید 

ناباروری دولتی و خصوصی با امضای معاون درمان
_✔✔
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از
32صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

درصدی میزان 10افزایش متوسط 

موفقیت باروری در زوج های 

دارای مشکل باروری در کشور تا 

1404

20
نظارت و اعتبار بخشی مراکز - پایش

ناباروری
100

نظارت بر ورود اطالعات در سامانه های ناباروری 

بر اساس گزارشات داشبورد ملی اطالعات 

ناباروری

20
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/28

  ماهه اول و 6تکمیل  اطالعات مراکز و خدمات درمانی ناباروری 

سایر ,medcareدوم در سامانه های ناباروری مانند 
_✔✔

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش ارائه خدمات درمان 

 درصد 20ناباروری به میزان 

1404تاپایان سال

20
پیگیری و تضمین پوشش بیمه ای خدمات 

ناباروری
30

برقراری پوشش بیمه ای خدمات ناباروری در 

کشور
30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/10/011401/10/28

ابالغ خرید راهبردی ضوابط پوشش بیمه ای، تکمیل چک لیست 

اقدامات انجام شده توسط دانشگاه ها
✔✔✔

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش ارائه خدمات درمان 

 درصد 20ناباروری به میزان 

1404تاپایان سال

20
پیگیری و تضمین پوشش بیمه ای خدمات 

ناباروری
30

نظارت مستمر بر رعایت بسته خدمات ابالغ 

شده از سوی سازمانهای بیمه
30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/28

ارسال گزارش برقراری پوشش بیمه ای مراکز درمان ناباروری 

توسط دانشگاه ها
✔✔✔

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش ارائه خدمات درمان 

 درصد 20ناباروری به میزان 

1404تاپایان سال

20
پیگیری و تضمین پوشش بیمه ای خدمات 

ناباروری
20ویرایش بسته خدمات پوشش بیمه ای،30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔✔برگزاری جلسات رفع چالش های اجرا و ارسال نظرات1401/08/011401/08/30

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش ارائه خدمات درمان 

 درصد 20ناباروری به میزان 

1404تاپایان سال

50توسعه مراکز ناباروری سطح دو و سه20
ارسال گزارش هزینه کرد اعتبارات ناباروری 

دانشگاه
10

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/28

ارسال نامه توسط دانشگاههای علوم پرشکی با امضای معاون 

درمان در خصوص  هزینه کرد اعتبارات ناباروری  بطور کلی  

فضای فیزیکی مرکز - 2تجهیزات خریداری شده  -1شامل

سایر- 3  (ساخت یا تکمیل  )ناباروری

_✔✔

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش ارائه خدمات درمان 

 درصد 20ناباروری به میزان 

1404تاپایان سال

50توسعه مراکز ناباروری سطح دو و سه20

تهیه بسته توانمندسازی نیروهای تخصصی 

 قانون 41اجرای تبصره یک، دو و سه ماده 

حمایت از خانواده

10
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_برگزاری دوره های آموزشی تخصصی  و مکاتبات1401/12/011401/12/29

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن بدون 

به (دارویی وغیر دارویی )درد 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
گسترش استفاده از روش دارویی و 

غیردارویی زایمان بی درد
25پایش و ارزیابی برنامه اجرایی100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش کتبی پایش های انجام شده1401/12/011401/12/29
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33صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن بدون 

به (دارویی وغیر دارویی )درد 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
گسترش استفاده از روش دارویی و 

غیردارویی زایمان بی درد
100

تعیین مراکز واجد شرایط جهت گسترش ارائه 

خدمات بی دردی دارویی
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_لیست کتبی مراکز1401/06/011401/06/31

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن بدون 

به (دارویی وغیر دارویی )درد 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
گسترش استفاده از روش دارویی و 

غیردارویی زایمان بی درد
100

مامایی و  )توانمندسازی نیروی حرفه ای 

مورد نیاز جهت گسترش برنامه (بیهوشی
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
تاریخ برگزاری ، سرفصل  )گزارش کتبی دوره های برگزار شده 

(دروس، تعداد شرکت کنندگان
_✔✔

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن به 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
کاهش سزارین براساس راهنمای طبقه 

بندی ده گانه رابسون
25

اعالم نتایج مداخالت اجرا شده  به معاونت 

درمان
5

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارشات کتبی دانشگاهها1401/12/011401/12/29

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن به 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
کاهش سزارین براساس راهنمای طبقه 

بندی ده گانه رابسون
25

برگزاری دوره های الزامی توانمند سازی ارائه 

دهندگان خدمات زایمانی
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش کتبی برگزاری کالسها طبق جدول ارسالی1401/12/011401/12/29

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن به 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
کاهش سزارین براساس راهنمای طبقه 

بندی ده گانه رابسون
25

برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان به 

غیر حضوری بنا به درخواست / صورت حضوری

مادر

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش کتبی برگزاری کالس ها طبق جدول ارسالی1401/12/011401/12/29

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن به 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
کاهش سزارین براساس راهنمای طبقه 

بندی ده گانه رابسون
25

برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی 

و اجرای مداخالت بر اساس نتایج
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش کتبی مداخالت طراحی شده در جدول ارسالی1401/06/011401/06/31

درمان

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش زایمان طبیعی ایمن به 

رصد کل زایمان ها 5میزان ساالنه 

نسبت به سال پایه

20
اجرای مداخالت اصالحی اولویت دار برای 

کاهش عوارض زایمان در بیمارستانها
30

طراحی  و اجرای مداخالت اختصاصی در هر 

بیمارستان بر اساس گزارش نتایج تحلیل
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_گزارش کتبی مداخالت طراحی شده1401/10/011401/10/30







265
از
34صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش تعداد پرونده های 

 11رسیدگی شده کمیسیون ماده 

در  (تخلفات مؤسسات درمانی)

در % 20کمتر از یکماه به میزان 

سال

4
 11بهبود مدیریت کمیسیون ماده  برنامه

قانون تعزیرات حکومتی
100

ثبت و بررسی وضعیت برگزاری جلسات 

 دانشگاهها و تخلف احراز شده11کمیسیون ماده 
30

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/12/011401/12/28
 دانشگاه در پورتال 11بارگذاری اطالعات کمیسیونهای ماده 

وزارتی
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقا شاخص های حمایت 

اجتماعی از بیماران آسیب پذیر 

 10در مراکز بیمارستانی به میزان 

درصد در سال

4
استقرار پروتکل های تخصصی مددکاری 

اجتماعی در نظام سالمت
100

پایش و نظارت بر اجرای پروتکل ها بر اساس 

چک لیست های نظارتی  ششماهه دوم
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_اکسل  ارزیابی و امتیاز دهی1401/12/011401/12/29

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقا شاخص های حمایت 

اجتماعی از بیماران آسیب پذیر 

 10در مراکز بیمارستانی به میزان 

درصد در سال

4
استقرار پروتکل های تخصصی مددکاری 

اجتماعی در نظام سالمت
100

پایش و نظارت بر اجرای پروتکل ها بر اساس 

ششماه اول- چک لیست های نظارتی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_چک لیت های نظارتی و اکسل های گزارش گیری از بازدیدها1401/07/011401/07/30

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقا شاخص های حمایت 

اجتماعی از بیماران آسیب پذیر 

 10در مراکز بیمارستانی به میزان 

درصد در سال

4
استقرار پروتکل های تخصصی مددکاری 

اجتماعی در نظام سالمت
100

توسعه خدمات مددکاری براساس پروتکل ها در 

سه ماهه چهارم- سایرمراکز درمانی
5

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
اکسل  مراکزتک تخصصی سرطان یا مراکزی که دارای بخش 

.سرطان هستند
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقا شاخص های حمایت 

اجتماعی از بیماران آسیب پذیر 

 10در مراکز بیمارستانی به میزان 

درصد در سال

4
استقرار پروتکل های تخصصی مددکاری 

اجتماعی در نظام سالمت
100

توسعه خدمات مددکاری براساس پروتکل ها در 

سه ماهه سوم- سایرمراکز درمانی
5

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/09/011401/09/30
اکسل  مراکزتک تخصصی سرطان یا مراکزی که دارای بخش 

.سرطان هستند
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقا شاخص های حمایت 

اجتماعی از بیماران آسیب پذیر 

 10در مراکز بیمارستانی به میزان 

درصد در سال

4
استقرار پروتکل های تخصصی مددکاری 

اجتماعی در نظام سالمت
100

توسعه خدمات مددکاری براساس پروتکل ها در 

شش ماهه اول- سایرمراکز درمانی
5

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/07/011401/07/30
اکسل  مراکزتک تخصصی سرطان یا مراکزی که دارای بخش 

.سرطان هستند
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 درصد از خدمات 20ارتقا کیفیت 

اورژانس بیمارستانی منتخب تا 

1401پایان سال 

10آموزش و توانمندسازی کارکنان بخش اورژانس70ارتقاء  کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی6

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29

مستندات مربوط به برگزاری دوره آموزشی به تفکیک رده 

(پزشک، پرستار، کمک بهیار، منشی)شغلی 

:حداقل  برگزاری دوره 

تریاژ 

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

_✔✔
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از
35صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 درصد از خدمات 20ارتقا کیفیت 

اورژانس بیمارستانی منتخب تا 

1401پایان سال 

70ارتقاء  کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی6
برگزاری کمیته راهبردی و سیاستگذاری 

اورژانس بیمارستانی
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29

 فرم صورتجلسه مربوط به برگزاری کمیته 4بارگذاری : دانشگاه 

 مطابق با دستورالعمل جامع 1401بصورت فصلی در سال 

اورژانس بصورت فایل زیپ

_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 درصد از خدمات 20ارتقا کیفیت 

اورژانس بیمارستانی منتخب تا 

1401پایان سال 

70ارتقاء  کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی6
پایش شاخص های ملی اورژانس بیمارستانی 

بصورت فصلی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29

مستندات مربوط به ثبت شاخص های ملی بصورت فصلی به 

تفکیک بیمارستان

مستندات مربوط به بررسی صحت ثبت اطالعات در سامانه

_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 درصد از خدمات 20ارتقا کیفیت 

اورژانس بیمارستانی منتخب تا 

1401پایان سال 

70ارتقاء  کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی6
تهیه بسته آموزشی توجیهی استانداردها و 

دستورالعمل های ابالغی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
مطابق با فرم در )مستندات برگزاری دوره آموزشی : دانشگاه

(پیوست راهنما
✔✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 درصد از خدمات 20ارتقا کیفیت 

اورژانس بیمارستانی منتخب تا 

1401پایان سال 

6
الکترونیکی شدن مستندات بخش اورژانس 

بیمارستانهای دانشگاهی
30پیاده سازی برنامه تریاژ الکترونیک30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29

ارسال تصویر ورود / مستندات مرتبط با قرارداد با شرکت

تصویر گزارش گیری از اطالعات / اطالعات بصورت الکترونیک

تریاژ بصورت الکترونیک

_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقاء فرآیند نظارت بر موسسات 

 در صد در 10پزشکی به میزان 

سال

100بهبود نظارت بر موسسات پزشکی4
راستی آزمایی از خود ارزیابی مراکز جراحی 

(شش ماه دوم)محدود در سطح کشور
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/12/011401/12/28
راستی ) خودارزیابی4جدول اکسل شماره  )مستندات

(1401 ماه دوم سال 6مراکز جراحی محدود(آزمایی
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقاء فرآیند نظارت بر موسسات 

 در صد در 10پزشکی به میزان 

سال

100بهبود نظارت بر موسسات پزشکی4
اعالم برنامه زمان )تشکیل تیم های نظارتی 

(بندی نظارت دانشگاهی
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/12/011401/12/28

 ماهه 12برنامه زمان بندی 1جدول اکسل شماره )مستندات

 شاخص های 2جدول اکسل شماره )و (1401بازدید های نظارتی

1401 ماهه سال 12گزارش دهی بازدید های نظارتی 

_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقاء فرآیند نظارت بر موسسات 

 در صد در 10پزشکی به میزان 

سال

100بهبود نظارت بر موسسات پزشکی4
ثبت و گزارش بازدید های نظارت بر مراکز و 

موسسات درمان بستری و سرپایی شش ماه اول
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/07/011401/07/28
 ماه 6گزارش عملکرد نظارتی 7جدول اکسل شماره )مستندات 

(1401اول سال 
_✔✔
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36صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقاء فرآیند نظارت بر موسسات 

 در صد در 10پزشکی به میزان 

سال

100بهبود نظارت بر موسسات پزشکی4

ثبت و گزارش بازدید های نظارت بر مراکز و 

موسسات درمان بستری و سرپایی شش ماه دوم 

سال

10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/12/011401/12/28
 ماه 6 گزارش عملکرد نظارتی 8جدول اکسل شماره )مستندات

( 1401دوم سال
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

ارتقاء فرآیند نظارت بر موسسات 

 در صد در 10پزشکی به میزان 

سال

100بهبود نظارت بر موسسات پزشکی4
خود ارزیابی مراکز جراحی محدود در سطح 

کشور شش ماه اول
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/07/011401/07/28
 6خودارزیابی مراکز جراحی محدود3جدول شماره )مستندات 

(1401ماه اول سال 
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 انجام شده در RCAافزایش  

مورد خطاهای پزشکی ثبت شده 

نسبت به سال % 20به میزان 

گذشته

4
اجرای برنامه مدیریت و کنترل  برنامه

خطاهای پزشکی
100

بارگذاری اطالعات خطاهای رخداد، سناریو و   

RCAشش ماه اول  
20

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/07/011401/07/30
 گزارش وقایع نا خواسته 5جدول پیوست شماره )مستندات

(1401شش ماه اول سال 
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

 انجام شده در RCAافزایش  

مورد خطاهای پزشکی ثبت شده 

نسبت به سال % 20به میزان 

گذشته

4
اجرای برنامه مدیریت و کنترل  برنامه

خطاهای پزشکی
100

بارگذاری اطالعات خطاهای رخداد، سناریو و   

RCAشش ماه دوم 
20

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/12/011401/12/28
 گزارش وقایع نا خواسته 6جدول پیوست شماره )مستندات 

(1401شش ماه دوم سال 
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش توانمندسازی  مدیران و 

کارشناسان حوزه گردشگری 

 درصد تا 20سالمت به میزان 

1401پایان سال 

4
برگزاری دوره های توجیهی جهت 

کارشناسان گردشگری سالمت دانشگاه ها
15برگزاری دوره آموزشی در شش ماهه اول50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_نامه رسمی دعوت جهت شرکت در دوره آموزشی1401/07/011401/07/30

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش توانمندسازی  مدیران و 

کارشناسان حوزه گردشگری 

 درصد تا 20سالمت به میزان 

1401پایان سال 

4
برگزاری دوره های توجیهی جهت 

کارشناسان گردشگری سالمت دانشگاه ها
15برگزاری دوره آموزشی شش ماهه دوم50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_نامه رسمی دعوت جهت شرکت در دوره آموزشی1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش توانمندسازی  مدیران و 

کارشناسان حوزه گردشگری 

 درصد تا 20سالمت به میزان 

1401پایان سال 

4
برگزاری دوره های توجیهی جهت 

کارشناسان گردشگری سالمت دانشگاه ها
50

دریافت بازخورد و تجزیه و تحلیل نظرات 

شرکت کنندگان
20

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔فرم نظرسنجی1401/12/011401/12/28







265
از
37صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش توانمندسازی  مدیران و 

کارشناسان حوزه گردشگری 

 درصد تا 20سالمت به میزان 

1401پایان سال 

4

توانمندسازی مدیران و کارشناسان حوزه 

گردشگری سالمت در زمینه آشنایی با 

مبانی گردشگری سالمت

20برگزاری دوره آموزشی شش ماهه اول50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/07/011401/07/30
نامه رسمی دعوت جهت شرکت در دوره آموزشی به همراه 

صورتجلسه
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش توانمندسازی  مدیران و 

کارشناسان حوزه گردشگری 

 درصد تا 20سالمت به میزان 

1401پایان سال 

4

توانمندسازی مدیران و کارشناسان حوزه 

گردشگری سالمت در زمینه آشنایی با 

مبانی گردشگری سالمت

25برگزاری دوره آموزشی شش ماهه دوم50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1401/12/011401/12/28
نامه رسمی دعوت جهت شرکت در دوره آموزشی به همراه 

صورتجلسه
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

درصدی میزان 10افزایش ساالنه 

آمادگی اورژانس بیمارستان ها 

/ حوادث/برای مواجهه با بالیا

بحران اپیدمی  نسبت به سال پایه

6
آمادگی اورژانس بیمارستانی در بحران 

براساس سطح بندی خدمات
100

ارزیابی آمادگی بخش اورژانس بیمارستان ها 

براساس چک لیست
40

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
مستندات ارزیابی با چک لیست ابالغی منطبق با دستورالعمل 

ارسال گزارش
✔✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

درصدی میزان 10افزایش ساالنه 

آمادگی اورژانس بیمارستان ها 

/ حوادث/برای مواجهه با بالیا

بحران اپیدمی  نسبت به سال پایه

6
آمادگی اورژانس بیمارستانی در بحران 

براساس سطح بندی خدمات
100

کادر / کارکنان/ افزایش دانش و مهارت مدیران

اورژانس در حوادث و سوانح
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29

مستندات مربوط به آموزش نحوه مقابلع با حوادث غیر مترقبه و 

انسان ساز براساس اولویتهای بحرانی منطقه 

شماره و تاریخ مجوز، تاریخ )مستندات برگزاری دوره آموزشی 

(برگزاری، تعداد افراد شرکت کننده، ارسال عکس 

برگزاری مانور و ارسال تصویر آن

✔✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

درصدی میزان 10افزایش ساالنه 

آمادگی اورژانس بیمارستان ها 

/ حوادث/برای مواجهه با بالیا

بحران اپیدمی  نسبت به سال پایه

6
آمادگی اورژانس بیمارستانی در بحران 

براساس سطح بندی خدمات
100

پیش بینی ارتقا ظرفیت تخت و تجهیزات 

(Surge Capacity)پزشکی 
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
مستندات مربوط به پیش بینیی ارتقاء ظرفیت و تخت و 

تجهیزات پزشکی
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

درصدی میزان 10افزایش ساالنه 

آمادگی اورژانس بیمارستان ها 

/ حوادث/برای مواجهه با بالیا

بحران اپیدمی  نسبت به سال پایه

6
آمادگی اورژانس بیمارستانی در بحران 

براساس سطح بندی خدمات
100

تشکیل تیم واکنش سریع در اورژانس 

بیمارستانها
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
ارسال برنامه آموزشی  تدوین شده در خصوص تیم واکنش سریع

ارسال تصویر ابالغ تشکیل تیم واکنش سریع
_✔✔

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
تمدید مجوز  فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDتمدید مجوز 
50

ارسال چک  لیست موارد تأیید شده  به  

دبیرخانه گردشگری سالمت وزارت شش ماهه 

اول

10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_چک لیست و نامه اداری1401/07/011401/07/30







265
از
38صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
تمدید مجوز  فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDتمدید مجوز 
50

ارسال چک  لیست موارد تأیید شده  به  

دبیرخانه گردشگری سالمت وزارت شش ماهه 

دوم

10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_چک لیست و نامه اداری1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
تمدید مجوز  فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDتمدید مجوز 
50

انجام بازدید توسط ارزیابان دانشگاهی شش 

ماهه اول
15

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_چک لیست تکمیل شده و صورتجلسه1401/07/011401/07/30

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
تمدید مجوز  فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDتمدید مجوز 
50

انجام بازدید توسط ارزیابان دانشگاهی شش 

ماهه دوم
15

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_چک لیست تکمیل شده و صورتجلسه1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
تمدید مجوز  فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDتمدید مجوز 
10تدوین گزارش ساالنه50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔گزارش1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
15انجام بازدید جهت ارزیابی شش ماه دوم50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔چک لیست و صورتجلسه بازدید1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
15انجام بازدید جهت ارزیابی شش ماهه اول50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔چک لیست و صورتجلسه بازدید1401/07/011401/07/30

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
10تدوین گزارش ساالنه50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔تهیه گزارش1401/12/011401/12/28







265
از
39صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
50

تهیه و تدوین برنامه بازدید از مراکز متقاضی 

 شش ماهه اول براساس لیست مراکز IPDمجوز 

متقاضی

10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔برنامه بازدید1401/07/011401/07/30

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
50

تهیه و تدوین برنامه بازدید از مراکز متقاضی 

 شش ماهه دوم براساس لیست مراکز IPDمجوز 

متقاضی

10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔برنامه بازدید1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
50

دریافت تقاضای صدور مجوز از سوی دانشگاه ها 

شش ماهه اول
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔_نامه اداری1401/07/011401/07/30

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

افزایش صدور و تمدید مجوز 

IPD برای درخواست کنندگان 

درصد  10ذیصالح  به میزان 

متقاضیان همان سال

5
صدور مجوز فعالیت مراکز درمانی متقاضی 

IPDدریافت مجوز 
50

دریافت تقاضای صدور مجوز از سوی دانشگاه ها 

شش ماهه دوم
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔نامه اداری1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

بهبود آمادگی و پاسخ 

فوریت و - آزمایشگاهی به بحران

بالیا و انطباق با الزامات پدافند 

 درصد 50غیرعامل در 

آزمایشگاههای بیمارستانی 

دانشگاههای علوم پزشکی تا 

1401پایان سال 

5

بهبود آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی به 

فوریت و بال و انطباق با الزامات - بحران

پدافند غیرعامل

100

ارزیابی میزان آمادگی برای پاسخ آزمایشگاهی 

به بحرانها، فوریتها و بالیا در بیمارستانهای 

دانشگاهی

30
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_گزارش1401/10/011401/10/15

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

بهبود آمادگی و پاسخ 

فوریت و - آزمایشگاهی به بحران

بالیا و انطباق با الزامات پدافند 

 درصد 50غیرعامل در 

آزمایشگاههای بیمارستانی 

دانشگاههای علوم پزشکی تا 

1401پایان سال 

5

بهبود آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی به 

فوریت و بال و انطباق با الزامات - بحران

پدافند غیرعامل

100

انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه برای بهبود 

آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی به بحرانها، فوریتها 

 بالیا و انطباق با الزامات پدافند غیرعامل

35
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_گزارش1401/12/011401/12/15







265
از
40صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

بهبود بازاریابی به منظور افزایش 

 درصدی بیماران بین الملل 40

نسبت به سال گذشته

4
مشارکت فعال در رویدادهای داخلی و بین 

المللی
16

تهیه تقویم ساالنه روادیدها به دانشگاههای 

علوم پزشکی
25

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔تقویم رویدادها1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

بهبود بازاریابی به منظور افزایش 

 درصدی بیماران بین الملل 40

نسبت به سال گذشته

4
مشارکت فعال در رویدادهای داخلی و بین 

المللی
16

مشارکت و حضور در رویدادهای داخلی و بین 

المللی
50

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

✔✔✔نامه اداری1401/12/011401/12/28

درمان

تامین رضایت مندی 

گیرندگان خدمت و 

تعالی خدمات بالینی در 

مراکز درمانی و پیش 

بیمارستانی

صدور گواهینامه تصدیق برای 

 درصد آزمایشگاه های 100

پزشکی مجاز در حوزه غربالگری 

1401مادران باردار تا پایان 

4
ساماندهی آزمایشگاههای پزشکی مجاز به 

فعالیت در حوزه غربالگری مادران باردار
100

اجرای برنامه های ارزیابی نظارتی 

آزمایشگاههای مجاز غربالگری
30

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_گزارش1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش  بیماران مبتال به 

فشارخون باالی دریافت کننده 

 درصد تا 20خدمات  به میزان 

1404پایان 

3
راه اندازی و بهره برداری از مراکز فشار 

خون
100

آموزش و توانمندسازی کارشناسان برنامه 

فشارخون  باال
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگذاری فایل مکاتبه مبنی بر کارگاه ویا کالس آموزشی و 

توانمندسازی کارشناسان
✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش  بیماران مبتال به 

فشارخون باالی دریافت کننده 

 درصد تا 20خدمات  به میزان 

1404پایان 

3
راه اندازی و بهره برداری از مراکز فشار 

خون
100

ارائه خدمات استاندارد در مراکز فشار خون بر 

اساس بسته های حمایتی ابالغی
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

مکاتبه با امضاء معاون درمان مبنی بر ارائه خدمات استاندارد در 

مراکز فشار خون بر اساس بسته های حمایتی ابالغی
_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش  بیماران مبتال به 

فشارخون باالی دریافت کننده 

 درصد تا 20خدمات  به میزان 

1404پایان 

3
راه اندازی و بهره برداری از مراکز فشار 

خون
100

پیگیری تجهیز و تکمیل کلینیک های فشار 

خون در کشور
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگذاری فایل مکاتبه با امضاء معاون درمان مبنی بر پمعرفی 

فوکال پوینت اجرایی برنامه وپرستار ویا کارشناس مسئول ثبت 

وپیگیری بیمار

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش  بیماران مبتال به 

فشارخون باالی دریافت کننده 

 درصد تا 20خدمات  به میزان 

1404پایان 

3
راه اندازی و بهره برداری از مراکز فشار 

خون
100

نظارت هوشمند بر اجرای استانداردهای خدمات 

با ساماندهی ثبت الکترونیک اطالعات
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

مکاتبه با امضاء معاون درمان مبنی بر نظارت هوشمند بر اجرای 

استانداردهای خدمات با ساماندهی ثبت الکترونیک اطالعات
✔✔✔
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از
41صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی بیماران 25افزایش 

سرطانی تحت پوشش ارائه 

خدمات استاندارد تا پایان 

1404سال

2
اجرای برنامه توسعه مدیریت و خدمات 

مراکز سرطان
20اجرای برنامه آموزشی100

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگزاری فایل مکاتبه  با مضا معاون درمان مبنی براجرای برنامه 

آموزشی
✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی بیماران 25افزایش 

سرطانی تحت پوشش ارائه 

خدمات استاندارد تا پایان 

1404سال

2
اجرای برنامه توسعه مدیریت و خدمات 

مراکز سرطان
100

تهیه بسته آموزشی مدیران، کارشناسان و 

پزشکان مجری برنامه ها و دستورالعمل های 

سرطان

20
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بار گذاری مکاتبات مربوط به تهیه بسته آموزشی مدیران، 

کارشناسان و پزشکان مجری برنامه ها و دستورالعمل های 

سرطان با امضا معاون درمان

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی بیماران 25افزایش 

سرطانی تحت پوشش ارائه 

خدمات استاندارد تا پایان 

1404سال

2
اجرای برنامه توسعه مدیریت و خدمات 

مراکز سرطان
100

نظارت هوشمند بر اجرای استانداردهای خدمات 

و ثبت الکترونیک اطالعات
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

ارائه گزارش مکاتبه ای با امضا معاونت درمان در خصوص نظارت 

بر اجرای استانداردهای خدمات و ثبت الکترونیک اطالعات
✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی بیماران 25افزایش 

سرطانی تحت پوشش ارائه 

خدمات استاندارد تا پایان 

1404سال

2
اجرای برنامه توسعه مدیریت و خدمات 

مراکز سرطان
100

نیازسنجی، اولویت گذاری و تهیه فهرست تخت 

های مورد نیاز برای شیمی درمانی
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگزاری فایل مکاتبه در خصوص نیازسنجی، اولویت گذاری و 

تهیه فهرست تخت های مورد نیاز برای شیمی درمانی با امضا 

معاونت درمان

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی مراکز درمانی 5افزایش 

دانشگاهی دارای نیروها و 

نهادهای داوطلب مردمی حائز 

1401صالحیت  در سال 

2
بکارگیری داوطلبان مردمی در خدمات 

پشتیبانی و تخصصی درمان
100

اجرای طرح سالمت یار در مراکز منتخب 

سه ماهه چهارم- دانشگاه ها
8

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_فایل اکسل ارزیابی سه ماهه چهارم1401/12/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی مراکز درمانی 5افزایش 

دانشگاهی دارای نیروها و 

نهادهای داوطلب مردمی حائز 

1401صالحیت  در سال 

2
بکارگیری داوطلبان مردمی در خدمات 

پشتیبانی و تخصصی درمان
100

اجرای طرح سالمت یار در مراکز منتخب 

سه ماهه سوم- دانشگاه ها
8

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_اکسل ارزیابی1401/09/011401/09/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی مراکز درمانی 5افزایش 

دانشگاهی دارای نیروها و 

نهادهای داوطلب مردمی حائز 

1401صالحیت  در سال 

2
بکارگیری داوطلبان مردمی در خدمات 

پشتیبانی و تخصصی درمان
100

اجرای طرح سالمت یار در مراکز منتخب 

سه ماهه اول ودوم-دانشگاه ها
9

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_فایل اکسل پایش و ارزیابی سه ماهه دوم1401/07/011401/07/30
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42صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش اهدا و پیوند عضو به 

 درصد سالیانه براساس 10میزان 

 نسبت به سال پایهPMPشاخص 

2
به (PMP)افزایش پیوندو اهدای عضو 

درصد نسبت به سال گذشته10میزان 
100

در RDAارتباط با دانشگاه ها از طریق سامانه 

خصوص ثبت نیاز داروهای پیوند
5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

-بارگزاری نامه کمبود دارو ارسالی شده به مرکز مدیریت پیوند

بارگذاری تصویر نامه های مربوط به ارسالی نام کاربریهای سامانه 

RDAبه بخش های پیوند 

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش اهدا و پیوند عضو به 

 درصد سالیانه براساس 10میزان 

 نسبت به سال پایهPMPشاخص 

2
به (PMP)افزایش پیوندو اهدای عضو 

درصد نسبت به سال گذشته10میزان 
100

برگزاری دوره های آموزش مجازی فصلی برای 

فرایند شناسایی و فراهم آوری)گروه هدف
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگزاری نامه های اداری برگزاری برنامه های آموزش در خصوص 

مباحث مرتبط با شناسایی و فراهم آوری اهدا کنندگان مرگ 

مغزی

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش اهدا و پیوند عضو به 

 درصد سالیانه براساس 10میزان 

 نسبت به سال پایهPMPشاخص 

2
به (PMP)افزایش پیوندو اهدای عضو 

درصد نسبت به سال گذشته10میزان 
100

برنامه ریزی برای توسعه حمل و نقل هوایی عضو 

پیوندی
5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

در واحدهای - بارگزاری نمونه نامه ارسالی به اورژانس هوایی 

فراهم آوری تهران و شناسایی های تحت پوشش نیز آپلود نامه 

از سوی واحد فراهم آوری تعداد قلبهای اهدا شده در آن ذکر 

گردد

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش اهدا و پیوند عضو به 

 درصد سالیانه براساس 10میزان 

 نسبت به سال پایهPMPشاخص 

2
به (PMP)افزایش پیوندو اهدای عضو 

درصد نسبت به سال گذشته10میزان 
100

پایش و بازدید بخش های پیوند  و واحد های 

فراهم آوری  و شناسایی
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگزاری  لیست مشکالت موجود در بخش های پیوند تحت 

  منتج از بررسی و Excel و wordپوشش دانشگاه در قالب 

بازدی های انجام شده توسط کارشناس پیوند معاونت دانشگاه و 

اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکالت موجود در بخش های 

پیوند و اهداکننده مرگ مغزی

_✔✔
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43صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش اهدا و پیوند عضو به 

 درصد سالیانه براساس 10میزان 

 نسبت به سال پایهPMPشاخص 

2
به (PMP)افزایش پیوندو اهدای عضو 

درصد نسبت به سال گذشته10میزان 
100

پیگیری واحدهای شناسایی و فراهم آوری و 

مراکز پیوند در خصوص ثبت موارد مرتبط
15

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگزاری عکس  از صفحه سامانه که : در واحدهای شناسایی 

تعداد کل اهدا کنندگان شناسایی شده منتقل یافته به واحد 

. نمایان باشد1401فراهم آوری  مربروط به سال 

بارگزاری عکس  از صفحه سامانه که  "در واحدهای فراهم آوری  

 1401تعداد کل اهدا کنندگان فراهم آوری شده مربروط به سال 

.نمایان باشد

بارگزاری  عکس از صفحه سامانه که نشان دهد : مراکز پیوند 

 نمایان 1401تعداد کل موارد پیوند شده به تفکیک ارگان در سال 

باشد

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش بیماران اولویت 

داربستری دریافت کننده خدمات 

استاندارد تغذیه بالینی به میزان 

1404 درصد تا پایان 20

2
مدیریت خدمات تغذیه بالینی و رژیم 

درمانی در مراکز سرپایی و بستری
100

توانمندسازی مدیران و کارشناسان دانشگاه ها 

در خصوص نظارت بر اجرای مقررات
30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

جدول گزارش برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان . 1

(با امضا معاون درمان دانشگاه)تغذیه بیمارستان ها 

جدول کمیته های مستقل تغذیه بالینی برگزار شه در .2

(با امضا معاون درمان دانشگاه)بیمارستان 

جلسات هم اندیشی برگزار شده / جدول دوره های آموزشی.3

برای دانشگاه ها

✔✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی
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مدیریت،
منابع
و
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دفتر
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ریزی
و
نظارت
راهبردی
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش بیماران اولویت 

داربستری دریافت کننده خدمات 

استاندارد تغذیه بالینی به میزان 

1404 درصد تا پایان 20

2
مدیریت خدمات تغذیه بالینی و رژیم 

درمانی در مراکز سرپایی و بستری
100

نظارت هوشمند بر اجرای استانداردهای خدمات 

و ثبت الکترونیک اطالعات در سامانه سپاس
30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

جدول گزارش بازدیدهای انجام شده توسط مسئول تغذیه . 1

با امضا )ستاد درمان دانشگاه ها از بیمارستان های تحت پوشش 

(معاون درمان 

 در بیمارستان hisتکمیل فرم میزان ثبت کدهای تغذیه در . 2

های تحت پوشش توسط دانشگاه ها

تکمیل جدول تعداد بازدیدهای انجام شده از دانشگاه ها .3

نامه ایجاد دسترسی برای قطب های کشوری تغذیه بالینی به . 4

سامانه سپاس

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش بیماران سکته قلبی 

دریافت کننده   خدمات 

 درصد به  16توانبخشی به میزان 

1404تا پایان سال

2
توسعه خدمات توانبخشی استاندارد به 

بیماران سکته قلبی
100

آموزش و توانمندسازی کارشناسان حوزه 

توانبخشی در سکته قلبی
50

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگذاری فایل آموزشی

ارسال نامه اتوماسیونی با امضای معاون درمان دانشگاه به معاون 

درمان ستاد در خصوص برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان 

توانبخشی و بارگزاریمستندات برگزار دوره آموزشی

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش بیماران سکته قلبی 

دریافت کننده   خدمات 

 درصد به  16توانبخشی به میزان 

1404تا پایان سال

2
توسعه خدمات توانبخشی استاندارد به 

بیماران سکته قلبی
100

گزارش دهی از ارائه خدمات استاندارد 

توانبخشی به بیماران قلبی
50

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگذاری نامه اتوماسیونی با امضای معاونت درمان دانشگاه به 

معاونت درمان ستاد در خصوص گزارش از تعداد کل بیماران 

 و تعداد بیماران 1401سکته قلبی دانشگاه علوم پزشکی در سال 

سکته قلبی دریافت کننده خدمات توانبخشی

_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
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و
آموزش
پزشکی
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و
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و
نظارت
راهبردی
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ها
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ا

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش بیماران سکته مغزی 

دریافت کننده   خدمات 

 درصد به  16توانبخشی به میزان 

1404تا پایان سال

2
توسعه خدمات توانبخشی استاندارد به 

بیماران سکته حاد مغزی
100

آموزش و توانمندسازی کارشناسان  حوزه 

توانبخشی در سکته حاد مغزی
34

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگذاری فایل آموزشی

ارسال نامه اتوماسیونی با امضای معاون درمان دانشگاهعلوم 

پزشکی به معاون درمان ستاد در خصوص برگزاری دوره های 

آموزشی برای کارشناسان توانبخشی  و بارگذاری مستندات 

برگزاری دوره آموزشی

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش بیماران سکته مغزی 

دریافت کننده   خدمات 

 درصد به  16توانبخشی به میزان 

1404تا پایان سال

2
توسعه خدمات توانبخشی استاندارد به 

بیماران سکته حاد مغزی
100

گزارش دهی از ارائه خدمات استاندارد 

توانبخشی به بیماران سکته حاد مغزی
33

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

ارسال و بارگذاری نامه اتوماسیونی با امضای معاونت درمان 

دانشگاه علوم پزشکی به معاون درمان ستاد د رخصوص تعداد 

 و 1401کل بیماران سکته مغزی دانشگاه علوم پزشکی در سال

تعداد بیماران دریافت کننده خدمات توانبخشی سکته مغزی و 

همچنین ارائه گزارش از برگزاری دوره آموزشی توانبخشی 

سکته مغزی برای کارشناسان توانبخشی به همراه مستندات

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش تعداد بیماران دیابتیک 

دریافت کننده خدمات  در برنامه 

 20ملی کنترل دیابت به میزان 

1404درصد تا پایان 

25آموزش و توانمندسازی کارشناسان برنامه  دیابت100راه اندازی و بهره برداری از مراکز دیابت4
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

مکاتبه برگزاری کارگاه یا کالس آموزشی  تحت نظارت فوکال 

پوینت علمی برنامه
✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش تعداد بیماران دیابتیک 

دریافت کننده خدمات  در برنامه 

 20ملی کنترل دیابت به میزان 

1404درصد تا پایان 

100راه اندازی و بهره برداری از مراکز دیابت4
ارائه خدمات استاندارد در مراکز دیابت بر اساس 

بسته های حمایتی ابالغی
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

مکاتبه با امضاء معاون درمان مبنی بر ارائه خدمات استاندارد در 

مراکز دیابت بر اساس بسته های حمایتی ابالغی
_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش تعداد بیماران دیابتیک 

دریافت کننده خدمات  در برنامه 

 20ملی کنترل دیابت به میزان 

1404درصد تا پایان 

100راه اندازی و بهره برداری از مراکز دیابت4
پیگیری تجهیز و تکمیل کلینیک های دیابت در 

کشور
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

-مکاتبه جهت معرفی فوکال پوینت اجرایی  در دانشگاه 

پرستاریا کارشناس مسئول ثبت وپیگیری وآموزش  بیمار
_✔✔
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ا

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش تعداد بیماران دیابتیک 

دریافت کننده خدمات  در برنامه 

 20ملی کنترل دیابت به میزان 

1404درصد تا پایان 

100راه اندازی و بهره برداری از مراکز دیابت4
نظارت هوشمند بر اجرای استانداردهای خدمات 

با ساماندهی ثبت الکترونیک اطالعات
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

مکاتبه با امضاء معاون درمان مبنی بر نظارت هوشمند بر اجرای 

استانداردهای خدمات با ساماندهی ثبت الکترونیک اطالعات
✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش درصد بیماران سکته 

قلبی دریافت کننده خدمات 

 درصدتا 10استاندارد  به میزان 

1404پایان سال

2
ساماندهی خدمات درمان سکته قلبی در 

 کشور247مراکز 
100

توانمندسازی کارشناسان  برنامه های قلبی 

عروقی
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش درصد نیروهای آموزش دیده1401/12/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش درصد بیماران سکته 

قلبی دریافت کننده خدمات 

 درصدتا 10استاندارد  به میزان 

1404پایان سال

2
ساماندهی خدمات درمان سکته قلبی در 

 کشور247مراکز 
100

نظارت و اصالح ثبت اطالعات مرتبط با بیماران 

 بیمارستانهاHISسکته حاد قلبی در 
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

 در 247ارسال فرم جمع بندی گزارش ارزیابی ارائه خمات 

بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه
_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش درصد بیماران سکته 

مغزی دریافت کننده خدمات 

 درصدتا 10استاندارد  به میزان 

1404پایان سال

3
ساماندهی خدمات درمان سکته مغزی در 

 کشور724مراکز 
100

توانمندسازی کارشناسان برنامه های قلبی 

عروقی
30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_724درصد نیروهای آموزش دیده در بیمارستانهای 1401/12/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش درصد بیماران سکته 

مغزی دریافت کننده خدمات 

 درصدتا 10استاندارد  به میزان 

1404پایان سال

3
ساماندهی خدمات درمان سکته مغزی در 

 کشور724مراکز 
100

نظارت و اصالح ثبت اطالعات مرتبط با بیماران 

 بیمارستانهاHISسکته حاد مغزی در 
30

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

 در 724ارسال فرم جمع بندی گزارش ارزیابی ارائه خدمات 

بیمارستانهای منتخب
_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش ده درصدی مجوزهای 

مقیمی در  بیمارستان های 

(نسبت به سال پایه)دانشگاهی 

2

استمرار ارائه خدمات جامع تخصصی در 

تمامی ساعات شبانه روز در تمامی مناطق 

کشور در قالب برنامه مقیمی

100
پایش اطالعات مقیمی متخصصین از سامانه 

HS E
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29

جدول شماره )تکمیل و ارسال فرم آماری درصد پوشش مقیمی 

10) 

    تکمیل و ارسال چک لیست نظارت و پایش دستورالعمل 

برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های 

(11جدول شماره )دانشگاهی 

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی میزان 1افزایش ساالنه  

 6شاخص تعیین تکلیف زیر 

ساعت بیماران در بخش اورژانس 

بیمارستان نسبت به سال پایه

4
استاندارد سازی و توسعه تجهیزات 

پزشکی  اورژانس
20

تکمیل فرم نیازها به صورت دوره ای توسط 

دانشگاه
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_تکمیل فرم نیاز1401/12/011401/12/29
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معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی
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برنامه
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی میزان 1افزایش ساالنه  

 6شاخص تعیین تکلیف زیر 

ساعت بیماران در بخش اورژانس 

بیمارستان نسبت به سال پایه

4
پایش و ارزشیابی عملکرد اورژانس 

بیمارستانی
20ارائه برنامه بهبود و ارتقاء فرایندها20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
ارائه گزارش از برنامه ها و اقدامات اصالحی انجام شده جهت 

رفع نواقص قابل بهبود
_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی میزان 1افزایش ساالنه  

 6شاخص تعیین تکلیف زیر 

ساعت بیماران در بخش اورژانس 

بیمارستان نسبت به سال پایه

4
پایش و ارزشیابی عملکرد اورژانس 

بیمارستانی
20

برنامه ریزی و اجرای پایش میدانی ماتریکسی 

براساس چک لیست
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔✔خودارزیابی براساس چک لیست ابالغی: دانشگاه 1401/12/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصدی میزان 1افزایش ساالنه  

 6شاخص تعیین تکلیف زیر 

ساعت بیماران در بخش اورژانس 

بیمارستان نسبت به سال پایه

4
پایش و ارزشیابی عملکرد اورژانس 

بیمارستانی
20تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی اورژانس ها20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
ارائه گزارش: ستاد

ارائه گزارش از نتایج خودارزیابی برای هر بیمارستان: دانشگاه
✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

ارتقا وضعیت کنترل عفونت در مراکز ارایه 

خدمات دندانپزشکی با تاکید بر 

 دانشگاه 5کالیبراسیون اتوکالو در حداقل 

علوم پزشکی

20اجرای برنامه ها5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش اجرا1401/04/011401/10/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

ارتقا وضعیت کنترل عفونت در مراکز ارایه 

خدمات دندانپزشکی با تاکید بر 

 دانشگاه 5کالیبراسیون اتوکالو در حداقل 

علوم پزشکی

5
تدوین برنامه اجرایی کنترل عفونت با انتخاب 

دانشگاه های پایلوت
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند سیاستی1401/03/011401/04/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

ارتقا وضعیت کنترل عفونت در مراکز ارایه 

خدمات دندانپزشکی با تاکید بر 

 دانشگاه 5کالیبراسیون اتوکالو در حداقل 

علوم پزشکی

20تدوین برنامه سیاستی  کنترل عفونت5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند سیاستی1401/02/011401/03/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

ارتقا وضعیت کنترل عفونت در مراکز ارایه 

خدمات دندانپزشکی با تاکید بر 

 دانشگاه 5کالیبراسیون اتوکالو در حداقل 

علوم پزشکی

10تدوین سیاست ملی5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند سیاستی1401/10/011401/11/30
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

ارتقا وضعیت کنترل عفونت در مراکز ارایه 

خدمات دندانپزشکی با تاکید بر 

 دانشگاه 5کالیبراسیون اتوکالو در حداقل 

علوم پزشکی

20تشکیل کمیته تخصصی5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_صورت جلسه1401/01/011401/01/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

ارتقا وضعیت کنترل عفونت در مراکز ارایه 

خدمات دندانپزشکی با تاکید بر 

 دانشگاه 5کالیبراسیون اتوکالو در حداقل 

علوم پزشکی

10تصویب و ابالغ5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند ابالغیه1401/11/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

برنامه ریزی و آماده سازی نظام یکپارچه 

 5در )خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی 

براساس نظام ارجاع و سطح  (دانشگاه

بندی خدمات و مراکز دندانپزشکی

20ارزیابی میدانی چالش ها و ارائه اقدامات اصالحی4
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش ارزیابی1401/11/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

برنامه ریزی و آماده سازی نظام یکپارچه 

 5در )خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی 

براساس نظام ارجاع و سطح  (دانشگاه

بندی خدمات و مراکز دندانپزشکی

4
انتخاب دانشگاه های مجری برای استقرار 

آزمایشی سند
10

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_لیست دانشگاه ها1401/08/011401/09/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

برنامه ریزی و آماده سازی نظام یکپارچه 

 5در )خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی 

براساس نظام ارجاع و سطح  (دانشگاه

بندی خدمات و مراکز دندانپزشکی

10بررسی و تأیید کمیته تخصصی دندانپزشکی4
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_نامه تأیید1401/06/011401/08/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

برنامه ریزی و آماده سازی نظام یکپارچه 

 5در )خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی 

براساس نظام ارجاع و سطح  (دانشگاه

بندی خدمات و مراکز دندانپزشکی

20پیاده سازی برنامه ها4
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش اجرا1401/11/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

برنامه ریزی و آماده سازی نظام یکپارچه 

 5در )خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی 

براساس نظام ارجاع و سطح  (دانشگاه

بندی خدمات و مراکز دندانپزشکی

20تدوین برنامه های اجرایی4
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش برنامه1401/09/011401/10/30
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

برنامه ریزی و آماده سازی نظام یکپارچه 

 5در )خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی 

براساس نظام ارجاع و سطح  (دانشگاه

بندی خدمات و مراکز دندانپزشکی

10تدوین سند استقرار و توسعه4
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند استقرار1401/03/011401/05/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه ارایه خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج
20ارایه راهکارها و برنامه های عملیاتی5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_برنامه اجرایی1401/04/011401/05/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه ارایه خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج
20ارزیابی میدانی5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_برنامه اجرایی1401/02/011401/03/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه ارایه خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج
5

ارزیابی و شناسایی مشکالت موجود در مراکز 

معرفی شده
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش احصا مشکالت1401/01/011401/02/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه ارایه خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج
20پیگیری اجرای برنامه ها5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش پیگیری1401/07/011401/10/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه ارایه خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج
5

ثبت داده های بیماران خاص برای خدمات 

دندانپزشکی
20

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش ثبت داده ها1401/02/011401/03/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه بخش دندانپزشکی در 

بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی
5

ارزیابی ظرفیت ها و نیازها بخشهای دندانپزشکی 

مراکز بیمارستانی
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش ارزیابی1401/01/011401/02/30
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وزارت
بهداشت،
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معاونت
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه بخش دندانپزشکی در 

بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی
25ارزیابی عملکرد5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش ارزیابی1401/10/011401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه بخش دندانپزشکی در 

بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی
25تجهیز بخشهای دندانپزشکی مراکز5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش تجهیز1401/07/011401/10/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3
توسعه بخش دندانپزشکی در 

بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی
25درخواست خرید5

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند درخواست1401/03/011401/07/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

توسعه نظارت و ارزیابی هوشمند مراکز 

ارایه کننده خدمات دندانپزشکی و 

 5البرتوارهای دندانپزشکی در حداقل 

دانشگاه علوم پزشکی

20اجرای آزمایشی5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_برنامه اجرایی1401/07/011401/10/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

توسعه نظارت و ارزیابی هوشمند مراکز 

ارایه کننده خدمات دندانپزشکی و 

 5البرتوارهای دندانپزشکی در حداقل 

دانشگاه علوم پزشکی

20برون سپاری پروژه تحقیقاتی5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_گزارش پروژه1401/02/011401/06/31

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

توسعه نظارت و ارزیابی هوشمند مراکز 

ارایه کننده خدمات دندانپزشکی و 

 5البرتوارهای دندانپزشکی در حداقل 

دانشگاه علوم پزشکی

20تدوین سند نظارت مراکز5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند نظارت1401/07/011401/07/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

توسعه نظارت و ارزیابی هوشمند مراکز 

ارایه کننده خدمات دندانپزشکی و 

 5البرتوارهای دندانپزشکی در حداقل 

دانشگاه علوم پزشکی

10تصویب و ابالغ5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند ابالغیه1401/12/011401/12/29
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وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی به 10افزایش سالیانه 

خدمات دندانپزشکی در بخش 

دولتی نسبت به سال پایه

3

توسعه نظارت و ارزیابی هوشمند مراکز 

ارایه کننده خدمات دندانپزشکی و 

 5البرتوارهای دندانپزشکی در حداقل 

دانشگاه علوم پزشکی

10نهایی سازی سند5
مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_سند نهایی شده1401/11/011401/11/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش میزان جذب مددکار 

اجتماعی در بیمارستان های 

دولتی کشور به -دانشگاهی

 درصد در سال15میزان 

2
جذب و بکارگیری مددکار - نیازسنجی 

اجتماعی در بیمارستان های دانشگاهی
100

بررسی وضع موجود پستهای مددکاری واحصاء 

ظرفیتهای خالی آنها در بیمارستان
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/07/011401/07/30
پاسخ به نامه نیازسنجی به منظور جذب و بکارگیری مددکار 

اجتماعی در بیمارستان های دانشگاهی درغالب فرم اکسل
_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی پوشش 50افزایش

خدمات به بیماران 

سیستیک فیبروزیس (اف.سی)

1404بزرگسال تاپایان سال 

2
اجرای آزمایشی برنامه دسترسی بیماران 

  به خدمات استانداردCFبزرگسال مبتال به 
25انتخاب و تعیین دانشگاه ها هدف100

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_اطالعات ارسالی از دانشگاه ها1401/08/011401/08/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی پوشش 50افزایش

خدمات به بیماران 

سیستیک فیبروزیس (اف.سی)

1404بزرگسال تاپایان سال 

2
اجرای آزمایشی برنامه دسترسی بیماران 

  به خدمات استانداردCFبزرگسال مبتال به 
25تعیین تیم ارائه خدمت توسط هر مرکز100

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_مکاتبات صورت گرفته درخصوص معرفی تیم درمانی1401/09/011401/09/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی پوشش 50افزایش

خدمات به بیماران 

سیستیک فیبروزیس (اف.سی)

1404بزرگسال تاپایان سال 

2
اجرای آزمایشی برنامه دسترسی بیماران 

  به خدمات استانداردCFبزرگسال مبتال به 
CF25راه اندازی و شروع فعالیت مراکز منتخب 100

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
✔✔_اعالم راه  اندازی و شروع بکار مرکز توسط دانشگاه1401/12/151401/12/29

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصد 2بازنگری سالیانه حداقل 

از کدهای کتاب ارزش نسبی 

خدمات سالمت نیازمند اصالح 

برحسب اولویت نظام سالمت

2

بازنگری فهرست خدمات آزمایشگاهی در 

کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای 

سالمت

100

پایش و نظارت بر حسن اجرا و رعایت تعرفه 

های آزمایشگاهی مصوب توسط ارائه دهنده 

خدمت

20
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_گزارش1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی  بیماران 10پوشش 

سرطانی با ارایه خدمات و 

مراقبت های حمایتی و تسکینی 

در مراکز منتخب تا پایان 

1404سال

2
توسعه خدمات حمایتی و تسکینی به 

بیماران سرطانی
100

تربیت و توانمندسازی کارشناسان حرفه ای 

برنامه های حمایتی و تسکینی
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

بارگزاری مکاتبه رسمی با امضا معاون درمان دانشگاه مبنی 

برگزاری دوره آموزشی
_✔✔
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی  بیماران 10پوشش 

سرطانی با ارایه خدمات و 

مراقبت های حمایتی و تسکینی 

در مراکز منتخب تا پایان 

1404سال

2
توسعه خدمات حمایتی و تسکینی به 

بیماران سرطانی
100

نظارت بر اجرای راهنماها، شیوه نامه ها و 

دستورالعمل ها در مراکز
25

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

ارائه گزارش مبنی بر اجرای راهنماها، شیوه نامه ها و 

دستورالعمل ها در مراکز اعم از  گزارش بازدید از مراکز طی 

مکاتبه با امضا معاون درمان

✔✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصد از بیماران با 16پوشش 

خدمات پایه توانبخشی در سطح 

دوم و سوم  به میزان  تا پایان 

1404سال

2
راه اندازی و بهره برداری بخش های 

توانبخشی
50تجهیز مراکز توانبخشی100

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

ارسال و بارگذاری نامه اتوماسیونی با امضای معاون درمان 

دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به معاون درمان ستاد درخصوص 

گزارش از تجهیز بخش توانبخشی بیمارستان های  سطح دوم و 

سوم دانشگاهی

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

درصد از بیماران با 16پوشش 

خدمات پایه توانبخشی در سطح 

دوم و سوم  به میزان  تا پایان 

1404سال

2
راه اندازی و بهره برداری بخش های 

توانبخشی
100

ثبت در پرونده )ثبت خدمات توانبخشی بیماران 

(سالمت الکترونیک
50

مرکز مدیریت پیوند 

و درمان بیماریها
1401/12/011401/12/29

ارسال و بارگذاری نامه اتوماسیونی با امضای معاون درمان 

دانشکده علوم پزشکی مربوطه به معاون درمان /دانشگاه

ستاددر خصوص گزارش از نحوه ثبت خدماتتوانبخشی در 

پرونده سالمت الکترونیک

_✔✔

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4

عملکرد و الگوی ارائه - ارتقای ساختار

خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاههای 

پزشکی و شبکه های آزمایشگاهی پزشکی

25
ارزیابی آزمایشگاههای مستقل و بیمارستانی 

پشتیبان در شرایط فوریت ها و بالیا
10

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مستندات1401/10/011401/10/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4

عملکرد و الگوی ارائه - ارتقای ساختار

خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاههای 

پزشکی و شبکه های آزمایشگاهی پزشکی

25
ارزیابی نظارتی آزمایشگاههای  تشخیص 

19مولکولی کووید 
20

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مستندات و گزارش ها1401/10/011401/10/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4

عملکرد و الگوی ارائه - ارتقای ساختار

خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاههای 

پزشکی و شبکه های آزمایشگاهی پزشکی

25
تکمیل و به روز رسانی اطالعات سیستم نظارت 

بر آزمایشگاهها
15

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_تکمیل جدول1401/12/011401/12/15
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ا

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4

عملکرد و الگوی ارائه - ارتقای ساختار

خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاههای 

پزشکی و شبکه های آزمایشگاهی پزشکی

25

نظارت بر آزمایشگاههای تحت پوشش با 

استفاده از چک لیست جامع ارزیابی  

آزمایشگاههای پزشکی

25
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_گزارش بازدید1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4

عملکرد و الگوی ارائه - ارتقای ساختار

خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاههای 

پزشکی و شبکه های آزمایشگاهی پزشکی

25
نظارت بر آزمایشگاههای میکروب شناسی 

بیمارستانی
20

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_جدول تکمیل شده و گزارش بازدید با امضای معاون درمان1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
ایجاد شبکه آزمایشگاهی پزشکی معاونت 

درمان در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی
25

ترسیم زنجیرۀ ارائه خدمت و نقشه خدمات 

آزمایشگاهی در کلیه دانشگاهها و دانشکده ها
30

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مستندات1401/09/011401/09/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بازنگری در قواعد تجویز خدمات 

آزمایشگاهی در راستای تجویز منطقی
25

پایش و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های 

ابالغی
40

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مستندات1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات 

آزمایشگاهی
25

آموزش پزشکان و /تهیه بسته آموزشی

پیراپزشکان در دانشگاهها در زمینه درخواست 

خدمات آزمایشگاهی

10
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مطابق سال گذشته1401/09/011401/09/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات 

آزمایشگاهی
25

بررسی کسورات بیمه ای خدمات آزمایشگاهی 

بیمارستانها و ریشه یابی علل آن و رفع موارد 

قابل پیشگیری

35
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_گزارش اقدامات1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات 

آزمایشگاهی
25

 و LISپیگیری دانشگاهها برای ارتقا نرم افزاری 

HISاتصال به 
10

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مطابق سالهای گذشته1401/10/011401/10/15
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درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات 

آزمایشگاهی
25

تدوین و اجرای فرمولری بیمارستانی و 

راهنماهای بالینی برای ساماندهی تجویزها
15

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مطابق سالهای گذشته1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات 

آزمایشگاهی
25

تشکیل کمیته بهبود مدیریت بهره برداری از 

خدمات آزمایشگاه پزشکی در دانشگاهها و 

بیمارستانها

10
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_مطابق سالهای گذشته1401/08/011401/08/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

دسترسی به خدمات 

اقتصادی - آزمایشگاهی با کیفیت

و به هنگام در بخش دولتی به 

 درصد85میزان 

4
بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات 

آزمایشگاهی
25

ممیزی بالینی خدمات آزمایشگاهی در 

بیمارستانها و ارائه بازخورد به پزشکان و 

درخواست کنندگان

20
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
✔✔_راهنما ارسال خواهد شد1401/12/011401/12/15

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی میزان 2کاهش ساالنه 

 ساعت 12مرگ و میر بیماران در 

در بخش اورژانس - اول پذیرش

بیمارستان نسبت به سال پایه

3
مدیریت بیماران مصدومیت ترومایی با 

تاکید بر حوادث ترافیکی
100

راه اندازی برنامه ملی ثبت شدت مصدومیت 

های بیماران ترومایی در بیمارستانهای منتخب
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

✔✔_ارسال گزارش از برنامه در بیمارستانهای منتخب1401/09/011401/09/30

درمان
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 درصدی میزان 2کاهش ساالنه 

 ساعت 12مرگ و میر بیماران در 

در بخش اورژانس - اول پذیرش

بیمارستان نسبت به سال پایه

3
مدیریت بیماران مصدومیت ترومایی با 

تاکید بر حوادث ترافیکی
30اجرای کشوری مدیریت بیماران ترومایی100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی

1401/12/011401/12/29
مکاتبه 

ارائه گزارشی از اجرای برنامه به تفکیک بیمارستان: دانشگاه
✔✔✔
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غذا و دارو

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش استقالل و تفویض اختیار 

به سطوح پایین تر
100تفویض فعالیت های اجرایی اداره کل100

/ انجام فرایندهای نظارت بر  وارد کننده

تولیدکننده
1401/11/011401/11/15تجهیزات پزشکی25

تکمیل چک لیست های - ابالغ کارشناسان جهت بازدید 

صورت جلسات مرتبط- گزارش بازدیدهای انجام شده- مربوطه
_✔✔

غذا و دارو

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش استقالل و تفویض اختیار 

به سطوح پایین تر
100تفویض فعالیت های اجرایی اداره کل100

انجام فرایندهای نظارت بر تامین تجهیزات و 

ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی
1401/11/011401/11/15تجهیزات پزشکی50

تکمیل چک لیست های - ابالغ کارشناسان جهت بازدید 

صورت جلسات مرتبط - گزارش بازدیدهای انجام شده- مربوطه

نمونه فاکتورها و انطباق با قیمتهای مصوب

_✔✔

غذا و دارو

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش استقالل و تفویض اختیار 

به سطوح پایین تر
100تفویض فعالیت های اجرایی اداره کل100

انجام فرایندهای نظارت بر توزیع کنندگان و 

عرضه کنندگان
1401/12/011401/12/15تجهیزات پزشکی25

فایل گزارش و مستندات فرایند بازدیدها

ابالغ کارشناسان
_✔✔

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

انجام مطالعات کنترل در سطح 

 مواد غذایی و PMSعرضه 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال 

 محصول  به 12حداقل برای 

درصد در سال80میزان 

30اجرای کنترل محصوالت در سطح عرضه25

بارگذاری مستندات نمونه برداری،  جمع بندی 

نتایج ارسالی از آزمایشگاه و ارسال نتایج به 

(دوره اول )اداره کل طبق برنامه

✔✔_ و نامه6فرم شماره 1401/07/101401/07/20غذا25

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

انجام مطالعات کنترل در سطح 

 مواد غذایی و PMSعرضه 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال 

 محصول  به 12حداقل برای 

درصد در سال80میزان 

30اجرای کنترل محصوالت در سطح عرضه25

نمونه برداری،  جمع بندی نتایج ارسالی از 

آزمایشگاه و ارسال نتایج به اداره کل طبق 

(دوره دوم )برنامه

✔✔_ و نامه6فرم شماره 1401/09/011401/09/30غذا25

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

انجام مطالعات کنترل در سطح 

 مواد غذایی و PMSعرضه 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال 

 محصول  به 12حداقل برای 

درصد در سال80میزان 

30اجرای کنترل محصوالت در سطح عرضه25

نمونه برداری،  جمع بندی نتایج ارسالی از 

آزمایشگاه و ارسال نتایج به اداره کل طبق 

(دوره سوم )برنامه

✔✔_ و نامه6فرم شماره 1401/12/011401/12/15غذا25
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غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

انجام مطالعات کنترل در سطح 

 مواد غذایی و PMSعرضه 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال 

 محصول  به 12حداقل برای 

درصد در سال80میزان 

25
اجرای کنترل محصوالت در سطح عرضه 

1401سال 
✔✔_گزارش انجام آزمون1401/11/011401/11/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی30

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

انجام مطالعات کنترل در سطح 

 مواد غذایی و PMSعرضه 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال 

 محصول  به 12حداقل برای 

درصد در سال80میزان 

✔✔_تصویرتاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی1401/09/011401/09/15آزمایشگاه50اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات20بررسی وضعیت منابع و تجهیزات25

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

انجام مطالعات کنترل در سطح 

 مواد غذایی و PMSعرضه 

آشامیدنی با ارزیابی خطر باال 

 محصول  به 12حداقل برای 

درصد در سال80میزان 

20بررسی وضعیت منابع و تجهیزات25
تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  

تجهیزات
✔✔_فایل برنامه گزارش  کالیبراسیون و کنترل میانی1401/07/011401/07/15آزمایشگاه50

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

✔✔_تصویر تاییدیه کنترل میانی1401/07/011401/07/15آزمایشگاه25اجرای کنترل میانی  تجهیزات30فصلی-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 25

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

30فصلی-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 25
اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون باقیمانده 

سموم کشاورزی
✔✔_گزارش نتایج اعتبار بخشی و تصدیق روش آزمون1401/08/011401/08/15آزمایشگاه25

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

30فصلی-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 25
انجام آزمونهای کنترل کیفی فصل بهار ، 

تابستان و پاییز
✔✔_گزارش انجام آزمون1401/09/011401/09/15آزمایشگاه25

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

✔✔_گزارش انجام آزمون1401/12/011401/12/15آزمایشگاه25انجام آزمونهای کنترل کیفی فصل زمستان30فصلی-پایش سالیانه محصوالت کشاورزی 25
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غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

40پایش سالیانه محصوالت کشاورزی منتخب25

نمونه برداری ، جمع بندی نتایج ارسالی از 

آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال نتایج 

نمونه برداری های انجام گرفته تا )به سازمان 

(پایان فصل پاییز

✔✔_ و نامه4فرم های شماره 1401/09/151401/09/30غذا20

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

40پایش سالیانه محصوالت کشاورزی منتخب25

بارگذاری اطالعات نمونه برداری ، جمع بندی 

نتایج ارسالی از آزمایشگاه  و ارسال نتایج به 

نمونه برداری های انجام گرفته  فصل )سازمان 

(بهار و تابستان

✔✔_ و نامه4فرم های شماره 1401/07/201401/07/30غذا40

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

40پایش سالیانه محصوالت کشاورزی منتخب25
بارگذاری دستورالعمل ابالغی و تقسیم بندی 

جهت نمونه برداری از طرف قطب به اعضاء قطب
✔✔_فایل مکاتبه1401/07/101401/07/20غذا5

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

- پایش باقیمانده آفت کش ها

نیترات و فلزات سنگین در 

محصوالت کشاورزی منتخب 

 محصول به میزان 15برای حداقل 

درصد در سال80

40پایش سالیانه محصوالت کشاورزی منتخب25

جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت 

نمونه )دستورالعمل و ارسال نتایج به سازمان 

(برداری های انجام گرفته فصل زمستان 

✔✔_ و نامه4فرم های شماره 1401/12/151401/12/29غذا20

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

کاهش میزان اشباعیت در 

های مورد مصرف در روغن

/ برمبنای صدور)صنایع غذایی  

به میزان  (اصالح پروانه ساخت

 درصد در سال1حداقل 

25

ارزیابی انطباق اشباعیت در  روغن های 

مورد مصرف در صنایع آردی با شاخصهای 

ایمنی

✔✔_گزارش انجام آزمون1401/10/011401/10/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی40

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

کاهش میزان اشباعیت در 

های مورد مصرف در روغن

/ برمبنای صدور)صنایع غذایی  

به میزان  (اصالح پروانه ساخت

 درصد در سال1حداقل 

25
گزارش وضعیت ارزیابی انطباق فرآورده 

روغن
30

بارگذاری فهرست پروانه های ساخت واحدهای 

مصرف کننده روغن در فرموالسیون / تولید 

تحت پوشش

✔✔_1فرم شماره 1401/07/151401/07/20غذا20

غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

کاهش میزان اشباعیت در 

های مورد مصرف در روغن

/ برمبنای صدور)صنایع غذایی  

به میزان  (اصالح پروانه ساخت

 درصد در سال1حداقل 

25
گزارش وضعیت ارزیابی انطباق فرآورده 

روغن
30

بارگذاری مستندات نمونه برداری از فراورده و 

ارسال به آزمایشگاه طبق راهنما
✔✔_1فرم شماره1401/08/011401/08/30غذا30
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غذا و دارو
ارتقای - امنیت تغذیه

ایمنی و سالمت  غذا

کاهش میزان اشباعیت در 

های مورد مصرف در روغن

/ برمبنای صدور)صنایع غذایی  

به میزان  (اصالح پروانه ساخت

 درصد در سال1حداقل 

25
گزارش وضعیت ارزیابی انطباق فرآورده 

روغن
30

بررسی نتایج آزمون و گزارش میزان انطباق با 

استاندارد
✔✔_ و نامه1فرم شماره1401/11/011401/11/15غذا30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

9ارتقای الزامات ایمنی مصرف دارو

اجرای سیاست های منجر به کاهش 

- اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها

مراکز و موسسات دارویی و درمانی کشور

50

پیگیری و بررسی کامل گزارش های عوارض و 

اشتباهات داروپزشکی و ارسال گزارش اطالعات 

تکمیلی مورد درخواست ستاد

1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش30
فایل گزارش مکاتبات مربوط به ارسال اطالعات تکمیلی مورد 

درخواست ستاد
_✔✔

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

9ارتقای الزامات ایمنی مصرف دارو

اجرای سیاست های منجر به کاهش 

- اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها

مراکز و موسسات دارویی و درمانی کشور

50

تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع 

اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها، مراکز و 

موسسات دارویی و درمانی کشور

✔✔_فایل گزارش1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش20

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

9ارتقای الزامات ایمنی مصرف دارو
ارتقای توانمند سازی و ارائه خدمات 

داروسازان در بخش بستری
50

بر طبق )اجرای برنامه آموزشی تلفیق دارویی 

(1کوریکولوم آموزشی در دانشگاه های سطح 
✔✔_فایل گزارش1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش تعداد واحدهای تولید 

کننده فرآورده های لبنی و 

گوشتی و دریایی دارای نظام 

مدیریت ایمنی مواد غذایی

10
بررسی مستندات و ممیزی واحدهای 

تولیدی مرتبط
80

بارگذاری فهرست واحدهای تولیدکننده 

فرآورده های لبنی و گوشتی و دریایی دارای 

نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی تحت پوشش

✔✔_5فرم شماره 1401/07/101401/07/20غذا30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش تعداد واحدهای تولید 

کننده فرآورده های لبنی و 

گوشتی و دریایی دارای نظام 

مدیریت ایمنی مواد غذایی

10
بررسی مستندات و ممیزی واحدهای 

تولیدی مرتبط
80

 HACCPبررسی، جمع بندی و صدورگواهی 

برای کارخانه  و ارسال گزارش به اداره کل
✔✔_  و نامه5فرم شماره 1401/11/011401/11/30غذا40

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش درصد پوشش برنامه غنی 

Dسازی با ویتامین 
9

 Dارزیابی و پایش سالیانه مقدار ویتامین 

در شیر
✔✔_تصویر تاییدیه های  کالیبراسیون  کنترل میانی1401/10/011401/10/15آزمایشگاه30اجرای کنترل میانی  تجهیزات50
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غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش درصد پوشش برنامه غنی 

Dسازی با ویتامین 
9

 Dارزیابی و پایش سالیانه مقدار ویتامین 

در شیر
✔✔_گزارش انجام آزمون1401/10/011401/10/15آزمایشگاه40انجام آزمونهای کنترل کیفی50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش درصد پوشش برنامه غنی 

Dسازی با ویتامین 
9

 Dارزیابی و پایش سالیانه مقدار ویتامین 

در شیر
25

بارگذاری فهرست پروانه های ساخت واحدهای 

 تحت پوششDتولیدکننده  شیر با ویتامین 
✔✔_3فرم شماره 1401/07/101401/07/20غذا20

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش درصد پوشش برنامه غنی 

Dسازی با ویتامین 
9

 Dارزیابی و پایش سالیانه مقدار ویتامین 

در شیر
25

بارگذاری مستندات نمونه برداری از فراورده و 

ارسال به آزمایشگاه طبق راهنما
✔✔_3فرم شماره 1401/07/201401/07/30غذا30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش درصد پوشش برنامه غنی 

Dسازی با ویتامین 
9

 Dارزیابی و پایش سالیانه مقدار ویتامین 

در شیر
25

بررسی نتایج آزمون و گزارش میزان انطباق با 

استاندارد
✔✔_  و نامه3فرم شماره1401/11/151401/11/30غذا30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش درصد پوشش برنامه غنی 

Dسازی با ویتامین 
9

 Dارزیابی و پایش سالیانه مقدار ویتامین 

در شیر
50

تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  

تجهیزات
✔✔_فایل گزارش برنامه کالیبراسیو ن و کنترل میانی1401/08/011401/08/15آزمایشگاه30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش واحدهای تولید کننده 

فراورده های ارایشی و بهداشتی 

 درجه عالی و PRPSدارای رتبه 

 درصد50بسیار خوب به میزان 

9
ارزیابی و درجه بندی واحدهای تولید 

کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی
100

انجام ارزیابی و بارگذاری نتایج مطابق آخرین 

دستورالعمل
✔✔_(4چک لیست و فرم شماره )فایل نتایج1401/11/011401/11/15آرایشی و بهداشتی50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش واحدهای تولید کننده 

 PRPSموادغذایی دارای رتبه 

درجه عالی و بسیار خوب

9
 PRPSارزیابی و تکمیل چک لیست 

کارخانجات در سال جاری
✔✔_7فرم شماره 1401/11/011401/11/30غذا100تکمیل برنامه ارزیابی از واحدهای تولیدی40
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ا

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش واحدهای تولید کننده 

 PRPSموادغذایی دارای رتبه 

درجه عالی و بسیار خوب

9
تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی کارخانجات 

سال قبل
40

بارگذاری جمع بندی و ارسال نتایج ارزیابی سال 

قبل به اداره کل
✔✔_ و نامه7فرم شماره 1401/07/101401/07/20غذا70

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

9
ارزیابی در سطح عرضه فرآورده ها نمونه 

برداری و آزمون
✔✔_گزارش آنجام آزمون1401/10/011401/10/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی25

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

9

انجام مطالعات کنترل در سطح عرضه 

(PMS)   فراورده های ارایشی و بهداشتی

1402-1401سال 

25
نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به 

(1402مرحله اول )آزمایشگاه 
1401/12/011401/12/15آرایشی و بهداشتی100

فرم اکسل نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه با درج کد 

Auditپیگیری سامانه 
_✔✔

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

9

انجام مطالعات کنترل در سطح عرضه 

(PMS)   فراورده های ارایشی و بهداشتی

1401-1400سال

1401/07/011401/07/15آرایشی و بهداشتی20 مرحله اولpmsتحلیل  و ارسال نتایج 25
 مرحله اول و اکسل گزارش های pmsارسال اکسل های نتایج 

(عدم انطباق آزمون بعد از صحه گذاری)عدم انطباق 
_✔✔

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

9

انجام مطالعات کنترل در سطح عرضه 

(PMS)   فراورده های ارایشی و بهداشتی

1401-1400سال

25
-1400مرحله دومpmsتحلیل و ارسال نتایج 

1401
1401/11/011401/11/15آرایشی و بهداشتی20

 مرحله دوم و اکسل گزارش عدم انطباق بعد pmsارسال نتایج 

از صحه گذاری
_✔✔

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

9

انجام مطالعات کنترل در سطح عرضه 

(PMS)   فراورده های ارایشی و بهداشتی

1401-1400سال

25
نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه مرحله 

1401-1400دوم
1401/09/011401/09/15آرایشی و بهداشتی20

فرم اکسل نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه با درج کد 

auditپیگیری سامانه 
_✔✔

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

✔✔_تصویر تاییدیه های  کالیبراسیون و کنترل میانی1401/08/011401/08/15آزمایشگاه50اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات25بررسی وضعیت منابع و تجهیزات9
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ن
ها
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غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

انجام مطالعات کنترل در سطح 

فراورده های  (PMS)عرضه 

ارایشی و بهداشتی با ارزیابی 

 قلم31خطر باال به میزان 

25بررسی وضعیت منابع و تجهیزات9
تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  

تجهیزات
✔✔_فایل گزارش  برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی1401/07/011401/07/15آزمایشگاه50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

بهبود میانگین شاخصهای 

کشوری تجویز و مصرف دارو
9

انجام فعالیت های موثر بر ارتقاء فرهنگ 

تجویز و مصرف فرآورده های سالمت
40

ارسال گزارش عملکرد کمیته های تجویز و 

(صورتجلسات کمیته)مصرف دارو 
✔✔_فایل گزارش صورت جلسات کمیته1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش40

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

بهبود میانگین شاخصهای 

کشوری تجویز و مصرف دارو
60بررسی و پایش تجویز و مصرف دارو9

پایش مصرف آنتی بیوتیک ها در دانشگاه های 

(دور اول)قطب 
✔✔_فایل نامه و گزارش نیمه اول سال1401/09/011401/09/30دفتر نظارت وپایش30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

بهبود میانگین شاخصهای 

کشوری تجویز و مصرف دارو
60بررسی و پایش تجویز و مصرف دارو9

پایش مصرف آنتی بیوتیک ها در دانشگاه های 

(دور دوم)قطب 
✔✔_فایل نامه و گزارش نیمه دوم سال1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

بهبود میانگین شاخصهای 

کشوری تجویز و مصرف دارو
60بررسی و پایش تجویز و مصرف دارو9

پایش مصرف داروی میزوپروستول توسط 

دانشگاه
✔✔_فایل گزارش1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش20

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

پایش و ارزیابی شاخص های 

ایمنی در افزودنی های خوراکی
9

ارزیابی و پایش شاخص های ایمنی در 

افزودنی های منتخب
20

بررسی نتایج آزمون و گزارش میزان انطباق با 

استاندارد
✔✔_  و نامه9 و 8فرم شماره 1401/10/151401/10/30غذا70

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

پایش و ارزیابی شاخص های 

ایمنی در افزودنی های خوراکی
9

پایش و ارزیابی شاخص های ایمنی در 

افزودنی های خوراکی منتخب
✔✔_گزارش انجام آزمون1401/10/011401/10/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی50
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تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

پایش و ارزیابی شاخص های 

ایمنی در افزودنی های خوراکی
9

کنترل و بازرسی کارخانه های تولیدکننده 

و محصوالت
20

بارگذاری برنامه بازرسی از کارخانه های 

تولیدکننده افزودنی های خوراکی و نمونه برداری
✔✔_8فرم شماره 1401/08/011401/08/30غذا50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

پایش و ارزیابی شاخص های 

ایمنی در افزودنی های خوراکی
9

کنترل و بازرسی کارخانه های تولیدکننده 

و محصوالت
20

بارگذاری برنامه بازرسی از کارخانه های 

تولیدکننده صنایع غذایی و آشامیدنی مرتبط و 

نمونه برداری

✔✔_9فرم شماره 1401/08/011401/08/30غذا50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

رتبه بندی واحدهای تولید کننده 

آب آشامیدنی و معدنی
9

پایش و ارزیابی آزمایشگاه واحدهای تولید 

کننده آب آشامیدنی و معدنی
✔✔_تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات1401/08/011401/08/15آزمایشگاه30اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  تجهیزات50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

رتبه بندی واحدهای تولید کننده 

آب آشامیدنی و معدنی
9

پایش و ارزیابی آزمایشگاه واحدهای تولید 

کننده آب آشامیدنی و معدنی
✔✔_گزارش انجام آزمون1401/10/011401/10/15آزمایشگاه40انجام آزمونهای کنترل کیفی50

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

رتبه بندی واحدهای تولید کننده 

آب آشامیدنی و معدنی
9

پایش و ارزیابی آزمایشگاه واحدهای تولید 

کننده آب آشامیدنی و معدنی
50

تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی  

تجهیزات
✔✔_فایل گزارش برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی1401/07/011401/07/15آزمایشگاه30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

رتبه بندی واحدهای تولید کننده 

آب آشامیدنی و معدنی
9

گزارش ارزیابی انطباق واحدهای آب 

آشامیدنی و معدنی
25

بارگذاری فهرست پروانه های ساخت واحدهای 

تولیدکننده آب آشامیدنی و معدنی تحت پوشش
✔✔_2فرم شماره 1401/07/101401/07/20غذا20

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

رتبه بندی واحدهای تولید کننده 

آب آشامیدنی و معدنی
9

گزارش ارزیابی انطباق واحدهای آب 

آشامیدنی و معدنی
25

بارگذاری مستندات نمونه برداری از فراورده و 

ارسال به آزمایشگاه طبق راهنما
✔✔_2فرم شماره 1401/07/201401/07/30غذا30
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غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

رتبه بندی واحدهای تولید کننده 

آب آشامیدنی و معدنی
9

گزارش ارزیابی انطباق واحدهای آب 

آشامیدنی و معدنی
25

بررسی نتایج آزمون و گزارش میزان انطباق با 

استاندارد
✔✔_ و نامه2فرم شماره1401/11/011401/11/15غذا30

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

شناسایی و ارزیابی انبار 

فرآوردهای غذایی و آشامیدنی 

 درصد در ماه20به میزان 

9
شناسایی و ارزیابی انبار فرآوردهای غذایی 

و آشامیدنی
50

بررسی و ارزیابی انبار فرآوردهای غذایی و 

آشامیدنی تحت پوشش
✔✔_ و نامه10فرم شماره 1401/11/151401/11/30غذا40

غذا و دارو

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

شناسایی و ارزیابی انبار 

فرآوردهای غذایی و آشامیدنی 

 درصد در ماه20به میزان 

9
شناسایی و ارزیابی انبار فرآوردهای غذایی 

و آشامیدنی
50

تهیه فرست انبارهای فرآوردهای غذایی و 

آشامیدنی تحت پوشش
✔✔_10فرم شماره 1401/07/101401/07/20غذا40

غذا و دارو

توسعه کمی و کیفی 

تولید داخلی دارو و 

فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 

 درصد 40پزشکی تولید داخل به 

کل بازار تجهیزات کشور

1401/11/011401/11/15تجهیزات پزشکی100نظارت توزیع در سطح مراکز درمانی40الصاق برچسب اصالت کاال100
چک لیست های نظارتی و بازدید از مراکز درمانی 

نامه گزارش به اداره کل
_✔✔

غذا و دارو

توسعه کمی و کیفی 

تولید داخلی دارو و 

فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 

 درصد 40پزشکی تولید داخل به 

کل بازار تجهیزات کشور

HIS20به روزرسانی قیمت ها در سامانه100
مطابق با HISبه روزرسانی قیمت ها در سامانه 

IMED.IRبرورسانی قیمت گذاری در پرتال 
✔✔_HISگزارش قیمت ها در سامانه 1401/12/011401/12/15تجهیزات پزشکی100

غذا و دارو

توسعه کمی و کیفی 

تولید داخلی دارو و 

فراورده های سالمت

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 

 درصد 40پزشکی تولید داخل به 

کل بازار تجهیزات کشور

100
پایش مشکالت کیفی و حادثه ناگوار  

(MDR)تجهیزات و ملزومات پزشکی 
20

گزارش ثبت مشکالت کیفی و حادثه ناگوار  

تجهیزات و ملزومات پزشکی مرحله اول گزارش 

ثبت مشکالت کیفی و حادثه ناگوار  تجهیزات و 

(مرحله دوم  )ملزومات پزشکی

1401/12/011401/12/15تجهیزات پزشکی50

گزارش ثبت حوادث ناگوار در سامانه مربوطه 

MDRصورتجلسات کمیته 

مستندات گزارش های پیگیری تخلفات و حوادث ناگوار

_✔✔

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

آموزش مسئولین فنی و بازرسین 

ستاد و معاونت های غذا و دارو در 

راستای هدف تعریف شده به 

 ساعت32میزان 

4
آموزش مسئولین فنی و بارزسین ستاد و 

 ساعت در سال32معاونتها 
100

برگزاری آموزش ها در معاونتهای غذا و دارو و 

ارسال مستندات
30

طبیعی و گیاهی و 

مکمل
✔✔_گزارش برگزاری و اثر بخشی آموزش ها1401/12/011401/12/15
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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و
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ها

صف
ا

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

 &GMPاجرای آموزش الزامات 

GDPهای تولید  برای شرکت

کنندگان کننده و توزیع

محصوالت دارویی به میزان 

ساعت در سال30

4

  &GMPبرگزاری دوره آموزشی الزامات  

GDP برای شرکتهای تولید کننده و توزیع 

کنندگان محصوالت دارویی

✔✔✔ابالغیه1401/12/011401/12/20دارو20اطالع رسانی در سایت و اعالم به سندیکا100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

 &GMPاجرای آموزش الزامات 

GDPهای تولید  برای شرکت

کنندگان کننده و توزیع

محصوالت دارویی به میزان 

ساعت در سال30

4

  &GMPبرگزاری دوره آموزشی الزامات  

GDP برای شرکتهای تولید کننده و توزیع 

کنندگان محصوالت دارویی

✔✔✔نتیجه نیاز سنجی1401/12/011401/12/20دارو20نیاز سنجی آموزش100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

اجرای آموزش برای کارشناسان 

های کننده پرونده  بررسی

جامع ساخت مواد و محصوالت 

ساعت در سال30دارویی حداقل 

✔✔✔گزارش اثربخشی1401/12/011401/12/20دارو20اندازه گیری اثر بخشی اموزش100برگزاری دوره آموزشی5

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

اجرای آموزش برای کارشناسان 

های کننده پرونده  بررسی

جامع ساخت مواد و محصوالت 

ساعت در سال30دارویی حداقل 

✔✔✔برنامه رنکینگ تدوین شده1401/10/011401/10/20دارو20تهیه لیست کارشناسان نیازمند آموزش100برگزاری دوره آموزشی5

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

اجرای آموزش برای کارشناسان 

های کننده پرونده  بررسی

جامع ساخت مواد و محصوالت 

ساعت در سال30دارویی حداقل 

✔✔✔نتیجه نیاز سنجی1401/10/011401/10/20دارو20نیاز سنجی آموزشی100برگزاری دوره آموزشی5

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

اجرای طرح پایش کیفی 

- سنتی- محصوالت طبیعی

شیرخشک رژیمی بعد از - مکمل

 ( قلم70به تعداد )ورود به بازار 

درصد80در سال به میزان 

PMQC40اجرای برنامه 5
جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه و ارسال 

نتایج به اداره کل
25

طبیعی و گیاهی و 

مکمل
✔✔_گزارش جمع بندی1401/11/011401/11/15
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65صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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ها

صف
ا

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

اجرای طرح پایش کیفی 

- سنتی- محصوالت طبیعی

شیرخشک رژیمی بعد از - مکمل

 ( قلم70به تعداد )ورود به بازار 

درصد80در سال به میزان 

25نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاهPMQC40اجرای برنامه 5
طبیعی و گیاهی و 

مکمل
✔✔_فاکتور خرید/فایل اکسل1401/09/011401/09/15

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

ارائه آموزش برای بازرسین 

کارخانجات تولیدکننده 

کننده مواد و محصوالت وتوزیع

 به PICSدارویی مطابق الزامات 

 ساعت در سال30میزان 

4

برگزاری دوره آموزشی برای بازرسین 

کارخانجات تولیدکننده وتوزیع کننده مواد 

PICSو محصوالت دارویی مطابق الزامات  

✔✔✔ابالغیه1401/08/011401/08/20دارو20اطالع رسانی در سایت و اعالم به سندیکا100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

ارائه آموزش برای بازرسین 

کارخانجات تولیدکننده 

کننده مواد و محصوالت وتوزیع

 به PICSدارویی مطابق الزامات 

 ساعت در سال30میزان 

4

برگزاری دوره آموزشی برای بازرسین 

کارخانجات تولیدکننده وتوزیع کننده مواد 

PICSو محصوالت دارویی مطابق الزامات  

✔✔✔برنامه رنکینگ تدوین شده1401/08/011401/08/20دارو20تهیه لیست کارشناسان نیازمند آموزش100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

ارائه آموزش برای بازرسین 

کارخانجات تولیدکننده 

کننده مواد و محصوالت وتوزیع

 به PICSدارویی مطابق الزامات 

 ساعت در سال30میزان 

4

برگزاری دوره آموزشی برای بازرسین 

کارخانجات تولیدکننده وتوزیع کننده مواد 

PICSو محصوالت دارویی مطابق الزامات  

✔✔✔نتیجه نیاز سنجی1401/08/011401/08/20دارو20نیاز سنجی آموزشی100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

افزایش کمی تعداد مجوزهای 

تولید تجهیزات و ملزومات 

پزشکی حداقل به میزان پنج 

درصد در سال

4

تعیین فهرست اولویت های تولید تجهیزات 

 درصد 70و ملزومات پزشکی کشور برای 

نیاز کشور

100
های تولید اطالع رسانی در خصوص اولویت

تجهیزات و ملزومات پزشکی در سراسر کشور
✔✔✔اعالم اولویت های تولید با توجه به اقالم پزشکی استراتژیک1401/11/011401/11/20تجهیزات پزشکی20

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

های دوره ای و انجام بازرسی

درصد 50اورژانسی از 

کنندگان  تولیدکنندگان و توزیع

- سنتی- های طبیعیفرآورده

شیرخشک رژیمی و - مکمل

1401غذای ویژه تا پایان 

4
بازرسی دوره ای از مراکز تحت 

(تولید و توزیع)پوشش
50

انجام بازرسی بر اساس دستورالعمل و ارسال 

نتایج به اداره کل
50

طبیعی و گیاهی و 

مکمل
✔✔_گزارش بازرسی1401/11/011401/11/15
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ها
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ا

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

انجام طرح پایش کیفی 

محصوالت تجهیزات و ملزومات 

 PMQCپزشکی در سطح عرضه 

 درصد80محصول به میزان10برای

4
اجرای طرح پایش کیفی محصوالت 

PMQCتجهیزات و ملزومات پزشکی 
✔✔_لیست نمونه ها و نامه ارسال و آزمایشگاه1401/12/011401/12/20تجهیزات پزشکی25ها در آزمایشگاهارزیابی نمونه 50

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

انجام طرح پایش کیفی 

محصوالت تجهیزات و ملزومات 

 PMQCپزشکی در سطح عرضه 

 درصد80محصول به میزان10برای

4
اجرای طرح پایش کیفی محصوالت 

PMQCتجهیزات و ملزومات پزشکی 
50

جمع آوری نمونه از سطح عرضه و ارسال به 

های همکارآزمایشگاه
1401/10/011401/10/20تجهیزات پزشکی25

مستندات نمونه های جمع آوری شده و مستندات ارسال به 

آزمایشگاه همکار
_✔✔

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

انجام طرح پایش کیفی 

محصوالت تجهیزات و ملزومات 

 PMQCپزشکی در سطح عرضه 

 درصد80محصول به میزان10برای

4
اجرای طرح پایش کیفی محصوالت 

PMQCتجهیزات و ملزومات پزشکی 
50

دریافت و بررسی نتایج و انجام اقدامات اصالحی 

هادر صورت مشاهده مغایرت در آن
1401/12/011401/12/20تجهیزات پزشکی25

مستندات مربوط به نتایج آزمون و اقدامات اصالحی در صورت 

هامشاهده مغایرت در آن
_✔✔

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

انجام طرح پایش کیفی 

محصوالت تجهیزات و ملزومات 

 PMQCپزشکی در سطح عرضه 

 درصد80محصول به میزان10برای

4
ارزیابی در سطح عرضه فرآورده های 

تجهیزاتی
✔✔_گزارش انجام آزمون1401/11/011401/11/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی  فرآورده ها50

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

روزرسانی الزامات فنی به

تجهیزات و ملزومات پزشکی 

جهت بهره برداری تولیدکنندگان 

1402درصد تا پایان 100به میزان 

4
شناسایی  و تدوین و به روز رسانی الزامات 

فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی
✔✔_ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتها1401/12/011401/12/20تجهیزات پزشکی25ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتها100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

تفویض اختیار صدور و تمدید 

پروانه های ساخت تجهیزات و 

ملزومات پزشکی با کالس 

خطرهای پایین به دانشگاه های 

علوم پزشکی  به میزان 

1401درصدتا پایان 10

4

تفویض صدور و تمدید پروانه های ساخت 

تجهیزات و ملزومات پزشکی با کالس 

خطرهای پایین به دانشگاه های علوم 

پزشکی

100
تهیه فهرست کاالهای دارای تولید داخل و به 

روزرسانی آن
1401/12/011401/12/20تجهیزات پزشکی25

 و چک لیست های بازدید از شرکتهای 1چک لیست های 

تولیدی 

گزارش تخلفات و صورت جلسات مربوطه و ارجاع شده به 

مراجع قضایی

لیست شرکت های پروانه ساخت

✔✔✔
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غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

 &GMPاجرای آموزش الزامات 

GDPهای تولید  برای شرکت

کننده و وارد کننده مواد اولیه 

دارویی و ملزومات بسته بندی 

ساعت در سال30حداقل 

4

  &GMPبرگزاری دوره آموزشی الزامات  

GDP برای شرکتهای تولید کننده و وارد 

کننده مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته 

بندی

✔✔✔ابالغیه1401/12/011401/12/20دارو20اطالع رسانی در سایت و اعالم به سندیکا100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

 &GMPاجرای آموزش الزامات 

GDPهای تولید  برای شرکت

کننده و وارد کننده مواد اولیه 

دارویی و ملزومات بسته بندی 

ساعت در سال30حداقل 

4

  &GMPبرگزاری دوره آموزشی الزامات  

GDP برای شرکتهای تولید کننده و وارد 

کننده مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته 

بندی

✔✔✔نتیجه نیاز سنجی1401/12/011401/12/20دارو20نیاز سنجی آموزش100

غذا و دارو

خودکفایی کشور در 

- واکسن- تأمین دارو

ملزومات و تجهیزات 

پزشکی با حفظ 

استانداردها و کیفیت 

مطلوب

پایش عملکرد ده درصد  

های دارویی و ایجاد شرکت

بندیتسهیالت براساس رتبه

4
رتبه بندی شرکت های تحت پوشش صنایع 

دارویی
✔✔✔ابالغیه1401/09/011401/09/20دارو20اطالع رسانی در سایت و اعالم به سندیکا100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص جایگزینی داروهای نوین 

درمان سوء مصرف مواد به جای 

آگونیست ها در مراکز و کلینیک 

های درمان سوء مصرف مواد به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

اجرای برنامه جایگزینی داروهای نوین 

درمان سوء مصرف مواد به جای آگونیست 

ها

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای تولید کننده 

، توزیع کننده و معاونت درمان
✔✔✔ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص جایگزینی داروهای نوین 

درمان سوء مصرف مواد به جای 

آگونیست ها در مراکز و کلینیک 

های درمان سوء مصرف مواد به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

اجرای برنامه جایگزینی داروهای نوین 

درمان سوء مصرف مواد به جای آگونیست 

ها

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی موارد   نیازمند به روز رسانی
✔✔✔اجرای رویه ها و ارزیابی1401/10/011401/10/15دارو25
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غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص نحوه تخصیص برنامه 

توزیع داروهای سالمندان و 

تا % 100بیماران مزمن به میزان 

.1402پایان سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه تخصیص برنامه توزیع داروهای 

سالمندان و بیماران مزمن

100
ابالغ رویه جدید به کلیه معاونت های غذا و دارو 

و داروخانه های دایر
✔✔_ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص نحوه تخصیص برنامه 

توزیع داروهای سالمندان و 

تا % 100بیماران مزمن به میزان 

.1402پایان سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه تخصیص برنامه توزیع داروهای 

سالمندان و بیماران مزمن

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی موارد   نیازمند به روز رسانی
✔✔✔اجرا و ارزیابی1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص نحوه صدور مجوز 

توزیع - احداث واحدهای تولیدی

کننده و داروخانه ها و  به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5

تدوین و اصالح و به روز رسانی - شناسایی

واجرای رویه های نحوه صدور مجوز احداث 

توزیع کننده و - واحدهای تولیدی

.داروخانه ها 

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای تولید، توزیع 

، داروخانه ها و مردم
✔✔✔ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص نحوه صدور مجوز 

توزیع - احداث واحدهای تولیدی

کننده و داروخانه ها و  به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5

تدوین و اصالح و به روز رسانی - شناسایی

واجرای رویه های نحوه صدور مجوز احداث 

توزیع کننده و - واحدهای تولیدی

.داروخانه ها 

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی رویه های نیازمند به روز رسانی
✔✔✔اجرای رویه ها و ارزیابی1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص نحوه صدور مجوز 

توزیع - احداث واحدهای تولیدی

کننده و داروخانه ها و  به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5

تدوین و اصالح و به روز رسانی - شناسایی

واجرای رویه های نحوه صدور مجوز احداث 

توزیع کننده و - واحدهای تولیدی

.داروخانه ها 

✔✔✔اطالع رسانی1401/08/011401/08/15دارو25اطالع رسانی عمومی درسایت100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در 

خصوص نحوه صدور مجوز 

توزیع - احداث واحدهای تولیدی

کننده و داروخانه ها و  به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5

تدوین و اصالح و به روز رسانی - شناسایی

واجرای رویه های نحوه صدور مجوز احداث 

توزیع کننده و - واحدهای تولیدی

.داروخانه ها 

100

شناسایی، تدوین و اصالح و به روز رسانی 

واجرای رویه های نحوه صدور مجوز احداث 

.واحدهای تولیدی، توزیع کننده و داروخانه ها 

✔✔✔به روز رسانی دستورالعمل ها1401/07/011401/07/15دارو25
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غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

افزایش میزان تولید و توزیع 

داروهای نوین درمان سوء مصرف 

تا پایان سال % 100مواد به میزان 

1402.

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه افزایش میزان تولید و توزیع داروهای 

نوین درمان سوء مصرف مواد

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای تولید کننده 

، توزیع کننده و معاونت درمان
✔✔✔ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

افزایش میزان تولید و توزیع 

داروهای نوین درمان سوء مصرف 

تا پایان سال % 100مواد به میزان 

1402.

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه افزایش میزان تولید و توزیع داروهای 

نوین درمان سوء مصرف مواد

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی موارد   نیازمند به روز رسانی
✔✔✔اجرای رویه ها و ارزیابی1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

سطح بندی داروخانه ها به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه سطح بندی داروخانه ها
100

ابالغ رویه جدید به کلیه معاونت های غذا و دارو 

و داروخانه های دایر
✔✔✔ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

سطح بندی داروخانه ها به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه سطح بندی داروخانه ها
100

اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی موارد   نیازمند به روز رسانی
✔✔✔اجرا و ارزیابی1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

سطح بندی داروخانه ها به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه سطح بندی داروخانه ها
100

اطالع رسانی به معاونت های غذا و دارو و 

درسایت
✔✔✔اطالع رسانی1401/08/011401/08/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

سطح بندی داروخانه ها به میزان 

1402 تا پایان سال 100%

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه سطح بندی داروخانه ها
✔✔✔به روز رسانی1401/07/011401/07/15دارو25به روز رسانی رویه  سطح بندی داروخانه ها100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

توزیع و - نحوه پایش برخط تولید

عرضه داروها و اجرای آن به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

شناسایی و تدوین واصالح و به روز رسانی 

و اجرای رویه های پایش برخط شرکتهای 

توزیعی و داروخانه ها- تولیدی

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای تولید، توزیع 

، داروخانه ها
✔✔✔ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25
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غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

توزیع و - نحوه پایش برخط تولید

عرضه داروها و اجرای آن به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

شناسایی و تدوین واصالح و به روز رسانی 

و اجرای رویه های پایش برخط شرکتهای 

توزیعی و داروخانه ها- تولیدی

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی رویه های نیازمند به روز رسانی
✔✔✔دریافت گزارشات1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استاندارد سازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

توزیع و - نحوه پایش برخط تولید

عرضه داروها و اجرای آن به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

شناسایی و تدوین واصالح و به روز رسانی 

و اجرای رویه های پایش برخط شرکتهای 

توزیعی و داروخانه ها- تولیدی

✔✔✔اطالع رسانی1401/08/011401/08/15دارو25اطالع رسانی شرکتها درسایت100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در خصوص 

ارزشیابی داروخانه ها و اجرای آن 

.حداقل یکبار در سال

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه ارزشیابی داروخانه ها
100

ابالغ رویه جدید به کلیه معاونت های غذا و دارو 

و داروخانه های دایر
✔✔_ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در خصوص 

ارزشیابی داروخانه ها و اجرای آن 

.حداقل یکبار در سال

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه ارزشیابی داروخانه ها
100

اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی موارد نیازمند به روز رسانی
✔✔✔اجرا و ارزیابی1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در خصوص 

ارزشیابی داروخانه ها و اجرای آن 

.حداقل یکبار در سال

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه ارزشیابی داروخانه ها
100

اطالع رسانی به معاونت های غذا و دارو و 

درسایت
✔✔_اطالع رسانی1401/08/011401/08/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

- استاندارد سازی پروتکل ها

رویه ها و شیوه نامه ها در خصوص 

ارزشیابی داروخانه ها و اجرای آن 

.حداقل یکبار در سال

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه ارزشیابی داروخانه ها
✔✔_به روز رسانی1401/07/011401/07/15دارو25به روز رسانی رویه  ارزشیابی داروخانه ها100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استاندارد سازی رویه های اطالع 

رسانی عمومی نحوه دسترسی 

مردم به محصوالت دارویی و 

تا پایان % 100اجرای آن به میزان 

.1402سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های اطالع رسانی  عمومی محصوالت 

دارویی

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای توزیع ، 

داروخانه ها و مردم
✔✔_اطالع رسانی1401/09/011401/09/15دارو25
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غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استاندارد سازی رویه های اطالع 

رسانی عمومی نحوه دسترسی 

مردم به محصوالت دارویی و 

تا پایان % 100اجرای آن به میزان 

.1402سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های اطالع رسانی  عمومی محصوالت 

دارویی

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی رویه های نیازمند به روز رسانی
✔✔_نتایج آماری و گزارشات1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استاندارد سازی رویه های اطالع 

رسانی عمومی نحوه دسترسی 

مردم به محصوالت دارویی و 

تا پایان % 100اجرای آن به میزان 

.1402سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های اطالع رسانی  عمومی محصوالت 

دارویی

✔✔_اطالع رسانی1401/08/011401/08/15دارو25اطالع رسانی عمومی درسایت100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استاندارد سازی رویه های اطالع 

رسانی عمومی نحوه دسترسی 

مردم به محصوالت دارویی و 

تا پایان % 100اجرای آن به میزان 

.1402سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های اطالع رسانی  عمومی محصوالت 

دارویی

100
به روز رسانی رویه های اطالع رسانی  عمومی 

محصوالت دارویی  شناسایی شده
✔✔✔بروز رسانی دستورالعمل1401/07/011401/07/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استانداردسازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

نحوه شناسه گذاری و برچسب 

اصالت محصوالت دارویی  به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های نحوه شناسه گذاری و  برچسب 

اصالت محصوالت دارویی

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای تولید، توزیع 

، داروخانه ها و مردم
✔✔✔اطالع رسانی1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استانداردسازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

نحوه شناسه گذاری و برچسب 

اصالت محصوالت دارویی  به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های نحوه شناسه گذاری و  برچسب 

اصالت محصوالت دارویی

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی رویه های نیازمند به روز رسانی
✔✔_دریافت گزارشات1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استانداردسازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

نحوه شناسه گذاری و برچسب 

اصالت محصوالت دارویی  به 

.1402تا پایان سال % 100میزان 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های نحوه شناسه گذاری و  برچسب 

اصالت محصوالت دارویی

✔✔✔اطالع رسانی1401/08/011401/08/15دارو25اطالع رسانی عمومی درسایت100

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استانداردسازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

نحوه قیمت گذاری محصوالت 

تا پایان % 100دارویی  به میزان 

..1402سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های نحوه قیمت گذاری محصوالت 

.دارویی 

100
ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای تولید، توزیع 

، داروخانه ها و مردم
✔✔✔ابالغ رویه1401/09/011401/09/15دارو25
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غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

رویه - استانداردسازی پروتکل ها

ها و شیوه نامه ها در خصوص 

نحوه قیمت گذاری محصوالت 

تا پایان % 100دارویی  به میزان 

..1402سال 

5

تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

رویه های نحوه قیمت گذاری محصوالت 

.دارویی 

100
اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی رویه های نیازمند به روز رسانی
✔✔✔دریافت گزارشات1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استانداردسازی رویه های توزیع 

و عرضه محصوالت دارویی و 

تا پایان % 100اجرای آن به میزان 

1402سال 

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

.رویه های توزیع و عرضه محصوالت دارویی
100

ابالغ رویه جدید به کلیه شرکتهای توزیع ، 

داروخانه ها و مردم
✔✔✔اطالع رسانی1401/09/011401/09/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استانداردسازی رویه های توزیع 

و عرضه محصوالت دارویی و 

تا پایان % 100اجرای آن به میزان 

1402سال 

5
تدوین و به روز رسانی و اجرای - شناسایی

.رویه های توزیع و عرضه محصوالت دارویی
100

اجرای رویه ها و ارزیابی رویه اجرا شده و 

شناسایی رویه های نیازمند به روز رسانی
✔✔_گزارشات و ارزیابی ها1401/10/011401/10/15دارو25

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش تعداد استاندارد خدمات 

دارویی تدوین شده به میزان سه 

استاندارد در سال

100اجرای استاندارد های خدمات دارویی5

 درصد از داروخانه های واجد 10  تا 5معرفی 

شرایط اجرای استانداردهای ابالغی سازمان غذا 

و دارو توسط دانشگاه های قطب دهگانه

✔✔_لیست داروخانه ها1401/08/011401/08/30دفتر نظارت وپایش30

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

پایش شاخص های کشوری 

حداقل )تجویز و مصرف دارو 

از طریق  (چهار شاخص در سال

سامانه

65بررسی و پایش تجویز و مصرف دارو5
پردازش و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات 

مربوط به مصرف دارو
✔✔_ارسال فایل گزارش1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش40

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

پایش شاخص های کشوری 

حداقل )تجویز و مصرف دارو 

از طریق  (چهار شاخص در سال

سامانه

5
پایش  شاخص های کشوری تجویز و 

مصرف دارو
35

انجام مداخالت الزم توسط دانشگاه ها و ارسال 

نتایج پیگیری اشکاالت نسخه نویسی با 

همکاری اعضای کمیته دانشگاهی

1401/12/011401/12/15دفتر نظارت وپایش30
گزارش - ارسال بازخورد- گزارش صورت جلسات کمیته

مداخالت
_✔✔

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

نظارت بر داروخانه های منتخب 

درخصوص توزیع داروهای مرتبط 

با سقط  از طریق سامانه 

TTAC))

5

نظارت بر داروخانه های منتخب درخصوص 

توزیع داروهای مرتبط با سقط  از طریق 

((TTACسامانه 

100

ارزیابی داروخانه های منتخب از طریق معاونت 

های غذا و دارو و گزارش فصلی به سازمان غذا و 

دارو

✔✔_ارزیابی داروخانه های منتخب1401/08/011401/08/15دارو20
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غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

نظارت بر داروخانه های منتخب 

درخصوص توزیع داروهای مرتبط 

با سقط  از طریق سامانه 

TTAC))

5

نظارت بر داروخانه های منتخب درخصوص 

توزیع داروهای مرتبط با سقط  از طریق 

((TTACسامانه 

100
پایش معاونت های غذا و دارو توسط اداره کل 

دارو و مواد تحت کنترل
✔✔_گزارش1401/09/011401/09/15دارو20

غذا و دارو
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

نظارت بر داروخانه های منتخب 

درخصوص توزیع داروهای مرتبط 

با سقط  از طریق سامانه 

TTAC))

5

نظارت بر داروخانه های منتخب درخصوص 

توزیع داروهای مرتبط با سقط  از طریق 

((TTACسامانه 

100
جمع بندی گزارش بازدید توسط معاونت ها و 

ارسال آن به اداره کل دارو و مواد تحت کنترل
✔✔_جمع بندی گزارش1401/10/011401/10/15دارو20

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شناسایی و حذف مصادیق و 

های تعارض منافع موقعیت

ذینفعان مختلف در سازمان غذا 

درصد تا پایان 100و دارو به میزان 

1401سال 

25

شناسایی ذینفعان و موقعیتهای تعارض 

منافع در سازمان و ارایه و اجرای 

راهکارهای پیشگیری

✔✔_گزارش1401/10/011401/12/29بازرسی25اجرای مصوبات100

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شناسایی و حذف مصادیق و 

های تعارض منافع موقعیت

ذینفعان مختلف در سازمان غذا 

درصد تا پایان 100و دارو به میزان 

1401سال 

25

شناسایی ذینفعان و موقعیتهای تعارض 

منافع در سازمان و ارایه و اجرای 

راهکارهای پیشگیری

✔✔_گزارش نهایی1401/10/011401/12/29بازرسی25پایش مصوبات100

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

در داروخانه های اینترنتی تحت نظارت 

دانشگاه

20

اتصال داروخانه های اینترنتی به وب سرویس 

استعالم شناسه ی رهگیری سامانه ی رهگیری، 

(TTAC)ردیابی و کنترل اصالت 

50IT1401/08/011401/10/30تصویر سامانه_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

در داروخانه های اینترنتی تحت نظارت 

دانشگاه

20
تعداد اقالم مشمول استعالم شناسه ی رهگیری 

در داروخانه های اینترنتی
50IT1401/08/011401/10/30تعدا از کل_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

 (HIS)در سامانه های اطالعات بیمارستانی 

تحت نظارت دانشگاه

15

اتصال سامانه های اطالعات بیمارستانی به 

وب سرویس استعالم شناسه ی رهگیری سامانه ی 

(TTAC)رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت 

40IT1401/08/011401/10/30تصویر سامانه_✔✔
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غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

 (HIS)در سامانه های اطالعات بیمارستانی 

تحت نظارت دانشگاه

15

تعداد تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول 

استعالم شناسه ی رهگیری در سامانه های 

اطالعات بیمارستانی

30IT1401/08/011401/10/30تعداد از کل_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

 (HIS)در سامانه های اطالعات بیمارستانی 

تحت نظارت دانشگاه

15
تعداد داروهای مشمول استعالم شناسه ی 

رهگیری در سامانه های اطالعات بیمارستانی
30IT1401/08/011401/10/30تعداد از کل_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

 (PIS)در سامانه های اطالعات داروخانه ای 

تحت نظارت دانشگاه

20

اتصال سامانه های اطالعات داروخانه ای به 

وب سرویس استعالم شناسه ی رهگیری سامانه ی 

(TTAC)رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت 

40IT1401/08/011401/10/30تصویر سامانه_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

 (PIS)در سامانه های اطالعات داروخانه ای 

تحت نظارت دانشگاه

20

تعداد تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول 

استعالم شناسه ی رهگیری در سامانه های 

اطالعات داروخانه ای

30IT1401/08/011401/10/30تعدا از کل_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25

 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

 (PIS)در سامانه های اطالعات داروخانه ای 

تحت نظارت دانشگاه

20
تعداد داروهای مشمول استعالم شناسه ی 

رهگیری در سامانه های اطالعات داروخانه ای
30IT1401/08/011401/10/30تعداد از کل_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25
 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

در سامانه های سطح یک دانشگاه
15

اتصال سامانه ی سطح یک دانشگاه به 

وب سرویس استعالم شناسه ی رهگیری سامانه ی 

(TTAC)رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت 

50IT1401/08/011401/11/30تصویر از سامانه_✔✔

غذا و دارو

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

شفاف و هوشمند سازی فرایند 

های اعطای مجوز و تکمیل 

سامانه رد یابی و رهگیری و 

کنترل اصالت کاالهای سالمت 

1403محورتا

25
 (UID)استقرار استعالم شناسه رهگیری 

در سامانه های سطح یک دانشگاه
15

تعداد اقالم بهداشتی مشمول استعالم شناسه ی 

رهگیری
50IT1401/08/011401/11/30(امنیت کد)استعالم از تعداد از کل_✔✔
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بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش کمی و کیفی پوشش 

دانشگاههای با )مراقبت سالمندان

 و 45 به 25پوشش زیر 

 45 تا 25دانشگاههای با پوشش 

و دانشگاههای با پوشش 65به 

(85 به 69 تا 45

50مراقبت های ادغام یافته سالمت سالمندان5
تکمیل پوشش شناسایی و طبقه بندی 

سالمندان پرخطر
8

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_در صد سالمندان شناسایی شده و طبقه بندی شده1401/07/011401/07/10

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش کمی و کیفی پوشش 

دانشگاههای با )مراقبت سالمندان

 و 45 به 25پوشش زیر 

 45 تا 25دانشگاههای با پوشش 

و دانشگاههای با پوشش 65به 

(85 به 69 تا 45

50مراقبت های ادغام یافته سالمت سالمندان5
مراقبت از سالمندان بسیار پرخطر شش ماهه 

اول
8

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_درصد عملکرد مطابق با استانداردهای برنامه سالمندان پرخطر1401/07/011401/07/10

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش کمی و کیفی پوشش 

دانشگاههای با )مراقبت سالمندان

 و 45 به 25پوشش زیر 

 45 تا 25دانشگاههای با پوشش 

و دانشگاههای با پوشش 65به 

(85 به 69 تا 45

50مراقبت های ادغام یافته سالمت سالمندان5
مراقبت از سالمندان بسیار پرخطر شش ماهه 

دوم
8

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_درصد عملکرد مطابق با استانداردهای برنامه سالمندان پرخطر1401/12/011401/12/10

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

بهبود مراقبت تکاملی در بخش 

 20های مراقبت نوزادان به میزان 

درصد

100مراقبت تکاملی نوزادان5

برگزاری دوره های مهارت آموزی مراقبین 

سالمت برای مراقبت های نوزاد بر پایه 

نیازسنجی

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش1401/10/011401/10/10

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های تاب آوری  

که مطابق پروتکل آموزش را 

 1000به تعداد . دریافت کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس سالمت 

روان در سال

50آموزش مهارت های تاب آوری فصل سوم5

ارائه گزارش از شاخص های مندرج در 

دستورالعمل اجرای برنامه آموزش مهارت های 

زندگی

100
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/011401/12/15

تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل آموزش مهارت های زندگی 

1401سال 
_✔✔
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بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های تاب آوری  

که مطابق پروتکل آموزش را 

 1000به تعداد . دریافت کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس سالمت 

روان در سال

5
برنامه آموزش مهارت های تاب آوری  فصل 

چهارم
50

ارائه گزارش از شاخص های مندرج در 

دستورالعمل اجرای برنامه آموزش مهارت های 

زندگی

100
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/011401/12/15

تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل آموزش مهارت های زندگی 

1401سال 
_✔✔

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

 نفر  به 1000به تعداد . کرده اند

ازای هر کارشناس سالمت روان 

در سال

100آموزش مهارت های زندگی5

ارائه گزارش از شاخص های مندرج در 

دستورالعمل اجرای برنامه آموزش مهارت های 

زندگی

100
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/011401/12/15

تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل آموزش مهارت های زندگی 

1401سال 
_✔✔

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزند 

که مطابق  ((نوجوان سالم)پروری

پروتکل آموزش را دریافت کرده 

 نفر  به ازای هر 500به تعداد . اند

کارشناس سالمت روان در سال

5
-17برنامه آموزش مهارتهای فرزند پروری

 سال12
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه های هدف 

 سال 12-17که آموزش مهارت های فرزندپروری 

را دریافت کرده اند

100
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/01/011401/12/29

تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل آموزش مهارت های فرزند 

1401پروری سال 
_✔✔

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

 1000به تعداد . دریافت کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس سالمت 

روان در سال

5
برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری  

جمعیت عمومی
100

ارائه گزارش از شاخص های مندرج در 

دستورالعمل اجرای برنامه آموزش مهارت های 

فرزندپروری

100
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/011401/12/29

تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل آموزش مهارت های فرزند 

1401پروری سال 
✔✔✔

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش برنامه کاهش آسیب 

- برنامه سرنگ و سوزن)اعتیاد 

تا  (...برنامه روابط جنسی ایمن و 

 جمعیت معتادان تزریقی 5%

نسبت به سال قبل

100برنامه خدمات کاهش آسیب اعتیاد5

توزیع - آموزش  تزریق و روابط جنسی ایمن

اجرای تست و مشاوره ...-  سوزن و - سرنگ

HIVبرای گروهای هدف مراکز کاهش آسیب 

50
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
✔✔✔ارسال آمار اکسل ثبت خدمات کاهش آسیب مصرف مواد1401/12/011401/12/29
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بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش برنامه کاهش آسیب 

- برنامه سرنگ و سوزن)اعتیاد 

تا  (...برنامه روابط جنسی ایمن و 

 جمعیت معتادان تزریقی 5%

نسبت به سال قبل

100برنامه خدمات کاهش آسیب اعتیاد5

مستندات برگزاری جلسه -ارائه گزارش نهایی

کمیته کاهش آسیب استانی در خصوص نتایج 

مکان یابی

30
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/011401/12/29

مستندات برگزاری جلسه کمیته کاهش -ارائه گزارش نهایی

آسیب استانی در خصوص نتایج مکان یابی
_✔✔

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

پوشش برنامه کاهش آسیب 

- برنامه سرنگ و سوزن)اعتیاد 

تا  (...برنامه روابط جنسی ایمن و 

 جمعیت معتادان تزریقی 5%

نسبت به سال قبل

100برنامه خدمات کاهش آسیب اعتیاد5

حضوری و غیر )کارگاه اموزشی/برگزاری جلسه

در خصوص کاهش آسیب و درمان   (حضوری

اختالل مصرف مواد در هر دانشگاه برای کارکنان 

مراکز کاهش آسیب

20
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
✔✔_لیست افراد آموزش دیده- عناوین سرفصل ها - بسته آموزشی1401/06/011401/06/15

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

کاهش میزان فوت ناشی 

در صد % 2ازخودکشی به میزان 

1400سال 

100برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی5

برگزاری جلسه بازآموزی برای یک سوم بهورزان 

و  کارشناسان مراقب سالمت منطقه تحت 

پوشش در خصوص شناسایی افکار خودکشی

30
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/09/011401/09/30

تصویر مکاتبات رسمی (1: مستندات برگزاری جلسه آموزشی

تصویر گزارش رسمی مرتبط که به امضای مدیر (2مرتبط، 

محترم گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه رسیده 

( 4تصویر فهرست شرکت کنندگان همراه با امضا   (3باشد 

مستندات در خصوص تعداد کل گروه هدف

_✔✔

بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

کاهش میزان فوت ناشی 

در صد % 2ازخودکشی به میزان 

1400سال 

100برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی5

برگزاری جلسه بازآموزی برای یک سوم 

پزشکان عمومی منطقه تحت پوشش در 

خصوص مدیریت بالینی افراد دارای افکار 

خودکشی

30
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/09/011401/09/30

تصویر مکاتبات رسمی (1: مستندات برگزاری جلسه آموزشی

تصویر گزارش رسمی مرتبط که به امضای مدیر (2مرتبط، 

محترم گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه رسیده 

( 4تصویر فهرست شرکت کنندگان همراه با امضا  (3باشد 

مستندات در خصوص تعداد کل گروه هدف

_✔✔
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بهداشت

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

کاهش میزان فوت ناشی 

در صد % 2ازخودکشی به میزان 

1400سال 

100برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی5

کارشناسان % 100برگزاری کارگاه آموزشی برای 

سالمت روان منطقه تحت پوشش در خصوص 

مداخالت روانشناختی برای اقدام کنندگان به 

خودکشی و بازماندگان خودکشی

40
-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/09/011401/09/30

تصویر مکاتبات رسمی (1: مستندات برگزاری کارگاه آموزشی

تصویر گزارش رسمی مرتبط که به امضای مدیر (2مرتبط، 

محترم گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه رسیده 

( 4تصویر فهرست شرکت کنندگان همراه با امضا  (3باشد 

گواهی مدرس

_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا پایان برنامه ششم% 10به مقدار 
70ترویج شیوه زندگی سالم20

آموزش محتوای آموزشی فعالیت بدنی 

میانساالن ویژه کارشناسان
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش اقدامات انجام شده طی نامه اداری1401/12/011401/12/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا پایان برنامه ششم% 10به مقدار 
50برگزاری هفته ملی سالمت بانوان ایران30توانمند سازی زنان و مردان میانسال20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔✔گزارش اقدامات انجام شده طی نامه اداری1401/09/011401/09/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا پایان برنامه ششم% 10به مقدار 
50برگزاری هفته ملی سالمت مردان ایران30توانمند سازی زنان و مردان میانسال20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔✔گزارش اقدامات انجام شده طی نامه اداری1401/12/011401/12/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
20

مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران 

(خارج بیمارستانی)
10آموزش پروتکل های ابالغی سالمت مادران50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
20

مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران 

(خارج بیمارستانی)
50

اقدامات انجام شده در راستای سالمت مادران و 

1401 ماهه اول سال 9عملکرد مالی 
5

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10
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ریزی



دفتر
برنامه
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ها
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ا

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
20

مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران 

(خارج بیمارستانی)
50

بهره برداری از مراکز اسکان موقت مادران در 

جوار بیمارستان در دانشگاه ها براساس گزارش 

1400وضعیت اسکان مادران در سال

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
20

مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران 

(خارج بیمارستانی)
50

حمایت مالی از عامل زایمان های انجام شده در 

 و ثبت زایمان 1400واحدهای تسهیالت زایمانی 

 در پورتال معاونت بهداشت1401های 

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
20

مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران 

(خارج بیمارستانی)
5(شش ماه اول ) 4030گزارش فعالیت هات الین 50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/08/011401/08/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
20

نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و 

زایمان
20

ثبت و تکمیل اطالعات بهداشتی مادران 

هیسترکتومی شده و بستری در آی سی یو در 

سامانه موربیدیتی

25
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/10/011401/10/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
30نظام مراقبت کشوری مرگ مادری20

گزارش  تحلیلی مداخالت طراحی شده نظام 

1400مراقبت مرگ مادران سال
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/09/011401/09/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 19کاهش مرگ مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده
30نظام مراقبت کشوری مرگ مادری20

گزارش مدیریت بارداری های نیازمند مراقبت 

با تاکید بر مراکز بهداشتی درمانی دارای )ویژه  

نیمه اول سال - (مرگ یا عوارض شدید

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مستند اعالم شده1401/08/011401/08/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان20

آموزش آشنایی با مراقبت های آغوشی مادر 

(کارکنان )ونوزاد
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش1401/11/011401/11/10
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1401برنامه عملیاتی سال 
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ن
ها
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ا

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
20( EPIQ)برگزاری دوره آموزشی آبشاری 40بهبود کیفیت خدمات نوزادان20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش برگزاری1401/09/011401/09/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان20

برگزاری دوره های  ترغیب مادران به اهدای 

شیرمادر به بانک شیر در دانشگاه های منتخب 

(والدین/ ویژه کارکنان)

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش1401/08/011401/08/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان20

تداوم برگزاری دوره تسهیل چالش های شیر 

دهی نوزادان نارس
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
40بهبود کیفیت خدمات نوزادان20

در مراقبت EPIQتهیه یک فرایند بهبود کیفیت 

های نوزادی جهت ارائه در همایش کشوری
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش1401/08/011401/08/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
20

ساماندهی نظام ارجاع نوزادان نیازمند 

مراقبت ویژه
20

برگزاری دوره آموزش آبشاری کمک به تنفس 

 ویژه مراکز تسهیالت زایمانیHBBنوزاد 
50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش برگزاری1401/09/011401/09/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان 

در هزار تولد زنده8به کمتر از 
20

ساماندهی نظام ارجاع نوزادان نیازمند 

مراقبت ویژه
50تشکیل کمیته دانشگاهی سالمت نوزادان20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_صورتجلسه1401/12/011401/12/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17احیای کودکان20

برگزاری کارگاه احیای پایه استاندارد کودکان 

برای پزشکان مراکز بهداشتی، مراقبین سالمت، 

کارکنان ادارات، مربیان مهد کودك  -بهورزان

نیمه اول سال

30
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش برگزاری براساس فرمت ارسالی در سایت اداره کودکان1401/07/011401/07/10
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بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17احیای کودکان20

برگزاری کارگاه احیای پایه استاندارد کودکان 

برای پزشکان مراکز بهداشتی، مراقبین سالمت، 

کارکنان ادارات، مربیان مهد کودك  -بهورزان

نیمه دوم سال

30
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/11/011401/11/10

درصد کارگاهها  بر اساس فرمت ارسالی در 100گزارش برگزاری 

سایت اداره کودکان
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و 

بیمارستان دوستدار کودك
17

عملکرد ترویج تغذیه با شیر مادر شش ماهه  

دوم
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش طبق فرم های موجود در فایل راهنما1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و 

بیمارستان دوستدار کودك
25عملکرد ترویج تغذیه با شیر مادر شش ماهه اول17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش طبق فرم های موجود در فایل راهنما1401/07/011401/07/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و 

بیمارستان دوستدار کودك
25مشاوره شیردهی17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش عملکرد1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و 

بیمارستان دوستدار کودك
25برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_تصویب و پیگیری مصوبات1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
ثبت اطالعات کودکان پرخطردر سامانه 

mc mc
15

ارزیابی نظارت های انجام شده در ثبت کودکان 

در کلیه بیمارستانها mcmcپرخطر در سامانه 

شش ماهه اول

50
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/07/011401/07/10

گزارش نظارت های انجام شده بر اساس فرمت ارسالی در سایت 

اداره کودکان
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
ثبت اطالعات کودکان پرخطردر سامانه 

mc mc
15

ارزیابی نظارت های انجام شده در ثبت کودکان 

در کلیه بیمارستانها mcmcپرخطر در سامانه 

شش ماهه دوم

50
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/11/011401/11/10

گزارش نظارت های انجام شده بر اساس فرمت ارسالی در سایت 

اداره کودکان
_✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
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نشانگرپایانشروعدفتر

ی
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ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های 

اطفال
17

برگزاری کارگاه آموزشی بسته بازنگری شده 

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

شش ماهه اول- ویژه پزشک و غیر پزشک

25
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/07/011401/07/10

گزارش جامع از برگزاری کارگاه آموزشی پزشکان و غیر 

پزشکان در دانشگاه ها بدون تصویر
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های 

اطفال
17

برگزاری کارگاه آموزشی بسته بازنگری شده 

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال 

شش ماهه دوم- ویژه پزشک و غیر پزشک

25
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/11/011401/11/10

گزارش جامع از برگزاری کارگاه آموزشی پزشکان و غیر 

پزشکان در دانشگاه ها بدون تصویر
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های 

اطفال
17

نظارت بر اجرای برنامه مانا و بررسی کمی و 

کیفی اجرای مانا شش ماهه اول
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش پایش های دوره ای طبق فرمت اداره سالمت کودکان1401/07/011401/07/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های 

اطفال
17

نظارت بر اجرای برنامه مانا و بررسی کمی و 

کیفی اجرای مانا شش ماهه دوم
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش پایش های دوره ای طبق فرمت اداره سالمت کودکان1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17مراقبت های ادغام یافته کودك سالم20

برگزاری کارگاه آموزشی بسته بازنگری شده 

مراقبت های ادغام یافته کودك سالم ویژه 

ماهه اول- پزشک و غیر پزشک شش

50
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/07/011401/07/10

گزارش جامع از برگزاری کارگاه آموزشی پزشکان و غیر 

پزشکان در دانشگاه ها بدون تصویر
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17مراقبت های ادغام یافته کودك سالم20

برگزاری کارگاه آموزشی بسته بازنگری شده 

مراقبت های ادغام یافته کودك سالم ویژه 

شش ماهه دوم- پزشک و غیر پزشک

50
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/11/011401/11/10

گزارش جامع از برگزاری کارگاه آموزشی پزشکان و غیر 

پزشکان در دانشگاه ها بدون تصویر
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 20
از مرگ کودکان  (1400)بررسی و تحلیل سالیانه 

 ماهه59-1
17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش بررسی مرگ به همراه مداخالت طراحی و انجام شده1401/07/011401/07/10
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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ها
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بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 20
شش - برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان

ماهه اول
17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/07/011401/07/10

نامه ارسال صورتجلسه به اعضای -صورتجلسه برگزاری کمیته 

کمیته
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 20
شش - برگزاری کمیته های بررسی مرگ کودکان

ماهه دوم
17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/11/011401/11/10

نامه ارسال صورتجلسه به اعضای -صورتجلسه برگزاری کمیته 

کمیته
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 20
برگزاری کمیته های دانشگاهی بررسی مرگ 

کودکان
17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/11/011401/11/10

نامه ارسال صورتجلسه به اعضای -صورتجلسه برگزاری کمیته 

کمیته
_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 20
تحلیل و ارزیابی سالیانه نظارت های انجام شده 

از شهرستانها
17

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش تحلیل و نامه ارسال آن به شهرستانها1401/10/011401/10/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

 5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزار موالید 12سال کمتر از 

زنده

17 ماهه1-59نظام مراقبت مرگ کودکان 20

 سال در 5طرح موضوع مرگ کودکان زیر 

کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سالمت زنان و 

خانواده برای کاهش مرگ کودك

15
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_مکاتبات مرتبط- (فرمانداری- استانداری)صورتجلسه مرتبط1401/11/011401/11/10

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس

 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

نسبت به سال پایه% 

20
خطرسنجی سکته های قلبی عروقی در 

خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی 

 سال و باالتر تحت 30و مغزی در جمعیت 

شش - پوشش در قالب بسته خدمتی سطح یک 

1401ماهه اول سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در 

  از سامانه های مربوطه طبق فرمت 1401شش ماهه اول سال 

ارسالی

_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس

 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

نسبت به سال پایه% 

20
خطرسنجی سکته های قلبی عروقی در 

خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی 

 سال و باالتر تحت 30و مغزی در جمعیت 

در - پوشش در قالب بسته خدمتی سطح یک

1401کل سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15
گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی  در کل 

  از سامانه های مربوطه طیق فرمت ارسالی1401سال 
_✔✔
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بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس

 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

نسبت به سال پایه% 

20
خطرسنجی سکته های قلبی عروقی در 

خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی 

 در چهار شهرستان پایلوت 1401و مغزی در سال 

و جمعیت های پنجاه هزار نفری دانشگاه ها

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در 

 از سامانه های مربوطه طبق فرمت 1401شش ماهه دوم سال 

ارسالی

_✔✔

بهداشت
افزایش امید زندگی 

سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس

 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

نسبت به سال پایه% 

20
خطرسنجی سکته های قلبی عروقی در 

خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی 

 در چهار 1401شش ماهه اول سال -و مغزی 

شهرستان پایلوت و جمعیت های پنجاه هزار 

نفری دانشگاه ها

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در 

 از سامانه های مربوطه طبق فرمت 1401شش ماهه اول سال 

ارسالی

_✔✔

بهداشت

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه خدمات مبتنی بر پرونده 

 %۱۰۰الکترونیک سالمت در 

واحدهای ارائه دهنده خدمت

100
تکمیل و توسعه سامانه الکترونیک -اصالح

سالمت
100

توسعه پرونده الکترونیک سالمت بر اساس نظام 

19مراقبت کووید 
1401/01/011401/12/29مرکز مدیریت شبکه20

 در گروه های جمعیتی ثبت شده 19- نسبت مراقبت های  کووید

در سامانه
✔✔✔

بهداشت

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه خدمات مبتنی بر پرونده 

 %۱۰۰الکترونیک سالمت در 

واحدهای ارائه دهنده خدمت

100
تکمیل و توسعه سامانه الکترونیک -اصالح

سالمت
100

افزایش جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک 

سالمت در دانشگاه ها
1401/01/011401/12/29مرکز مدیریت شبکه20

جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته است تقسیم بر جمعیت 

جمعیتی که حداقل یکبار - ثبت نام  شده درسامائه دانشگاه ب

خدمت گرفته است تقسیم بر جمعیت تحت پوشش دانشگاه

✔✔✔

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

ارتقاء اقدامات ادغام خدمات 

شناسایی و تشخیص زودرس 

زوجین در معرض خطر ناباروری و 

(42ماده  )ارجاع  

20

پیشگیری و تشخیص زودرس 

 قانون حمایت از خانواده 42ماده )ناباروری

(و جوانی جمعیت

100
اجرای برنامه پیشگیری و تشخیص زودرس 

ناباروری در کل دانشگاه
✔✔_گزارش عملکرد1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت25

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

ارتقاء اقدامات ادغام خدمات 

شناسایی و تشخیص زودرس 

زوجین در معرض خطر ناباروری و 

(42ماده  )ارجاع  

20

پیشگیری و تشخیص زودرس 

 قانون حمایت از خانواده 42ماده )ناباروری

(و جوانی جمعیت

100

برگزاری کالس بازآموزی برای گروه هدف پایان 

هر شش ماه به منظور ارتقای آگاهی عمومی در 

زمینه پیشگیری از ناباروری

✔✔_گزارش عملکرد1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت25

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40

اجرا و نهادینه سازی بسته ها خدمتی در 

راستای پیاده سازی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت

70

آموزش عمومی  در راستای حمایت از خانواده و 

رسانه ، کمپین،تیز، فضای )ترویج فرزندآوری 

(... مجازی، بیلبرد، رسانه محلی و 

✔✔_گزارعملکرد مستندات1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت20
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بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40

اجرا و نهادینه سازی بسته ها خدمتی در 

راستای پیاده سازی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت

70

ابالغ حذف نمادها و محتواهای خالف سیاست 

جایگزینی نمادهای خانواده ...های جمعیتی و 

محور

✔✔✔گزارش عملکرد1401/07/011401/07/10اداره جوانی جمعیت10

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40

اجرا و نهادینه سازی بسته ها خدمتی در 

راستای پیاده سازی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت

70
برگزاری  کارگاه های  تبیین  قانون برای 

کارکنان ستادی و بهداشتی
✔✔✔گزارش عملکرد1401/07/011401/07/10اداره جوانی جمعیت10

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40

اجرا و نهادینه سازی بسته ها خدمتی در 

راستای پیاده سازی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت

70

برگزاری  کارگاه های مشاوره فرزند آوری  جهت 

 قانون حمایت از 28ماده )ارائه دهندگان خدمت

(51خانواده و جوانی جمعیت  و ماده 

✔✔✔گزارش عملکرد  و مستندات1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت10

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40

اجرا و نهادینه سازی بسته ها خدمتی در 

راستای پیاده سازی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت

✔✔✔بررسی مستندات  و ارسال گزارش1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت20پایش و نظارت به شش ماه دوم70

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40

اجرا و نهادینه سازی بسته ها خدمتی در 

راستای پیاده سازی قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت

✔✔_گزارش عنلکرد مستندات1401/07/011401/07/10اداره جوانی جمعیت20پایش و نظارت به صورت شش ماه اول سال70

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

افزایش رویدادهای فرهنگی و 

ترویجی حمایت از خانواده و 

 40ترویج فرزندآوری به میزان 

1401درصد تا پایان سال 

40
 2ماده )بازنگری پرونده های الکترونیک 

(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
30

انجام مشاوره فرزند اوری در صد درصد جمعیت 

تحت پوشش مرکز
✔✔_ارسال گزارش و بررسی مستندات1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت50

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

پیشبرد اهداف قانون جوانی 

جمعیت و حمایت از خانواده
100پیگیری اجرای مفاد قانونی10

پیگیری پیش مصوبات ساب کمیته های قرار گاه 

 سالمت وجوانی جمعیت شش ماه اول
✔✔_گزارش عملکرد1401/07/011401/07/10اداره جوانی جمعیت25
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از
86صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
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نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه
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ها
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ا

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

پیشبرد اهداف قانون جوانی 

جمعیت و حمایت از خانواده
100پیگیری اجرای مفاد قانونی10

پیگیری مصوبات ساب کمیته های قرار گاه  

سالمت وجوانی جمعیت شش ماه دوم
✔✔_گزارش عملکرد1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت25

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

پیشبرد اهداف قانون جوانی 

جمعیت و حمایت از خانواده
100پیگیری اجرای مفاد قانونی10

برگزاری جلسات قرارگاه  سالمت وجوانی 

پیگیری مصوبات شش ماه اول. جمعیت 
✔✔✔گزارش عملکرد1401/07/011401/07/10اداره جوانی جمعیت25

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

پیشبرد اهداف قانون جوانی 

جمعیت و حمایت از خانواده
100پیگیری اجرای مفاد قانونی10

برگزاری جلسات قرارگاه  سالمت وجوانی 

پیگیری مصوبات شش ماه دوم. جمعیت 
✔✔✔گزارش عملکرد1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت25

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

هدف ارتقاء آموزش های حین 

ازدواج و توسعه مراکز مشاوره 

دوستدار خانواده در دانشگاه 

پیاده سازی )علوم پزشکی کشور 

(  قانون38ماده 

30

ماده )آموزش های هنگام و پس از ازدواج

 قانون حمایت از خانواده و جوانی 38

(جمعیت

100
 4مربیان )تثبیت مربیان صالحیتدار ازدواج 

(مبحث جنسی، اخالق احکام،حقوق، روانشناسی
✔✔✔بررسی مستندات1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت20

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

هدف ارتقاء آموزش های حین 

ازدواج و توسعه مراکز مشاوره 

دوستدار خانواده در دانشگاه 

پیاده سازی )علوم پزشکی کشور 

(  قانون38ماده 

30

ماده )آموزش های هنگام و پس از ازدواج

 قانون حمایت از خانواده و جوانی 38

(جمعیت

100
گزارش درصد  زوجین آموزش دیده ازدواج به 

(فصل پاییز)صورت فصلی 
✔✔_گزارش عملکرد1401/07/011401/07/10اداره جوانی جمعیت10

بهداشت

پیاده سازی قانون 

حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت

هدف ارتقاء آموزش های حین 

ازدواج و توسعه مراکز مشاوره 

دوستدار خانواده در دانشگاه 

پیاده سازی )علوم پزشکی کشور 

(  قانون38ماده 

30

ماده )آموزش های هنگام و پس از ازدواج

 قانون حمایت از خانواده و جوانی 38

(جمعیت

100
گزارش درصد  زوجین آموزش دیده ازدواج 

ششماهه دوم
✔✔_گزارش عملکرد1401/12/011401/12/10اداره جوانی جمعیت10







265
از
87صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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بهداشت،
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آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
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صف
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بهداشت
تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
10مراقبت های تغذیه ای سالمندان20

آموزش تغذیه و هرم غذایی سالمندان برای 

پرسنل بین بخشی
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/09/011401/09/30

مستندات تشکیل جلسات + فرم تکمیل شده آموزش ها

مشترك با مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان و صندوق 

+ برنامه آموزشی به تفکیک گروه های هدف+بازنشستگی

مشخصات و تعداد شرکت کنندگان در + مکاتبات مربوطه

مستندات آموزش همچون اسکرین شات از + جلسات آموزشی 

تصویر مفاد آموزشی تهیه شده + آمار مربوطه در سامانه سیب

ارائه دهندگان خدمت به سالمندان و سالمندان )برای گروه هدف

مستندات تسهیل در توزیع مکمل های  + (تحت پوشش صندوق

کلسیم  در مراکز نگهداری سالمندان و سالمندان - ویتامین د

 یا PDFتحت پوشش صندوق بازنشستگی در قالب یک فایل 

پاورپوینت

✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
15آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم20

ارائه )روز جهانی غذا ، روز جهانی تخم مرغ 

صبحانه سالم در مدارس، برگزاری کالس های 

اموزشی با محوریت شعار سال

40
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/09/011401/09/30

تکمیل )فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و گزارش اقدامات 

، مکاتبات(اکسل دریافتی از دفتر ، نمونه صورتجلسات
✔✔✔

بهداشت
تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
15آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم20

آموزش جامعه به مناسبت  از طریق رسانه 

محلی،
30

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/02/011401/02/31

فرم گزارش دهی اجرا توسط ستاد و دانشگاه و گزارش اقدامات 

تکمیل اکسل ارسالی از سوی دفتر، نمونه متون آموزشی تهیه )

شده و مکاتبات، مستندات پیام انتظار خط تلفن،  مستندات 

فعال نمودن سایت شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه، 

- فعالیت های بین بخشی، گزارش اجرای برنامه حمایت اجتماعی

(تغذیه ای اقشار اسیب پذیر از طریق سمن ها و خیرین

✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
30هفته بسیج ملی تغذیه در سراسر کشور15آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم20

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/11/011401/11/30

 )فرم گزارش دهی اجرای بسیج  در دانشگاه و گزارش اقدامات 

، مکاتبات(تکمیل اکسل دریافتی از دفتر، نمونه صورتجلسات
✔✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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بهداشت،
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و
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نظارت
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بهداشت
تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
10بهبود تغذیه جوانان20

تشکیل کمیته مشترك و برگزاری کارگاه های 

آموزشی برای دانشجویان
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/11/011401/11/30

مستندات +  صورتجلسات کمیته + فرم تکمیل شده آموزش ها

برنامه کارگاه، گزارش درصد )برگزاری کارگاههای آموزشی

ارتقای آگاهی گروه های هدف شرکت کننده در پره تست و 

در قالب  (پست تست،  آمار تفکیکی تعداد افراد آموزش دیده

 یا پاورپوینتPDFیک فایل 

_✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
15بهبود تغذیه در جامعه طالب20

برگزاری کمیته های مشترك بهبود - آموزش 

اجرای عملیات میدانی،مستند سازی،- تغذیه 
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/06/011401/06/31

ستادی  )مکاتبات مربوط به برگزاری کارگاه آموزشی

ارزشیابی - برنامه کارگاه آموزشی- صورت جلسات-(دانشگاهی

دوره های آموزشی

✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
20

توانمند سازی زنان عشایر و روستایی در 

خصوص تغذیه سالم
15

- )برگزاری نشست های کشوری- آموزش 

اجرای عملیات میدانی کاشت، داشت محصوالت 

سالم،

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/09/011401/09/30

- ستادی)مکاتبات مربوط به برگزاری کارگاه آموزشی 

- ارزشیابی دوره های آموزشی- صورت جلسات-(دانشگاهی

تهیه متون و مستندات آموزشی

✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
20

توانمند سازی کارکنان بین بخشی در 

سازمان ها و ادارات دولتی درخصوص 

تغذیه سالم

100آموزش برگزاری کمیته و گزارش گیری15
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/02/011401/02/31

- ستادی)مکاتبات مربوط به برگزاری  کارگاه آموزشی 

برنامه - صورت جلسات(-ستاد)متون آموزشی- (دانشگاهی

ارزشیابی دوره های آموزشی- کارگاه آموزشی

✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
20

توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت در 

پایگاه ها و مراکز جامع سالمت در خصوص 

مباحث تغذیه

10
بازآموزی حضوری پزشکان، پرستاران و ماماها ، 

کارشناسان تغذیه مراقبین سالمت و بهورزان
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/04/011401/04/31

شامل فرم )گزارش برگزاری کارگاه آموزشی + برنامه آموزش 

درصد ارتقای آگاهی به + اطالعات به تفکیک گروه های هدف

+ پست تست-تفکیک گروه های هدف بر اساس نتایج پره تست

 یا پاورپوینتPDFدر قالب یک فایل  (مکاتبات مربوطه

_✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
20

توانمند سازی گیرندگان خدمت تحت 

پوشش پایگاه ها و مراکز جامع سالمت  در 

خصوص مباحث تغذیه

10
آموزش مجازی یا حضوری به مراجعین توسط 

کارشناسان تغذیه مراکز
50

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/07/011401/07/30

فرم اطالعات گروه هدف آموزش دیده و آموزش های گروهی به 

 در قالب یک فایل 1401تفکیک گروه های سنی در نیمسال اول 

PDFیا پاورپوینت 

_✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
20

توانمند سازی گیرندگان خدمت تحت 

پوشش پایگاه ها و مراکز جامع سالمت  در 

خصوص مباحث تغذیه

10
آموزش مجازی یا حضوری به مراجعین توسط 

کارشناسان تغذیه مراکز
50

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/12/011401/12/29

فرم اطالعات گروه هدف آموزش دیده به تفکیک گروه های 

 یا پاورپوینتPDFدر قالب یک فایل 1401در نیمسال دوم -سنی
_✔✔
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از
89صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در 

جمعیت تحت پوشش به میزان 

5%

10
پیشگیری و مراقبت تغذیه ای بیماران در 

پایگاه ها و مراکز جامع سالمت
100

پایش و نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذیه 

مراکز و مراقبین پایگاه ها بر اساس چک لیست 

نظارتی

50
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/12/011401/12/29

فرم جمعبندی نتایج نظارت و بازدید شش ماهه دوم ازکلیه 

گزارش وضعیت / مراکز جامع سالمت تحت پوشش دانشگاه

 در پورتال1401تکمیل فرم دستاوردهای / موجود

_✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در 

جمعیت تحت پوشش به میزان 

5%

10
پیشگیری و مراقبت تغذیه ای بیماران در 

پایگاه ها و مراکز جامع سالمت
100

پایش و نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذیه 

مراکز و مراقبین پایگاه ها بر اساس چک لیست 

(شش ماه اول )نظارتی

50
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/08/011401/08/30

فرم جمعبندی نتایج نظارت و بازدید شش ماهه اول ازکلیه مراکز 

/ گزارش وضعیت موجود/ جامع سالمت تحت پوشش دانشگاه

 در پورتال1401تکمیل فرم دستاوردهای 

_✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

 درصد ی 90پوشش حداقل 

مصرف نمک یددار در  خانوارهای 

تحت پوشش

10
پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از 

کمبود ید
100

فعال سازی و برگزاری جلسات کمیته استانی 

IDDو برگزاری جلسات آموزشی )
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
✔✔✔صورتجلسات و گزارشات تحلیلی1401/11/011401/11/30

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
20

پپشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه 

وزن و چاقی کودکان سنین مدرسه و 

(ایران اکو)نوجوانان 

90

آموزش و توانمند سازی،بازنگری راهنمای  

پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان  

برگزاری جلسات آموزشی (ستادی)و نوجوانان 

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/12/011401/12/29

گزارش عملکرد،گزارش جمع بندی بازدید از پایگاه های تغذیه 

سالم
✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
20

پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی 

(ایران اکو) سال5کودکان زیر 
10

مراقبت تغذیه ای و همکاری بین . آمورزش 

بخشی
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
✔✔✔ به انضمام کلیه مستندات1401فرم عملکرد ساالنه 1401/11/011401/11/15

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

کاهش شیوع کمبود ریز مغذی 

- Dویتامین  - Aویتامین  )ها

 درصد 1به میزان  (آهن- روی

(1391پورای سال  )سال پایه 

20

تشکیل -نظارت بر برنامه مکمل یاری 

جلسات هماهنگی و جلسات آموزشی 

مکمل یاری در گروه های هدف

30

نظارت بر برنامه مکمل یاری ،تشکیل جلسات 

هماهنگی و جلسات آموزشی مکمل یاری در 

گروه های هدف

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/05/011401/05/31

رم تکمیل شده گزارش عملکرد  مکمل یاری به تفکیک گروه 

1400های هدف و نوع مکمل در سال 
✔✔✔

بهداشت

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

کاهش شیوع کمبود ریز مغذی 

- Dویتامین  - Aویتامین  )ها

 درصد 1به میزان  (آهن- روی

(1391پورای سال  )سال پایه 

20
 در دانش Dمکمل یاری با آهن و ویتامین 

آموزان
20

آموزش و نظارت بر برنامه مکمل یاری با آهن و 

 در مدارسDویتامین 
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
✔✔✔1401-1400فرم تکمیل شده گزارش عملکرد سال تحصیلی 1401/12/011401/12/15
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90صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین 

و انرژی در گروه  های آسیب 

-  سال۵کودکان زیر  )پذیر

به   (نوجوانان و مادران باردار

درصد نسبت به سال پایه 1میزان 

در مناطق با شیوع باال

20
حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده 

مبتال به سوءتغذیه و نیازمند
15

آموزش تغذیه به مادران باردار و شیرده و نظارت 

بر توزیع مکمل های غذایی
80

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/10/011401/10/30

گزارش تحلیلی اجرای -  نمونه متون آموزشی- مکاتبات مربوطه

1400برنامه در سال 
_✔✔

بهداشت
تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین 

و انرژی در گروه  های آسیب 

-  سال۵کودکان زیر  )پذیر

به   (نوجوانان و مادران باردار

درصد نسبت به سال پایه 1میزان 

در مناطق با شیوع باال

20
حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده 

مبتال به سوءتغذیه و نیازمند
15

پایش توزیع سبد غذایی مادران باردار و شیرده 

نیازمند دچار سوء تغدیه
20

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
✔✔✔2فرم شماره-1400گزارش تحلیلی اجرای برنامه در سال 1401/03/011401/03/31

بهداشت
تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین 

و انرژی در گروه  های آسیب 

-  سال۵کودکان زیر  )پذیر

به   (نوجوانان و مادران باردار

درصد نسبت به سال پایه 1میزان 

در مناطق با شیوع باال

20
مراقبت تغذیه ای کودکان زیر پنج سال 

مبتال به سوء تغذیه
15

شناسائی  و معرفی کودکان مبتالء به سوء تغذیه 

خانوارهای نیازمند واجد شرایط حمایت تغذیه 

ای به کمیته امداد امام

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1401/12/011401/12/15

زارش عملکردیک ساله مطابق فرم و دستورالعمل ابالغ شده به 

انضمام مستندات برای برنامه حمایتی و ارسال برنامه عملیاتی و 

گزارش پیشرفت برنامه برای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان در 

 استان نامن غذایی8

_✔✔

بهداشت

بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

افزایش دسترسی به خدمات 

سالمت روان در نظام سالمت به 

1404تا پایان سال % 20میزان 

5
برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت شایع 

روانپزشکی
100

توانمندسازی ارایه کنندگان خدمات تشخیص و 

مراقبت اختالالت شایع روانپزشکی
100

-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/151401/12/29

تکمیل فرم استاندارد گزارش آموزش های سه گروه ارایه دهنده 

کارشناس سالمت / مراقب سالمت/ خدمت شامل بهورز ، ماما

(5 و 4 و3فرم شماره )پزشک خانواده/ روان 

_✔✔

بهداشت

بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

ارتقای سواد سالمت پیشگیری و 

کنترل بیماری های غیرواگیر به 

 درصد تا پایان سال 40میزان 

1404

5
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های 

مزمن تنفسی
35

اجرای برنامه های آموزشی اعم از آموزش 

همگانی و آموزش گروه های جمعیتی خاص در 

COPDزمینه شناخت بیماری های آسم و 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/11/011401/11/30
گزارش فعالیت های آموزشی بر اساس جدول تعیین شده و 

مکاتبات و صورت جلسات مربوطه
_✔✔

بهداشت

بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

استقرار نظام مدیریت تحقیقات 

بهداشتی در سطح معاونتهای 

 درصد در 25بهداشتی به میزان 

 در سال اول1دانشگاه های تیپ 

2

تشکیل شورای نظام تحقیقات کاربردی در 

معاونتهای بهداشتی دانشگاهها بر اساس 

شیوه نامه ابالغی

✔✔✔تعداد دانشگاه ها با کمیته فعال1401/11/151401/12/15مرکز مدیریت شبکه100 در دانشگاه هاHSRراه اندازی کمیته 100
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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و
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و
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راهبردی
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بهداشت
بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

افزایش دسترسی به خدمات 

تشخیص و مراقبت - ارزیابی

الکل و - اختالالت مصرف مواد

درصد تا 100دخانیات به میزان 

1404پایان 

2
برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف 

الکل و دخانیات- مواد
100

توانمند سازی ارایه کنندگان خدمات تشخیص و 

مراقبت اختالالت مصرف مواد، الکل و دخانیات
100

-دفتر سالمت روانی

 اجتماعی و اعتیاد
1401/12/151401/12/29

گزارش تفکیکی آمار،  مکاتبات و اسناد اداری کارگاههای 

مجازی ورود خدمت و بازآموزی خدمات / آموزشی حضوری

تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف مواد، الکل و دخانیات سه 

/ مراقب سالمت/ گروه ارایه دهنده خدمت شامل بهورز ، ماما

پزشک خانواده/ کارشناس سالمت روان 

_✔✔

بهداشت

بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

 واحد های 50%بازسازی و تجهیز 

مستقر در سطح یک شبکه 

بهداشتی و درمانی کشور تا پایان 

1402سال 

2
بهبود استاندارد واحدهای ارائه دهنده 

خدمت
100

بهبود استاندارد واحد های ارائه خدمت  از طریق 

احداث ساختمان های جدید و تعمیر و تجهیز 

ساختمان های موجود

✔✔_سامانه مدیریت پروژه1401/06/011401/12/29مرکز مدیریت شبکه100

بهداشت

بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

توسعه استانداردهای اجرایی 

برنامه های پیشگیری و کنترل 

- بیماری های عضالنی استخوانی

سالمت - سالمت چشم- ژنتیک

کم کاری تیروئید نوزادان - گوش

1404 درصد  تا سال 80به میزان 

2
برنامه سالمت شنوایی و پیشگیری از 

ناشنوایی
30

ظرفیت سازی و گسترش مراکز استاندارد 

خدمات غربالگری، تشخیص و مراقبت های 

درمانی توانبخشی کم شنوایی در کشور با بهره 

گیری از ظرفیت بخش خصوصی

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/11/011401/11/30

گزارش مراکز ارائه خدمت غربالگری در بخش خصوص با توجه 

به استانداردهای ابالغ شده برنامه مراقبت از شنوایی طبق 

فرمت ارسالی

✔✔✔

بهداشت
بازسازی و - تقویت

توسعه شبکه بهداشتی 

و درمانی کشور

نهایی سازی ادغام آزمایشی 

آموزه های طب ایرانی در شبکه تا 

 و گسترش آن به 1401پایان سال 

ده دانشگاه علوم پزشکی تا پایان 

1403سال 

2
اجرای پایلوت ادغام برنامه طب سنتی 

ایرانی در نظام شبکه
100

گسترش برنامه طب ایرانی به ده دانشگاه علوم 

پزشکی
✔✔✔مستندات1401/08/011401/12/15مرکز مدیریت شبکه20

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش نسبت بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار خون باال با 

فشارخون کنترل شده به میزان 

  نسبت به سال پایه10%

100مراقبت بیماران مبتال به فشار خون باال10
مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال توسط 

1401مراقب سالمت و پزشک در کل سال/بهورز
50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15

گزارش آمار مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال ماهانه توسط 

 1401مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک در کل سال /بهورز

طبق فرمت ارسالی

_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش نسبت بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار خون باال با 

فشارخون کنترل شده به میزان 

  نسبت به سال پایه10%

100مراقبت بیماران مبتال به فشار خون باال10

مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال توسط 

مراقب سالمت و پزشک طی شش ماهه /بهورز

1401اول سال

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

گزارش آمار مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال ماهانه توسط 

مراقب سالمت و فصلی توسط پزشک در  شش ماهه اول /بهورز

 طبق فرمت ارسالی1401سال 

_✔✔
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از
92صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز
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الی
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ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده 

(HbA1c)  نسبت به % 10به میزان

سال پایه

100مراقبت بیماران مبتال به دیابت10
مراقبت بیماران مبتال به دیابت توسط 

مراقب سالمت و پزشک در کل سال/بهورز
30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/29

گزارش آمار مراقبت ماهانه بیماران مبتال به دیابت توسط 

مراقب سالمت و مراقبت سه ماهه توسط پزشک در کل /بهورز

 طبق فرمت ارسالی1401سال 

_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده 

(HbA1c)  نسبت به % 10به میزان

سال پایه

100مراقبت بیماران مبتال به دیابت10

مراقبت بیماران مبتال به دیابت توسط 

مراقب سالمت و پزشک طی شش ماهه /بهورز

اول سال

30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

گزارش آمار مراقبت ماهانه بیماران مبتال به دیابت توسط 

مراقب سالمت و مراقبت سه ماهه توسط پزشک در شش /بهورز

 طبق فرمت ارسالی1401ماهه اول سال 

_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده 

(HbA1c)  نسبت به % 10به میزان

سال پایه

100مراقبت بیماران مبتال به دیابت10
 HbA1cمقایسه تعداد بیماران با کنترل مطلوب  

 نسبت به سال قبل
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15
ارسال فایل اکسل مقایسه تعداد بیماران با کنترل مطلوب  

HbA1cنسبت به سال قبل طبق فرمت ارسالی  
_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده 

(HbA1c)  نسبت به % 10به میزان

سال پایه

100مراقبت بیماران مبتال به دیابت10
 انجام HbA1cمقایسه ساالنه تعداد آزمایش 

شده نسبت به سال قبل
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15
  انجام HbA1cارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه تعداد آزمایش 

شده نسبت به  سال قبل طبق فرمت ارسالی
_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش دسترسی به خدمت 

% 80مشاوره ژنتیک به میزان 

استاندارد دانشگاهی

100برنامه توسعه زیرساخت مشاوره ژنتیک10
همکاری در ارتقا شاخص دسترسی به مشاوره 

ژنتیک
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_مکاتبات اداری، گزارش اجرا1401/11/011401/11/30

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

20به روز رسانی اطالعات10
تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد 

(شش ماهه اول )کردن اطالعات
1401/06/011401/06/29آزمایشگاه50

اطالعات دموگرافیک و منابع شبکه : 9فایل اکسل شماره 

(شش ماه اول )آزمایشگاههای بهداشتی 
_✔✔

بهداشت
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای تشخیص مولکولی 

جهت تشخیص کرونا ویروس جدید از طریق 

ممیزی و تایید صالحیت

1401/06/011401/06/29آزمایشگاه10

تکمیل چک لیست ارزیابی سریع وضعیت تضمین کیفیت  و 

-COVIDمنابع اصلی آزمایشگاه های مرجع تشخیص مولکولی 

گنجینه -  تضمین کیفیت ، ایمنی وامنیت زیستی :  شامل19

تجهیزات دستگاهی کلیدی و  ارائه گزارش - نیروی انسانی 

ارزیابی

_✔✔
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93صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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برنامه

مه
رنا

ن ب
وز
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ت
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فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای شبکه تشخیص 

(شش ماه اول)مولکولی 
1401/06/011401/06/29آزمایشگاه5

گزارش ارتقاء ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی عوامل مورد نظر 

زئونوز، منتقله از آب وغذا ، بیماریهای  )نظام مراقبت سندرمیک

(شدید تنفسی و نوپدید وباز پدید

_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای شبکه تشخیص 

(شش ماه دوم)مولکولی 
1401/12/011401/12/15آزمایشگاه10

گزارش ارتقاء ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی عوامل مورد نظر 

زئونوز، منتقله از آب وغذا ، بیماریهای  )نظام مراقبت سندرمیک

(شدید تنفسی نوپدید وباز پدید

✔✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

ارزیابی و پایش آزمایشگاه تائید کننده عوامل 

(شش ماه اول)بیماریزای منتقله از اب و غذا 
1401/06/011401/06/29آزمایشگاه5

 با الزمات چک 85%گزارش بهبود عملکرد و انطباق حداقل 

لیست میکروب شناسی
_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

(سه ماهه چهارم)آزمایشگاههای بهداشتی   
1401/12/011401/12/15آزمایشگاه15

ارائه گزارش نهایی نتایج حاصل از مداخالت انجام شده در سه 

ماهه دوم و سه ماهه سوم سال جاری به منظور بهینه سازی 

ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی در سال جاری

_✔✔

بهداشت
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

(سه ماهه دوم)آزمایشگاههای بهداشتی   
1401/06/011401/06/29آزمایشگاه15

تکمیل ابزار برآورد هزینه های تمام شده کلیه خدمات 

آزمایشگاهی در تعهد بهداشت برای کلیه آزمایشگاههای 

بهداشتی تحت پوشش، به منظور بهینه سازی ساختار و عملکرد 

(پنجاه درصد آزمایش ها )شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

_✔✔

بهداشت
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10
ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی کشور
20

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

(سه ماهه سوم)آزمایشگاههای بهداشتی   
1401/09/011401/09/29آزمایشگاه15

تکمیل ابزار برآورد هزینه های تمام شده کلیه خدمات 

آزمایشگاهی در تعهد بهداشت برای کلیه آزمایشگاههای 

بهداشتی تحت پوشش، به منظور بهینه سازی ساختار و عملکرد 

پنجاه درصد با قیمانده آزمایش )شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

(ها 

_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد
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ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

20پدافند غیر عامل و فوریتها و بالیا10
آمادگی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی با 

کیفیت و بهنگام در ایام اربعین حسینی
1401/07/011401/07/29آزمایشگاه20

در  )اجرای برنامه مهارت آزمایی شبکه آزمایشگاهی بهداشت 

(تشخیص بیماریهای منتقله از آب و غذا
✔✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

20پدافند غیر عامل و فوریتها و بالیا10
آمادگی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی با 

کیفیت و بهنگام در ایام اربعین حسینی
✔✔✔برگزاری مانور کشوری انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی1401/07/011401/07/29آزمایشگاه20

بهداشت
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

20پدافند غیر عامل و فوریتها و بالیا10
ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای 

(شش ماه اول)بهداشتی 
1401/06/011401/06/29آزمایشگاه20

ارزیابی آسیب پذیری شبکه  آزمایشگاههای تشخیص مولکولی  

و آزمایشگاههای منتخب   توسط دانشگاهها در مواجهه با بحران 

وبالیا  براساس دستورالعمل، چک لیست و ارائه گزارش در برش 

دانشگاهی

_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

20پدافند غیر عامل و فوریتها و بالیا10
ارزیابی آسیب پذیری  شبکه آزمایشگاههای 

(شش ماه دوم)بهداشتی 
1401/12/011401/12/15آزمایشگاه20

بررسی بیوریسک در شبکه آزمایشگاههای  تشخیص مولکولی 

 (آزمایشگاههایی که با عوامل ریسک باال کار میکنند)بهداشت ، 

و  تهیه پرونده بیوریسک برای هر آزمایشگاه

_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

توانمند سازی مدیران وکارکنان 

آزمایشگاههای شبکه بهداشتی در همه 

دانشگاهها

20

غیر / برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

حضوری بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت 

های نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر

1401/06/011401/06/29آزمایشگاه10

غیر حضوری / ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی حضوری

توسط دانشگاه برگزار کننده بر اساس اولویت های آزمایشگاه 

مرجع سالمت

✔✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

توانمند سازی مدیران وکارکنان 

آزمایشگاههای شبکه بهداشتی در همه 

دانشگاهها

20

غیر / برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

حضوری بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت 

های نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر 

(شش ماه دوم)

1401/12/011401/12/15آزمایشگاه10

غیر حضوری / ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی حضوری

توسط دانشگاه برگزار کننده بر اساس اولویت های آزمایشگاه 

مرجع سالمت

✔✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

توانمند سازی مدیران وکارکنان 

آزمایشگاههای شبکه بهداشتی در همه 

دانشگاهها

20
نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی 

(شش ماه اول )ساالنه بدو  و ضمن خدمت  
1401/06/011401/06/29آزمایشگاه15

نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه : 10فایل اکسل شماره

آموزشی ساالنه
_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا
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وز

فعالیت
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الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای 

سیستم مدیریت کیفیت  شش ماه دوم

✔✔_8اکسل 1401/12/011401/12/15آزمایشگاه3

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  

آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای 

سیستم مدیریت کیفیت شش ماه دوم

✔✔_8اکسل1401/06/011401/06/29آزمایشگاه4

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع 

دسترسی به خدمات مورد تعهد  برنامه پزشک 

خانواده و بیمه روستایی

✔✔_7اکسل شماره 1401/07/011401/07/29آزمایشگاه7

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر طبق اولویت 

های اعالم شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت 

شش ماه اول

1401/06/011401/06/29آزمایشگاه3
ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در برنامه با ذکردرصد 

آزمایشگاههای شرکت کننده
_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر طبق اولویت 

های اعالم شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت 

شش ماه دوم

1401/12/011401/12/15آزمایشگاه5
ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در برنامه با ذکردرصد 

آزمایشگاههای شرکت کننده
_✔✔

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20
نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی  شش 

ماه دوم
✔✔_2،3،4،۵،6اکسل شماره 1401/12/011401/12/15آزمایشگاه30

بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20
نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی شش 

ماه اول
✔✔_2،3،4،۵،6اکسل شماره 1401/06/011401/06/29آزمایشگاه30
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بهداشت

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 

 تا پایان برنامه ششم95%

10

حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

20

نظارت و پایش آزمایشگاههای مجری الگوریتم 

اچ ای وی و کشت سل دانشگاههای تحت 

(دانشگاهی )پوشش 

✔✔_ارائه گزارش1401/08/011401/08/29آزمایشگاه3

بهداشت
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات نوین 

سالمت در برنامه پزشک خانواده 

عشایر و شهرهای زیر - روستایی 

 هزار نفر با رعایت استانداردها 20

 درصد90به میزان 

10

ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی 

به  (مراقبت های نوین سالمت)و درمانی 

عشایر و ساکنین شهرهای زیر - روستاییان

 هزار نفر20

✔✔_یک نسخه از اسناد تخصیص،هزینه کرد و حواله صادر شده1401/06/011401/12/29مرکز مدیریت شبکه30(اعتبارات مالی برنامه )تامین منابع100

بهداشت
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

دسترسی به خدمات نوین 

سالمت در برنامه پزشک خانواده 

عشایر و شهرهای زیر - روستایی 

 هزار نفر با رعایت استانداردها 20

 درصد90به میزان 

10

ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی 

به  (مراقبت های نوین سالمت)و درمانی 

عشایر و ساکنین شهرهای زیر - روستاییان

 هزار نفر20

100
تشکیل ستاد و )هماهنگی و همکاری بین بخشی

(کمیته های اجرایی برنامه پزشک خانواده
✔✔_مستندات برگزاری ستاد های برگزار شده با ذکر مصوبات1401/06/011401/12/29مرکز مدیریت شبکه40

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

بهبود وضعیت مدیریت 

پسماندهای عفونی و تیز و برنده 

 در 1در بیمارستان ها به میزان 

صد وضعیت موجود

1
ارتقا وضعیت مدیریت پسماند عفونی و تیز 

و برنده پسماند بیمارستانی
100

کاهش در مبدا  تولید ، تفکیک ،  جمع آوری 

حمل و نقل تجهیز بیمارستان ها به سیستم های 

غیر سوز بی خطر ساز پسماندهای عفونی و تیز 

و برنده

100
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری یا تهیه مدیاهای 

فایل برنامه های آموزش داده شده گزارش وضعیت - آموزشی

موجود  طبق فرمت ارسالی و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع 

نواقص نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده، مکاتبات پیگیری 

اعتبارات

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1
انجام فعالیت بیماریابی و شناسایی موارد جدید 

اچ آی وی
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_MISگزارشات  1401/06/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1

برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر اجرای 

سه ماهه سوم و  )برنامه استراتژیک کنترل ایدز

(چهارم

3
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔صورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان1401/12/011401/12/28
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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مدیریت،
منابع
و
برنامه
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هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر
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ی
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دان
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ها
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ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1

 قطب معین آزمایشگاهی 18ارائه خدمت در  

جهت تشخیص و درمان اچ آی وی و بیماری های 

آمیزشی

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/06/011401/12/28

گزارش تعداد آزمایشات انجام شده به تفکیک ویرال لود، الیزا، 

CD4و دانشگاههای قطب و اقماری 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1

برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر اجرای 

سه ماهه اول و )برنامه استراتژیک کنترل ایدز

(دوم

3
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔صورتجلسات- دعوتنامه شرکت کنندگان1401/06/011401/06/31

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1

برگزاری همایش روز جهانی و کمپین های 

آموزش و اطالع رسانی اچ آی وی و بیماری های 

آمیزشی

5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/09/30

عکس - برنامه همایش- دعوتنامه با امضای معاونت بهداشتی 

( عدد3حداکثر )همایش روز جهانی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1
برگزاری کارگاه های مشاوره اچ آی وی و مراقبت 

و درمان بیماری های آمیزشی
6

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_برنامه دوره آموزشی- دعوتنامه شرکت کنندگان1401/12/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 در HIVحفظ شیوع عفونت 

 0.15جمعیت عمومی کمتر از 

درصد

100ایدز و عفونتهای آمیزشی/کنترل اچ آی وی1
فعالیت و ارائه خدمت در مراکز خدمات ویژه 

 دانشگاه علوم پزشکی25زنان آسیب پذیر در 
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/06/011401/12/28

گزارش - گزارش اطالعات فعالیت های مرکز بصورت فصلی

پایش فعالیتها
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها
100ریشه کنی فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال

پایش و نظارت اجرای عملیات واکسیناسیون 

تکمیلی فلج اطفال
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔گزارش عملیات1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها
100ریشه کنی فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال

نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت فلج 

شل حاد
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/03

گزارش فعالیتهای نظارتی   در - پس خوراند / گزارش  پایش

مانند فرم گزارش  )گزارش  فرم های مربوطه -اتوماسیون اداری

(هفتگی /ماهیانه

✔✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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ریزی



دفتر
برنامه
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هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
100برنامه مدیریت اطالعات و ثبت سرطان1

تداوم اجرای برنامه ثبت سرطان جمعیتی شش 

1401ماهه اول سال 
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_(8، 7، 6، 4، 3،2، 1چک لیست )گزارش اجرای برنامه 1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
100برنامه مدیریت اطالعات و ثبت سرطان1

تداوم اجرای برنامه ثبت سرطان جمعیتی شش 

1401ماهه دوم سال 
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_(8، 7، 6، 4، 3، 1چک لیست )گزارش اجرای برنامه 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش مرحله بروز سرطان های 

پستان و دهانه رحم - روده بزرگ

%10به میزان 

100برنامه تشخیص زودهنگام سرطان2
اجرای تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، 

1401دهانه رحم و روده بزرگ کل سال 
50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_1401فرم گزارش عملکرد ساالنه و پایش برنامه در سال 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش مرحله بروز سرطان های 

پستان و دهانه رحم - روده بزرگ

%10به میزان 

100برنامه تشخیص زودهنگام سرطان2

جرای تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، 

دهانه رحم و روده بزرگ شش ماهه اول سال 

1401

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/09/011401/09/15
فرم گزارش عملکرد ساالنه و پایش برنامه در شش ماهه سال 

1401
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای برنامه مراقبت بیماری های 

واگیر در پایگاه های مراقبت 

بهداشتی مرزی و مراسم و 

 درصد 90تجمعات انبوه به میزان 

در راستای برنامه مقررات بین 

المللی بهداشتی

1
مراقبت بهداشتی مرزی و تجمعات انبوه بر 

اساس مقررات بهداشتی بین المللی
100

آموزش پرسنل بهداشتی در زمینه آخرین یافته 

های علمی عملیاتی مراقبت و کنترل بیماریهای 

تحت مراقبت در مرزها و تجمعات انبوه

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔گزارش برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی برگزار شده1401/07/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای برنامه مراقبت بیماری های 

واگیر در پایگاه های مراقبت 

بهداشتی مرزی و مراسم و 

 درصد 90تجمعات انبوه به میزان 

در راستای برنامه مقررات بین 

المللی بهداشتی

1
مراقبت بهداشتی مرزی و تجمعات انبوه بر 

اساس مقررات بهداشتی بین المللی
100

قطعی موارد /شناسایی و گزارش موارد مشکوك

بیماریهای واگیر با اهمیت بین المللی و تحت 

مراقبت کشوری بر اساس نظام مراقبت 

سندرمیک

80
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

ثبت و ورود داده ها در سامانه های الکترونیک و با استفاده از 

گزارش /صورتجلسات هماهنگی و مدیریتی/مراقبت سندرمیک

پایش

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای برنامه مراقبت عفونت 

 درصد 90بیمارستانی در حداقل 

بیمارستان های کشور

100مراقبت عفونت های بیمارستانی1

تجزیه و تحلیل داده عفونت های بیمارستانی 

سال قبل جهت ارزیابی وضعیت و ارائه 

پسخوراند و انتشار آن

30
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/04/011401/06/31

مستند مبنی بر تجزیه و تحلیل داده مراقبت عفونت های 

بیمارستانی سال قبل و ارائه پسخوراند و انتشار آن
✔✔✔
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99صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای برنامه مراقبت عفونت 

 درصد 90بیمارستانی در حداقل 

بیمارستان های کشور

100مراقبت عفونت های بیمارستانی1
جمع آوری، ثبت داده در سامانه برنامه  و تقویت 

نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/03/011401/12/29

 (آمار مخرجها)2و فرم(لیست عفونتها)1فایل داده مرتبط با فرم

در ارتباط با همان ماه مورد ارزیابی ودر صورت ضعف برنامه 

مکاتبات با مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان جهت ارتقای 

بیمار یابی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای مراقبت بیماری آنفلوانزا 

 درصد موارد شناسایی 100در 

شده

1

انفلوانزای )مراقبت بیماری انفلوانزا

انفلوانزای /انفلوانزای پرندگان/انسانی

(پاندمی

100

آموزش پرسنل بهداشتی در زمینه آخرین یافته 

های علمی عملیاتی مراقبت و کنترل بیماری 

آنفلوانزا

30
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔گزارش برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی برگزار شده1401/07/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای مراقبت بیماری آنفلوانزا 

 درصد موارد شناسایی 100در 

شده

1

انفلوانزای )مراقبت بیماری انفلوانزا

انفلوانزای /انفلوانزای پرندگان/انسانی

(پاندمی

70شناسایی و گزارش موارد بیماری انفلوانزا100
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

صورتجلسات /ثبت و ورود داده ها در سامانه های الکترونیک

گزارش پایش/ هماهنگی و مدیریتی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای نظام مراقبت  بیماریهای 

 90نوپدید و بازپدید به میزان  

درصددر راستای برنامه مقررات 

بین المللی بهداشتی

3
مراقبت بیماریهای نوپدید و بازپدید بر 

اساس مقررات بهداشتی بین المللی
100

آموزش پرسنل بهداشتی در زمینه بیماریهای 

واگیر نوپدید و بازپدید و مقررات بهداشتی بین 

المللی

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔گزارش برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی برگزار شده1401/07/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اجرای نظام مراقبت  بیماریهای 

 90نوپدید و بازپدید به میزان  

درصددر راستای برنامه مقررات 

بین المللی بهداشتی

3
مراقبت بیماریهای نوپدید و بازپدید بر 

اساس مقررات بهداشتی بین المللی
100

شناسایی موارد بیماریهای واگیر نوپدید و 

بازپدید با اهمیت بین المللی بر اساس نظام 

مراقبت سندرمیک

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

ثبت و ورود داده ها در سامانه های الکترونیک و با استفاده از 

گزارش / صورتجلسات هماهنگی و مدیریتی/مراقبت سندرمیک

پایش

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اخذ معاینه فنی موتورخانه ها و 

سامانه های احتراقی تحت 

ارتقا به میزان  )پوشش  دانشگاه  

(1401 درصد تا پایان سال 40

100مدیریت بهداشت هوا1

تهیه گزارش معاینه فنی  موتورخانه ها و سامانه 

شش ماهه )های احتراقی تحت پوشش دانشگاه 

(اول

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مستندات اجرای برنامه1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اخذ معاینه فنی موتورخانه ها و 

سامانه های احتراقی تحت 

ارتقا به میزان  )پوشش  دانشگاه  

(1401 درصد تا پایان سال 40

100مدیریت بهداشت هوا1

تهیه گزارش معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه 

شش ماهه )های احتراقی تحت پوشش دانشگاه 

(دوم

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مستندات اجرای برنامه1401/12/011401/12/15
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100صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارائه خدمات بهداشتی پایه و 

اولیه به مهاجرین و اتباع خارجی 

 درصد90به میزان  

1
ارائه خدمات بهداشتی درمانی به اتباع و 

مهاجرین خارجی
100

آموزش پرسنل بهداشتی  و ساکنین اردوگاهها و 

مهمانشهرها در زمینه برنامه های علمی و 

عملیاتی و بهداشتی مرتبط

10
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

هماهنگی /گزارش جلسات و کارگاههای آموزشی برگزار شده

های به عمل آمده
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارائه خدمات بهداشتی پایه و 

اولیه به مهاجرین و اتباع خارجی 

 درصد90به میزان  

1
ارائه خدمات بهداشتی درمانی به اتباع و 

مهاجرین خارجی
100

گزارش دهی و ثبت بیماریهای واگیر تحت 

مراقبت
70

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

گزارش برگزاری /ثبت و ورود داده ها در سامانه های الکترونیک

گزارش پایش/ کارگاهها و جلسات آموزشی برگزار شده
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارائه خدمات بهداشتی پایه و 

اولیه به مهاجرین و اتباع خارجی 

 درصد90به میزان  

1
ارائه خدمات بهداشتی درمانی به اتباع و 

مهاجرین خارجی
100

واکسیناسیون بیماریهای هدف برنامه ایمنسازی 

کشور در اتباع و مهاجرین خارجی
20

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

صورتجلسات /ثبت و ورود داده ها در سامانه های الکترونیک

هماهنگی و مدیریتی
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقا تشدید نظارت بر مراکز و 

اماکن عمومی با تاکید بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی مقابله با 

 درصد 90کرونا حداقل به میزان 

تا پایان برنامه

1
- هوایی)کنترل پایانه های حمل و نقل 

(زمینی- ریلی
100

کنترل بهداشتی با تاکید بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی در پایانه ها
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_بارگذاری گزارش بازدید از پایانه ها1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقا تشدید نظارت بر مراکز و 

اماکن عمومی با تاکید بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی مقابله با 

 درصد 90کرونا حداقل به میزان 

تا پایان برنامه

1
- هوایی)کنترل پایانه های حمل و نقل 

(زمینی- ریلی
100

کنترل بهداشتی با تاکید بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی در پایانه ها
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_بارگذاری گزارش بازدید از پایانه ها1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقا وضعیت بهداشت محیط 

آشپزخانه  و ارائه خدمات غذایی 

در بیمارستان ها و مراکز 

 5بهداشتی درمانی به میزان 

درصد تا پایان برنامه

1

ساماندهی وضعیت  بهداشت آشپزخانه و 

ارائه خدمات غذایی در بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100
مدیریت بهداشت آشپزخانه و ارائه خدمات 

غذایی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

فایل برنامه های - گزارش آموزش های ارایه شده غیر حضوری

گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها - آموزش داده شده 

و پسخوراندهای ارایه شده

✔✔✔
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وزارت
بهداشت،
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توسعه
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و
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دفتر
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و
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
تمرین کارکنان حوزه مدیریت / آموزش

خطر بالیا
5

انجام هماهنگی و سپس برگزاری برنامه آموزشی 

و نشست های مربوطه و تدوین گزارش برنامه 

آموزشی و پیگیری مصوبات نشست

1401/09/011401/09/15مدیریت خطر و بالیا100

فقط و فقط و فقط یک فایل ورد  بارگذاری شود که محتوای آن 

 )مکاتبه رسمی با شماره نامه و امضا در آن وجود دارد - 1: شامل

مکاتبه به صورت پیام  در اتوماسیون اداری که  تاریخ و شماره  

. و مبنی بر اعالم تاریخ اجرای برنامه می باشد(.ثبت داشته باشد

لیست - 3یک یا دو عکس از جلسه مذکور -2: سپس شامل

حضور و غیاب مدعوین با ذکر گروه هدف

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

11ارتقاء ایمنی واحدهای بهداشتی2

تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی در قالب کمیته 

بهداشت کارگروه و تدوین و اجرای برنامه ارتقاء 

ایمنی  و پیگیری مصوبات جلسه فوق

1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا100

پس از اجرای برنامه سارا، کمیته ارتقاء ایمنی بر اساس شاخص 

 1401 و در صورتی که شاخص های 1401های  سارا در سال 

  تشکیل 1400استخراج نشده باشد بر اساس شاخص های سال 

گردد و سپس بارگذاری یک فایل ورد حاوی مکاتبه رسمی با 

پس از . امضا و تاریخ برای کمیته و صورتجلسه مرتبط خواهد بود

برگزاری جلسه و درج صورتجلسات، الزم است این فایل ورد 

حاوی دو یا سه عکس از فرآیند اجرای برنامه در واحدهای 

.بهداشتی نیز باشد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

11ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی2
اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای 

بهداشتی
1401/08/011401/08/15مدیریت خطر و بالیا50

سینا اسکرین شات / ناب/ فقط یک فایل ورد که از سامانه سیب

شده و نشان دهنده واحدهای زیرمجموعه در فرآیند اجرای 

.برنامه می باشد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

11ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی2
پایش و ارزشیابی و استخراج شاخص ها و پیش 

بینی مداخالت مربوطه
1401/09/011401/09/15مدیریت خطر و بالیا50

سینا اسکرین شات / ناب/ فقط یک فایل ورد که از سامانه سیب

در حال ).شده و نشان دهنده شاخص های زیرمجموعه می باشد

حاضر امکان مشاهده شاخص ها توسط معاون بهداشتی وجود 

 (دارد که درخواست آن برای مدیران گروه نیز داده شده است

برای این . فقط زیج معاونت بهداشت را تهیه  و بارگذاری کنید

کار اعداد وارد شده را در زیج شهرستان درج کنید تا زیج 

در صورت امکان از سامانه سیب آن را ). خودبخود رسم شود

(استخراج کنید

_✔✔
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر 

بالیا
1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا60تدوین و ارسال گزارش ساالنه/ پایش و ارزشیابی13

برای بخش پایش و ارزشیابی نیاز به مقایسه با فصل قبل می 

 فصل 4به همین دلیل جدولی درج کنید که شاخص های . باشد

شامل تعداد ارزیابی شده، تعداد )قبل را کنار هم نشان می دهد 

(آموزش دیده، تعداد کل خانوارها، میانگین امتیاز آمادگی خانوار

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر 

بالیا
13

نظارت بر ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در 

برابر بالیا
1401/07/151401/07/30مدیریت خطر و بالیا20

/ ناب/  عکس از سامانه سیب4-2فقط یک فایل ورد که دارای 

این عکس های اسکرین شات باید . سینا می باشد تهیه می کنید

با . آمادگی و مربوط به فصل مورد نظر باشد/ مربوط به ارزیابی

توجه به تاخیر در راه اندازی سامانه برنامه ریزی عملیاتی 

.گزارش بهار و تابستان با هم بارگذاری شود

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر 

بالیا
13

نظارت بر ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در 

برابر بالیا
1401/10/011401/10/15مدیریت خطر و بالیا10

/ ناب/  عکس از سامانه سیب4-2فقط یک فایل ورد که دارای 

این عکس های اسکرین شات باید . سینا می باشد تهیه می کنید

.آمادگی و مربوط به فصل مورد نظر باشد/ مربوط به ارزیابی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر 

بالیا
13

نظارت بر ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در 

برابر بالیا
1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا10

/ ناب/  عکس از سامانه سیب4-2فقط یک فایل ورد که دارای 

این عکس های اسکرین شات باید . سینا می باشد تهیه می کنید

.آمادگی و مربوط به فصل مورد نظر باشد/ مربوط به ارزیابی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
برگزاری برنامه های ویژه هفته کاهش خطر 

بالیا
7

برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری هفته 

کاهش خطر بالیا
1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا40

فقط یک فایل ورد حاوی مکاتبه رسمی جهت برگزاری جلسه به 

همراه صورتجلسه و مدعوین و مصوبات
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
برگزاری برنامه های ویژه هفته کاهش خطر 

بالیا
7

برگزاری مراسم هفته کاهش خطر بالیا و تدوین 

و ارسال گزارش مربوطه
1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا60

فقط یک فایل ورد دارای یک مکاتبه رسمی در آن که گزارش به 

وزارت خانه ارسال شده و همچنین در ادامه این فایل گزارش 

سرفصل اقدامات انجام شده

✔✔✔
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا50پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش8بیمه تسهیالت بهداشتی در برابر مخاطرات2

فقط یک فایل ورد که حاوی عکس بیمه نامه دانشگاه و  تعداد 

واحد بهداشتی کل و تعداد واحدهای بهداشتی بیمه شده می 

.باشد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

8بیمه تسهیالت بهداشتی در برابر مخاطرات2
تعیین وضعیت موجود و برآورد بودجه مورد نیاز 

و پیگیری منابع مالی مورد نیاز
1401/11/011401/11/30مدیریت خطر و بالیا50

تعیین وضعیت بیمه واحدهای : فقط یک فایل ورد حاوی 

تعداد کل واحدهای بهداشتی، تعداد واحدهای بیمه  )بهداشتی 

در صورتی که بیمه . (شده، نوع پوشش بیمه و تاریخ اعتبار بیمه 

نامه دانشگاه در حال حاضر دارای اعتبار است عکس بیمه نامه 

در صورتی که بیمه نامه وجود ندارد یک فایل . مذکور درج شود

ورد حاوی مکاتبات مربوطه و یا جلسات برگزار شده با 

صورتجلسه و مصوبات آن

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا25بازبینی و پایش و ارزشیابی12پاسخ بهداشت به حوادث و بالیا2

یک فایل ورد دارای یک جدول حاوی عناوین تمرین های انجام 

و سازمان های  (...دورمیزی، عملیاتی و )شده  و نوع تمرین 

(در صورت حضور)شرکت کننده 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا25برگزاری تمرین و مانور12پاسخ بهداشت به حوادث و بالیا2
 5-4فقط یک فایل ورد حاوی مکاتبه رسمی مربوط به تمرین، 

.  بارگذاری شودEOPعکس از تمرین برگزار شده بر اساس 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

12پاسخ بهداشت به حوادث و بالیا2
تدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و 

فوریت ها  و استخراج شاخص های تدوین برنامه
1401/07/151401/07/30مدیریت خطر و بالیا25

فقط یک فایل ورد حاوی یک جدول که در آن در ردیف اول  

خانه بهداشت، پایگاه سالمت، )واحدهای بهداشتی به تفکیک 

، ردیف دوم تعداد کل هر یک از (....مرکز خدمات جامع شهری و 

انواع واحدهای بهداشتی و در ردیف سوم  تعداد واحد بهداشتی 

. تدوین نموده اند، درج می شودEOPکه 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/07/151401/07/30مدیریت خطر و بالیا25تدوین پیوست اختصاصی برنامه مقابله با کرونا12پاسخ بهداشت به حوادث و بالیا2
 6بر اساس )فقط یک فایل ورد اختصاصی برنامه مقابله با کرونا 

(EOPکارکرد آمادگی در 
_✔✔
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
پایش برنامه های مدیریت خطر بالیا در 

محیط
1401/07/011401/07/30مدیریت خطر و بالیا35انجام خودارزیابی فصلی معاونت های بهداشتی7

بارگذاری فایل خود ارزیابی که البته هر دو شیت آن تکمیل 

(.......... تاریخ و )شده و به روز باشد  
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
پایش برنامه های مدیریت خطر بالیا در 

محیط
7

به روز رسانی پیمایش فصلی سامانه مدیریت 

خطر بالیا در پورتال
1401/08/011401/08/30مدیریت خطر و بالیا35

فقط یک فایل ورد که حاوی اسکرین شات از اطالعات به روز 

.رسانی شده در پیمایش بهار باشد
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
پایش برنامه های مدیریت خطر بالیا در 

محیط
7

تدوین برنامه پایش و هماهنگی مربوطه و انجام 

پایش محیطی بر اساس برنامه و تدوین گزارش 

پایش ها، پسخوراند و تعیین شاخص های 

مربوطه

1401/10/151401/10/30مدیریت خطر و بالیا30

به دلیل تنوع روال انجام پایش ها در هر شرایطی باید فقط یک 

فایل ورد که حاوی مکاتبه رسمی پایش و برنامه پایش دفتر 

مدیریت خطر بالیا باشد و همچنین نمونه ای از تکمیل چک 

لیست مربوط به سطوح محیطی، ارائه پسخوراند رسمی با 

مکاتبه به سطوح محیطی و یا دریافت گزارش پس از پایش از 

حداقل نتایج یک یا دو واحد بهداشتی ).سطوح محیطی باشد

همچنین در همین فایل ورد  یک جدول که حاوی  . (پایش شده 

 9تعداد کل واحدهای موجود و تعداد پایش های انجام شده در 

.ماهه اول سال می باشد، نیز درج شود

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بالیا در 

حوزه بهداشت
8

بررسی وضعیت موجود و پیگیری و برآورد 

تامین منابع مالی مورد نیاز
1401/07/011401/07/15مدیریت خطر و بالیا25

جدول اول دارای . فقط یک فایل ورد حاوی دو جدول مجزا 

ستون تجهیزات و تعداد موجود و جدول دوم دارای ستون 

تجهیزات مورد نیاز، تعداد و برآورد بودجه مورد نیاز و یک فایل 

ورد حاوی مکاتبه رسمی جهت پیگیری تأمین تجهیزاتی که در 

بخش بررسی وضعیت موجود برآورد شده است یا مکاتبه جذب 

بودجه جهت خرید

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بالیا در 

حوزه بهداشت
1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا25پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال گزارش8

از وزارت یا هر )فقط یک فایل ورد از میزان بودجه جذب شده 

اقالم تهیه شده و اولویت های نیازهای آتی (منبع دیگر
_✔✔
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

2
سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بالیا در 

حوزه بهداشت
8

خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر اساس 

استاندارد
1401/08/011401/08/15مدیریت خطر و بالیا50

فقط یک فایل ورد از مکاتبات مربوط به نتایج پیگیری ها و اقالم 

تهیه شده و یا نشده
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا40تدوین گزارش ساالنه10نظام مراقبت وقوع و ثبت پیامدهای بالیا2

در صورت عدم دریافت گزارش )تجمیع گزارش هر چهار فصل 

بر اساس فرم ورد که  (زمستان هر سه فصل نیز قابل قبول است

.قبال  خدمت شما داده شده است، ارسال گردد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/07/011401/07/15مدیریت خطر و بالیا30تدوین گزارشات فصلی10نظام مراقبت وقوع و ثبت پیامدهای بالیا2

 اسفند، الزم است گزارش مخاطرات 15 آذر و 15 مهر، 15 تیر، 15

هر فصل در یک اکسل که قبال ارسال شده است، از سطح 

ضمنا یک فایل ورد که حاوی یک . شهرستان ها تجمیع شود

اسکرین شات از مخاطرات ثبت شده در پورتال منطبق با اکسل 

!!!!!!!!! در صورت عدم وقوع مخاطره . بارگذاری شده می باشد

: توجه.  اسکرین شات گزارش صفر در فایل ورد ارسال می شود

در صورت عدم دریافت گزارش فصل مورد نظر، گزارش فصل 

با توجه به تاخیر آماده شدن سامانه برنامه . قبل بارگزاری شود

ریزی عملیاتی در ماه مهر گزارش فصلی فصل بهار و تابستان با 

.هم بارگذاری شود

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/10/011401/10/15مدیریت خطر و بالیا15تدوین گزارشات فصلی10نظام مراقبت وقوع و ثبت پیامدهای بالیا2

 اسفند، الزم است گزارش مخاطرات 15 آذر و 15 مهر، 15 تیر، 15

هر فصل در یک اکسل که قبال ارسال شده است، از سطح 

ضمنا یک فایل ورد که حاوی یک . شهرستان ها تجمیع شود

اسکرین شات از مخاطرات ثبت شده در پورتال منطبق با اکسل 

!!!!!!!!! در صورت عدم وقوع مخاطره . بارگذاری شده می باشد

: توجه.  اسکرین شات گزارش صفر در فایل ورد ارسال می شود

در صورت عدم دریافت گزارش فصل مورد نظر، گزارش فصل 

.قبل بارگزاری شود

✔✔✔
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ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء توان تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه طبیعی در 

 درصد تا 40 به میزان 1سطح 

پایان برنامه

1401/12/011401/12/15مدیریت خطر و بالیا15تدوین گزارشات فصلی10نظام مراقبت وقوع و ثبت پیامدهای بالیا2

 اسفند، الزم است گزارش مخاطرات 15 آذر و 15 مهر، 15 تیر، 15

هر فصل در یک اکسل که قبال ارسال شده است، از سطح 

ضمنا یک فایل ورد که حاوی یک . شهرستان ها تجمیع شود

اسکرین شات از مخاطرات ثبت شده در پورتال منطبق با اکسل 

!!!!!!!!! در صورت عدم وقوع مخاطره . بارگذاری شده می باشد

: توجه.  اسکرین شات گزارش صفر در فایل ورد ارسال می شود

در صورت عدم دریافت گزارش فصل مورد نظر، گزارش فصل 

.قبل بارگزاری شود

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

-مکان های عمومی و مراکز توزیع

 نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

1
برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی 

بهداشت محیط به بخش خصوصی
50انجام  برنامه ممیزی بهداشتی اصناف50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش درصد اصناف - دستورالعمل های مربوطه توسط ستاد 

تحت پوشش برنامه ممیزی بهداشتی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

-مکان های عمومی و مراکز توزیع

 نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

1
برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی 

بهداشت محیط به بخش خصوصی
50

واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور کارت 

بهداشت به دفاتر پیشخوان  دولت شش ماهه 

اول

25
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/15

 و 150109 و 140120اخذ گزارشات فصلی مربوط به درآمدهای 

پایش دفاتر پیشخوان دولت  ارائه دهنده خدمت صدور کارت 

بهداشت

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

-مکان های عمومی و مراکز توزیع

 نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

1
برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی 

بهداشت محیط به بخش خصوصی
50

واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور کارت 

بهداشت به دفاتر پیشخوان  دولت شش ماهه 

دوم

25
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

 و 150109 و 140120اخذ گزارشات فصلی مربوط به درآمدهای 

پایش دفاتر پیشخوان دولت  ارائه دهنده خدمت صدور کارت 

بهداشت

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

-مکان های عمومی و مراکز توزیع

 نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

1
کنترل بهداشتی مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی
50

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه 

مواد غذایی و اماکن عمومی و بازرسی بهداشت 

محیطی درساعات غیر اداری و ایام خاص

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/15

پایش و نظارت سطوح اجرایی در - ابالغ دستورالعمل مربوطه

گزارش عملکرد فصلی کنترل و نظارت بهداشتی -  دانشگاه 

عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن - توزیع- برمراکز تهیه

عمومی درساعات غیر اداری و ایام خاص

✔✔✔
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

-مکان های عمومی و مراکز توزیع

 نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

1
کنترل بهداشتی مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی
50

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه 

مواد غذایی و اماکن عمومی و بازرسی بهداشت 

محیطی درساعات غیر اداری و ایام خاص

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

پایش و نظارت سطوح اجرایی در - ابالغ دستورالعمل مربوطه

گزارش عملکرد فصلی کنترل و نظارت بهداشتی -  دانشگاه 

عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن - توزیع- برمراکز تهیه

عمومی درساعات غیر اداری و ایام خاص و پیگیری های انجام 

شده

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

-مکان های عمومی و مراکز توزیع

 نگهداری و فروش مواد غذایی به 

تا پایان برنامه %  30میزان 

1
کنترل بهداشتی مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی
50

تشدید کنترل بهداشتی بر روی اماکن و مراکز 

19عمومی در ایام نوروز به منظور مقابله با کووید 
40

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

ابالغ دستورالعمل، گزارش اطالعات بازرسی ها و پیگیری های 

انجام شده
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

1
بهداشت محیط روستا و ابتکارات جامعه 

(CBI )محور 
50بهسازی محیط روستا20

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش عملکرد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مورد 

برگزاری جلسات هماهنگی و گزارشات مربوط به اقدامات - نیاز 

بهداشت محیط روستا

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

30فوریت های سالمت محیط و کار1

آموزش تیم های عملیاتی با برگزاری کارگاه های 

آموزشی به صورت وبینار و مانورهای قطبی 

عملیات بهداشت محیط  و حرفه ای

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مستندات و گزارشات مربوطه1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

30فوریت های سالمت محیط و کار1

 و CBI)استفاده از بستر برنامه های جاری مرکز 

به منظور توانمند سازی جوامع روستایی در  (...

جهت کنترل عوامل محیطی در بالیا و شرایط 

اضطرار

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مستندات و گزارش اقدامات انجام شده1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

30فوریت های سالمت محیط و کار1
تقویت انبارهای دپوی ذخیره  مواد و تجهیزات 

بحران در قطب های دانشگاهی
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مستندات و گزارشات مربوطه1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

30فوریت های سالمت محیط و کار1
رسیدگی مناسب و به موقع به اخبار و شکایات 

مردمی با توجه به پروتکل های تدوین شده
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات مربوط به اقدامات انجام شده برای اخبار ثبت شده در 

 و نامه های شکوائیه اتوماسیونی190سامانه 
_✔✔
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

30فوریت های سالمت محیط و کار1

کنترل عوامل محیطی و شغلی مرتبط با 

بیماری های منتقله از آب و غذا از طریق 

رسیدگی به موقع و مناسب به اخبار و شکایات 

مردمی

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات مربوط به اقدامات انجام شده برای اخبار ثبت شده در 

 و نامه های شکوائیه اتوماسیونی190سامانه 
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

1
نظارت و کنترل کمی و کیفی موادغذایی و 

اماکن عمومی
40توانمند سازی بازرسین بهداشت محیط30

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مستندات مربوطه طبق شیوه نامه ابالغ شده1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

1
نظارت و کنترل کمی و کیفی موادغذایی و 

اماکن عمومی
30نمونه برداری و سنجش مواد غذایی30

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش مربوط به کنترل - جمع بندی فرم آماری نمونه برداری   

نمونه - روغن  و مواد لبنی -نمک - و نظارت بر کیفیت نان 

برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل 

ابالغی و پیگیری  واجرای تفاهم نامه های مرتبط

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

1
نظارت و کنترل کمی و کیفی موادغذایی و 

اماکن عمومی
30نمونه برداری و سنجش مواد غذایی30

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش مربوط به کنترل - جمع بندی فرم آماری نمونه برداری   

نمونه - روغن  و مواد لبنی -نمک - و نظارت بر کیفیت نان 

برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل 

ابالغی و پیگیری  واجرای تفاهم نامه های مرتبط

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء شاخصهای منتسب به 

عوامل محیطی موثر بر سالمت 

- خانواده- در محیط های جامعه

 %  10آموزشی و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

1
کنترل و سنجش آالینده  محصوالت 

تا پایان برنامه%  10کشاورزی و لبنی تا
20

 محصول 8پیگیری سنجش میزان آالینده ها در 

مورد نظر بر اساس دستورالعمل ابالغی
100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

 8مستندات مربوط به پیگیری سنجش میزان آالینده ها در 

محصول مورد نظر بر اساس دستورالعمل ابالغی
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء وضعیت دفع فاضالب 

تا پایان برنامه% 10بیمارستانها تا 
100مدیریت بهداشتی  فاضالب بیمارستانی100ساماندهی  بهداشت  فاضالب بیمارستانی1

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی به صورت غیرحضوری یا تهیه 

فایل برنامه های آموزش داده شده مکاتبات - مدیاهای آموزشی

مربوط به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار مدیریت فاضالب 

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها - بیمارستانی 

جهت رفع نواقص  پایش و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

✔✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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وز

برنامه

مه
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ن ب
وز

فعالیت
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الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های 

بهداشت محیط و حرفه ای به 

 درصد50میزان 

1
اجرای سیستم مدیریت کیفیت در 

آزمایشگاه
50آموزش و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه ها100

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های 

بهداشت محیط و حرفه ای به 

 درصد50میزان 

1
اجرای سیستم مدیریت کیفیت در 

آزمایشگاه
100

اجرا و خوداظهاری برنامه سیستم مدیریت 

کیفیت آزمایشگاه
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقای وضعیت مدیریت 

پسماندهای حاوی جیوه  به 

 درصد وضعیت موجود1میزان 

1

اجرای مفادکنوانسیون میناماتا با مدیریت 

پسماندهای حاوی جیوه در بیمارستان ها و 

مراکز بهداشتی و درمانی

100

جایگزینی محصوالت حاوی جیوه با انواع بدون 

جیوه و مدیریت پسماندهای تولیدی در 

بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و مراکز 

دندانپزشکی

100
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری یا تهیه مدیاهای 

فایل برنامه های آموزش داده شده  گزارش وضعیت - آموزشی

موجود  طبق فرمت ارسالی و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع 

نواقص  نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده، مکاتبات پیگیری 

اعتبارات

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقای وضعیت مدیریت 

پسماندهای شیمیایی و دارویی  

 درصد وضعیت موجود1میزان

1
بهبود وضعیت مدیریت پسماندهای 

شیمیایی و دارویی در بیمارستان ها
100

کاهش در مبدا  تولید ، تفکیک ،  جمع آوری 

حمل و نقل کپسوله سازی و یا قرارداد با شرکت 

مجاز

100
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری یا تهیه مدیاهای 

فایل برنامه های آموزش داده شده  گزارش وضعیت - آموزشی

موجود  طبق فرمت ارسالی و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع 

نواقص  نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده، مکاتبات پیگیری 

اعتبارات

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت 

حشره شناسی در تمامی دانشگاه 

 100های علوم پزشکی به میزان 

درصد

1

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت حشره 

شناسی در تمامی دانشگاه های علوم 

 درصد100پزشکی به میزان 

100

گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و 

شهرستانی و کار گاه های آموزشی بیماریهای 

منتقله از آئدس

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_ارائه دعوتنامه،صورتجلسه برگزاری1401/10/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت 

حشره شناسی در تمامی دانشگاه 

 100های علوم پزشکی به میزان 

درصد

1

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت حشره 

شناسی در تمامی دانشگاه های علوم 

 درصد100پزشکی به میزان 

100
گزارش پایش برنامه مراقبت بیماریهای منتقله از 

آئدس
30

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_گزارش بازدید1401/10/011401/12/15
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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نشانگرپایانشروعدفتر
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ست
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اه
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دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اعتباربخشی خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاه ها و 

واحدهای شغلی از طریق  

آزمایشگاه های بهداشت حرفه 

ای منطقه ای و استانی

1
توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در 

آزمایشگاه ها
100

ارزیابی دوره ای کیفیت خدمات بهداشت حرفه 

مراکز دارای مجوز / ای آزمایشگاهها و شرکت ها

ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

کیفیت خدمات  (شش ماهه)گزارش نتایج ارزیابی دوره ای 

آزمایشگاهها و شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات 

 با استفاده 3 و 2و 1بهداشت حرفه ای  بهداشت حرفه ای  سطح

از  آزمون ها و مقایسات آزمایشگاهی و بین آزمایشگاهی وِیژه 

مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته / آزمایشگاهها و شرکت ها

آنالیز دستگاهی دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای، 

گزارش عملکرد فصلی و سالیانه آزمایشگاهها در ارتباط با ارائه 

(گزارش عملکرد آزمایشگاهها)خدمات تخصصی 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اعتباربخشی خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاه ها و 

واحدهای شغلی از طریق  

آزمایشگاه های بهداشت حرفه 

ای منطقه ای و استانی

1
توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در 

آزمایشگاه ها
100

بازآموزی /برگزاری دوره های آموزشی

کارشناسان ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه 

ای در آزمایشگاه

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش برنامه آموزشی و مهارت آموزی کارشناسان آزمایشگاه 

گزارش برگزاری - بهداشت حرفه ای معاونت های بهداشتی 

مجازی بازآموزی کار با تجهیزات تخصصی / دوره های حضوری

فهرست و طرح درس : شامل )ویژه بازرسان بهداشت حرفه ای 

دوره های برگزار شده، کلیپ های آموزشی، فهرست و 

مشخصات بازرسان شرکت کننده در دوره ها، گزارش تحلیلی 

مشخصات - (نتایج پیش آزمون و آزمون های برگزار شده

پاره وقت به کارگیری شده برای / کارشناسان تمام وقت

، بارگذاری فرم آموزش (آزمایشگاه

(http://www.health.g ov.ir/eoh/oc u/oc wh/g ic /Lis t

s /Lis t/AllItems .as px)

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

اعتباربخشی خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاه ها و 

واحدهای شغلی از طریق  

آزمایشگاه های بهداشت حرفه 

ای منطقه ای و استانی

1
توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در 

آزمایشگاه ها
100

پایش و ارزشیابی عملکرد برنامه توسعه خدمات 

بهداشت حرفه ای در ازمایشگاه ها
40

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش پایش آزمایشگاه عملکرد آزمایشگاهها در حوزه 

نیروی انسانی جذب و به کارگیری شده، خرید :  مختلفی مانند

مواد مصرفی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز، سرویس ، نگهداری 

و بهره برداری از تجهیزات موجود در راستای اهداف آموزشی و 

ارائه خدمات تخصصی دانشگاه ذی ربط و دانشگاههای قطب

_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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دان
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ها
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش آگاهی عمومی در 

خصوص عوامل خطر سرطان به 

درصد10میزان 

100برنامه پیشگیری از سرطان1

اعم از برگزاری پویش ملی )طراحی، اجرا 

و پایش متناسب با نیازهای  (...سرطان و غیره 

منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های 

شایع

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15
چک لیست پویش پیشگیری از سرطان )گزارش اجرا و پایش 

(طبق فرمت ارسالی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش آگاهی عمومی در 

خصوص عوامل خطر سرطان به 

درصد10میزان 

100برنامه پیشگیری از سرطان1

طراحی، اجرا و پایش برنامه توسعه همکاری های 

بین بخشی متناسب با نیازهای منطقه ای بر 

اساس عوامل خطر و سرطان های شایع

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_(چک لیست مداخله)گزارش اجرا و پایش 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به 

کشاورزان
50بازرسی از کلیه کارگاههای کشاورزی20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_گزارش جمع بندی  بازرسی ها  مطابق فایل اکسل در پرتال1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به 

کشاورزان
20

نظارت بر خدمات بهداشت حرفه ای ارائه شده 

به کشاورزان و بروز رسانی اطالعات در سایت 

پرتال

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش تفضیلی جمع بندی اقدامات و مداخالت انجام شده 

گزارش  برگزاری )کارگاههای کشاورزی تحت پوشش  از جمله 

کارگاه اموزشی برای کشاورزان شامل ، تصاویر ، فرم حضورو 

غیاب، محتوا، آمار تعداد معاینات ، آمار کنترل عوامل زیان اور 

و تصویر گزاراش بروز رسانی شده  (به همراه عکس قبل و بعد 

در پرتال

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
برنامه ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در 

کارگاه های ساختمانی
20

انجام بازرسی از کارگاه های ساختمانی مشمول 

و ثبت و جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت 

تعیین وضعیت موجود و ثبت در پورتال و سامانه 

های رسمی

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

جمعبندی  -  گزارش عملکرد بازرسی از کارگاه های ساختمانی 

چک لیست های مربوطه مرتبط با بازرسی از کارگاه های 

ساختمانی، گزارش اقدامات انجام شده در کارگاههای 

ساختمانی، گزارش شاخص های ابالغ شده در هر سال بر اساس 

آمار های بازرسی از کارگاههای ساختمانی مشمول در پورتال

_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
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آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
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دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
برنامه ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در 

کارگاه های ساختمانی
20

برگزاری دوره های آموزشی  و توجیهی برای 

گروه های هدف و کلیه ذی 

شاغلین،کارفرمایان، کارشناسان مستقر )نفعان

(در کارگاه و بازرسان

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارشات ): مستندات برگزاری دوره های آموزشی شامل

برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده برای 

گزارش صورتجلسات توجیهی برون بخش، - کارشناسان برنامه 

متون آموزشی و مستندات مربوط به نحوه برگزاری دوره های 

آموزش شاغلین و کارفرمایان کارگاهای ساختمانی و  

(کارشناسان مستقر در کارگاه و بازرسان

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
برنامه ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در 

کارگاه های ساختمانی
20

تدوین برنامه عملیاتی  تفصیلی سالیانه با تعیین 

شاخص های بدست آمده برای هر سال
25

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

برنامه عملیاتی برنامه ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاه 

های ساختمانی که توسط معاونت و بر اساس برنامه ابالغی مرکز 

.برای آن سال تدوین شده است

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

20بهداشت حرفه ای زندانیان1
بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان 

زندانها و اعالم نواقص و ارسال گزارش به مرکز
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_گزارش و پسخوراند بازرسی و ثبت اطالعات بازرسی1401/10/011401/10/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

20بهداشت حرفه ای زندانیان1
شرکت در کمیته های مشترك ایمنی و بهداشت 

حرفه ای با همکاری سازمان زندانها
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/11/011401/11/15

گزارش صورتجلسات کمیته های برگزارشده در سال و ارسال 

آمار زندانیان شاغل مشکوك یا مبتال به کرونا
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

20بهداشت حرفه ای قالیبافان1
آموزش اصول بهداشت حرفه ای  به  شاغلین 

قالیباف
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/151401/07/30

ارسال مستندات آموزشی، بروشور و محتوای آموزشی و فرم 

تکمیل شده نتایج پایش شهرستان ها و استان بارگذاری شده 

 و سال 99در پرتال  مقایسه آمار شاغلین آموزش دیده سال 

1400

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

20بهداشت حرفه ای قالیبافان1
ثبت و گزارش آمار و اقدامات انجام شده در 

خصوص برنامه قالیبافان
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

- ارسال مستندات و آمار افراد معاینه شده ، آموزش دیده

سنجش و کنترل عوامل زیان آور
_✔✔
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از
113صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
نظارت بر تشکیالت بهداشت حرفه ای 

کارگاهی
20

نظارت براقدامات انجام شده توسط تشکیالت 

بهداشت حرفه ای کارگاه ها و شرکت فعال در 

جلسات شورای هماهنگی بیمه شدگان با 

مشارکت سه ارگان

40
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

نظارت بر  اقدامات انجام شده توسط تشکیالت بهداشت حرفه 

ای کارگاه ها و شرکت فعال در جلسات شورای هماهنگی بیمه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  )شدگان با مشارکت سه ارگان 

(پزشکی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
نظارت بر تشکیالت بهداشت حرفه ای 

کارگاهی
20

برگزاری دوره های آموزشی تربیت و بازآموزی 

بهگر و بهداشتیار کار و بازآموزی مسئولین فنی 

بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع در زمینه 

بهداشت حرفه ای

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/10/151401/10/30

از جمله  ) نمونه از مستندات 5 حاوی حداکثر Wordیک فایل 

صورتجلسه، دعوتنامه، موضوعات آموزشی، لیست شرکت 

بازآموزی بهگران، بهداشتیاران کار /مرتبط با آموزش  (کنندگان 

، کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در 

کارخانجات در زمینه خدمات بهداشت حرفه ای

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه۸5%

1
نظارت بر تشکیالت بهداشت حرفه ای 

کارگاهی
20

برنامه ریزی در اجرای برنامه نظارت بر تشکیالت 

بهداشت حرفه ای کارگاهی و تشویق کارفرمایان 

جهت معرفی خانه های بهداشت کارگری برتر و 

کارفرمایان سالمت محور

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

جدول گانت اجرای برنامه نظارت بر تشکیالت بهداشت حرفه ای 

/ کارگاهی شامل برنامه ریزی سالیانه بازدید، دوره های آموزشی

یک - بازآموزی و پایش و نظارت تشکیالت بهداشت حرفه ای 

 نمونه از مستندات جلسات یا 4 حاوی حد اکثر Wordفایل 

اقدامات صورت گرفته در جهت توجیه و تشویق کارفرمایان 

برای معرفی خانه بهداشت کارگری برتر یا کارفرمایان سالمت 

محور

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش تدوین گزارش پیوست 

سالمت برای طرح های بزرك 

 15توسعه ای مشمول به میزان 

عدد

1
تقویت و توسعه پیوست سالمت برای طرح 

های مشمول
100

رصد و دیدبانی طرح های بزرگ توسعه ای 

مشمول پیوست سالمت
40

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش عملکرد  سالیانه رصد و دیده بانی، حمایت طلبی و جلب 

تعداد جلسات برگزار / تعداد مکاتبات صورت گرفته)مشارکت 

فرم تکمیل شده - شده دانشگاه با دستگاه های استانی مشمول

اسامی و تعداد طرح

_✔✔
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از
114صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش تدوین گزارش پیوست 

سالمت برای طرح های بزرك 

 15توسعه ای مشمول به میزان 

عدد

1
تقویت و توسعه پیوست سالمت برای طرح 

های مشمول
100

مشارکت در بررسی و ارزیابی گزارش پیوست 

سالمت طرح های مشمول واصله
30

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/11/151401/11/30

بازدید از محل احداث پروژه جهت شناسایی مناطق : گزارش

تحت تأثیر و بررسی مشکالت مرتبط، برگزاری جلسات درون 

کارشناسان گروه های تخصصی معاونت /بخشی با حضور مدیران

بهداشت، مرکز حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی و سایر 

واحدهای تابعه جهت تکمیل فرم های ارزیابی نیاز خدمات 

بهداشتی درمانی در داخل و خارج از سایت پروژه و تکمیل سایر 

فرم های تخصصی مربوطه و انعکاس آنها به دبیرخانه ملی 

پیوست سالمت، تعامل و همکاری با کارفرما و مشاور پروژه در 

از جمله )خصوص موارد مرتبط با گزارش پیوست سالمت طرح

ایجاد تسهیل در ارائه اطالعات سالمت مورد نیاز کارفرمای 

، برگزاری جلسات برون بخشی جهت هماهنگی با سایر (طرح

دستگاه های اجرایی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش تعداد شهرهای سازگار با 

  40ارتقا به میزان  )گرد و غبار 

(1401درصد تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا3

اجرای برنامه آلودگی هوای داخل اماکن عمومی 

در دانشگاههای پایلوت به خصوص از نظر وجود 

(مرحله دوم)ویروس سارس کرونای جدید

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تهیه برنامه سازگاری مقابله باپدیده گردو غبار با توجه به شیوع 

ارسال مستندات و گزارش های - ویروس سارس کرونای جدید

مربوطه، مداخالت صورت گرفته جهت اجرای برنامه

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش تعداد شهرهای سازگار با 

  40ارتقا به میزان  )گرد و غبار 

(1401درصد تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا3

اجرای برنامه جامع اقدام پاسخ سالمت به پدیده 

طوفان های شن و گردوغبار در  دانشگاههای 

شش ماه )پایلوت با توجه به شیوع ویروس کرونا 

(اول

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

تهیه برنامه سازگاری مقابله باپدیده گردو غبار با توجه به شیوع 

ارسال مستندات و گزارش های - ویروس سارس کرونای جدید

مربوطه، مداخالت صورت گرفته جهت اجرای برنامه

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد بیمارستانهای 

دارای واحد بهداشت حرفه ای  به 

تا پایان برنامه% 75میزان

1
بهداشت حرفه ای بیمارستانها و مراکز 

درمانی
100

آموزش و توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه 

ای و کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز درمانی
35

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش آموزش های ارائه شده به بازرسان بهداشت حرفه ای و 

کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز درمانی مشمول قانون 

مدیریت خدمات کشوری

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد بیمارستانهای 

دارای واحد بهداشت حرفه ای  به 

تا پایان برنامه% 75میزان

1
بهداشت حرفه ای بیمارستانها و مراکز 

درمانی
100

بازرسی ار کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی و 

نظارت فعال با رویکرد محافظت از کارکنان کادر 

درمان

40
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

  _گزارش جمع بندی اجرای برنامه در قالب فرم برنامه در پرتال 

گزارش نظارت بر بکار گیری نیروی بهداشت حرفه ای در مراکز 

درمانی نظیر  بیمارستان  و خدمات بهداشت حرفه ای شامل 

مشخص کردن بیمارستان های دارای کارشناس بهداشت حرفه 

(تمام وقت- پاره وقت)ای و نحوه حضور

_✔✔
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از
115صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد بیمارستانهای 

دارای واحد بهداشت حرفه ای  به 

تا پایان برنامه% 75میزان

1
بهداشت حرفه ای بیمارستانها و مراکز 

درمانی
100

نظارت بر اخذ تائیدیه های ایمنی در کلیه 

بیمارستان ها و مراکز درمانی
25

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

اعالم آمار کل و مشخصات بیمارستان های تحت پوشش و 

درمانی، / مرکز بهداشتی / بازرسی شده شامل نام بیمارستان

آدرس، وجود یا عدم وجود تائیدیه ایمنی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

50استقرار بسته خدمات پایه کارکنان دولت1

گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای 

بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت در 

سازمان ها

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تکمیل و ارسال چک لیست ارزیابی شیوه نامه بسته و مکاتبات 

(گزارش سالیانه )و  مستندات مرتبط 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

50استقرار بسته خدمات پایه کارکنان دولت1

گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای 

بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت در 

سازمان ها

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

تکمیل و ارسال چک لیست ارزیابی شیوه نامه بسته و مکاتبات 

(گزارش شش ماهه اول  )و  مستندات مرتبط 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

1
مدیریت تعداد شاغلین دارای پرونده 

پزشکی
50

 6)گزارش معاینات سالمت شغلی انجام شده 

(ماهه اول سال
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_ارسال گزارش در قالب فرم تدوین شده1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

1
مدیریت تعداد شاغلین دارای پرونده 

پزشکی
50

گزارش معاینات سالمت شغلی انجام شده 

(سالیانه)
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_ارسال گزارش در قالب فرم تدوین شده1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

دارای مراکز سنجش تا پایان 

 درصد 95 درصد به 89از  )برنامه 

(1401تا پایان سال 

2
ارائه خدمات مرتبط با تعیین بار بیماری 

های منتسب به آلودگی هوا
50

نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها  با توجه به 

(شش ماه اول)شیوع ویروس کرونا 
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش ماهانه شاخص کیفیت هوا در قالب اکسل، گزارش 

اورژانس در فرم گزارش دهی ، بیماری و مرگ ناشی از عوارض 

قلبی ریوی بخصوص بیماران مبتال به کرونا در خدمات مدیریت 

حوادث و فوریت های پزشکی در قالب اکسل، صورتجلسات 

اعتبار سنجی   صورتجلسات مربوط به اجرای آیین نامه تبصره 

 قانون هوای پاك و شرایط ناسالم آلودگی هوا3  ماده 3

✔✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

دارای مراکز سنجش تا پایان 

 درصد 95 درصد به 89از  )برنامه 

(1401تا پایان سال 

2
ارائه خدمات مرتبط با تعیین بار بیماری 

های منتسب به آلودگی هوا
50

نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها  با توجه به 

(شش ماه دوم)شیوع ویروس کرونا 
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/09/011401/12/15

گزارش ماهانه شاخص کیفیت هوا در قالب اکسل، گزارش 

اورژانس در فرم گزارش دهی ، بیماری و مرگ ناشی از عوارض 

قلبی ریوی بخصوص بیماران مبتال به کرونا در خدمات مدیریت 

حوادث و فوریت های پزشکی در قالب اکسل، صورتجلسات 

اعتبار سنجی   صورتجلسات مربوط به اجرای آیین نامه تبصره 

 قانون هوای پاك و شرایط ناسالم آلودگی هوا3  ماده 3

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

دارای مراکز سنجش تا پایان 

 درصد 95 درصد به 89از  )برنامه 

(1401تا پایان سال 

50مدیریت بهداشت هوا2

نظارت و بهره برداری از ایستگاه های سنجش 

شش )ذرات معلق با مالکیت وزارت بهداشت

(ماهه اول

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

پیگیر ی و بررسی مقدمات نصب ایستگاه های سنجش ذرات 

معلق مرتبط با مالکیت وزرات بهداشت، ارسال اطالعات غلظتی 

ذرات معلق شش ماهه اول

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

دارای مراکز سنجش تا پایان 

 درصد 95 درصد به 89از  )برنامه 

(1401تا پایان سال 

50مدیریت بهداشت هوا2

نظارت و بهره برداری از ایستگاه های سنجش 

شش )ذرات معلق با مالکیت وزارت بهداشت

(ماهه دوم

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

 مربوط 1401ارسال اطالعات غلظتی ذرات معلق شش ماهه دوم 

به ایستگاه های وزرات بهداشت
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد معادن تحت 

درصد 95پوشش بازدید به میزان 

تا پایان برنامه

100برنامه بهداشت معدن کاران1

برگزاری دوره های آموزش کارگران و 

کارفرمایان و گزارش معاینات سالمت شغلی 

انجام شده

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات مربوط به برگزاری دوره های آموزشی از قبیل  مواد 

آموزشی، صورتجلسه ، عکس و و غیره
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد معادن تحت 

درصد 95پوشش بازدید به میزان 

تا پایان برنامه

100برنامه بهداشت معدن کاران1
شناسایی معادن، بازرسی از آنها و انجام اقدامات 

قانونی
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_بروز رسانی گزارش معدن در سایت پرتال1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش درصد معادن تحت 

درصد 95پوشش بازدید به میزان 

تا پایان برنامه

100برنامه بهداشت معدن کاران1

کنترل و اصالح عوامل زیان آور شیمیایی، 

فیزیکی و ریسک فاکتورهای ارگونومی در 

معادن و بهسازی تاسیسات و تسهیالت بهداشت 

حرفه ای

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/09/151401/09/30

مستندات معادن کنترل و یا اصالح کننده عوامل زیان آور 

شمیایی، فیزیکی و ریسک فاکتورهای ارگونومی
_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش دسترسی به خدمات 

بهداشت حرفه ای از طریق  

مراکز مجاز ارائه دهنده این 

خدمات

1
برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی 

ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
100

تشکیل کمیته شرکت های خصوصی بهداشت 

حرفه ای و صدور و لغو و کنترل کیفیت خدمات 

ارائه شده از طریق شرکتهای خصوصی بهداشت 

3- 2- 1حرفه ای سطح 

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

کلیه صورتجلسات کمیته های تشکیل - ابالغیه اعضای کمیته

بارگذاری صورتجلسات کمیته موضوع ماده - (زیپ شده)شده

(زیپ شده) دستورالعمل38

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش دسترسی به خدمات 

بهداشت حرفه ای از طریق  

مراکز مجاز ارائه دهنده این 

خدمات

1
برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی 

ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
100

مدیریت، پایش و نظارت بر عملکرد شرکت های 

خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
40

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش پایش های انجام شده از شرکت های خصوصی ارائه 

- دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و دانشکده های بهداشت 

گزارش وضعیت موجود شرکت ها شامل تعداد کل درخواست 

های واصله، درخواست های رد شده و فهرست به روز بارگذاری 

شده روی پرتال بر اساس فرم مربوطه به آدرس 

http://www.health.g ov.ir/eoh/oc u/s upervis ion/Li

s ts /1393/AllItems .as px

مراکز دارای مجوز ارائه / ، گزارش عملکرد فصلی شرکت ها(

خدمات بهداشت حرفه ای

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش شهرهای دارای برنامه 

سازگاری سالمت در برابر تغییر 

  درصد 30ارتقا به میزان  )اقلیم 

(1401تا پایان سال 

100ارائه خدمات مرتبط با تغییر اقلیم و سالمت3

اجرای برنامه ارزیابی آسیب پذیری سالمت 

ناشی از تغییرات اقلیم با توجه به شیوع ویروس 

کرونا  در شهرهای پایلوت

60
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_ارسال گزارش ارزیابی آسیب پذیری سالمت1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش شهرهای دارای برنامه 

سازگاری سالمت در برابر تغییر 

  درصد 30ارتقا به میزان  )اقلیم 

(1401تا پایان سال 

100ارائه خدمات مرتبط با تغییر اقلیم و سالمت3

اجرای برنامه تاب آوری مراکز بهداشتی و 

درمانی در برابر تغییر اقلیم با توجه به شیوع 

شش ماه )ویروس کرونا در دانشگاههای پایلوت 

(دوم

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مستندات اجرای برنامه1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش شهرهای دارای برنامه 

سازگاری سالمت در برابر تغییر 

  درصد 30ارتقا به میزان  )اقلیم 

(1401تا پایان سال 

100ارائه خدمات مرتبط با تغییر اقلیم و سالمت3

اجرای برنامه تاب آوری مراکز بهداشتی و 

درمانی در برابر تغییرات اقلیم و  با توجه به 

شیوع ویروس کرونا در دانشگاههای پایلوت 

(شش ماه اول)

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مستندات اجرای برنامه1401/07/011401/07/30
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا
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وز

فعالیت
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الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان 3 و 2

50طرح تشدید بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای100برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای1
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تکمیل گزارش آماری بازرسی های انجام شده به صورت فصلی 

بارگذاری مکاتبات و اقدامات قانونی - (فرم پرتال)در پرتال

گزارش -  قانون کار به صورت زیپ شده105موارد موضوع ماده 

جلسات توجیهی برگزار شده با مراجع قضایی جهت رفع موانع و 

چالش های پیش روی بازرسان جهت استقرار الزامات بهداشتی 

در منطقه و تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت 

گزارش روند اجرای برنامه عملیاتی کارگاه های کوچک، - کار

گزارش نظارت بر جایگاه - خویش فرما و مشاغل غیر رسمی 

 مصوبه شماره 6های پمپ بنزین در راستای اجرای  بند 

 هیأت وزیران با 11/05/1399 ه مورخ 57184ت /51015

گزارش یا راهنمای - بارگذاری اطالعات درخواستی در فرم پرتال

مصور اقدامات کنترلی خالقانه و کم هزینه در منطقه تحت 

موارد منتخب جهت تشویق به ریاست مرکز معرفی )پوشش 

(خواهند شد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان 3 و 2

100برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای1

تامین امکانات پشتیبانی مورد نیاز بازرسان 

بهداشت  حرفه ای  جهت انجام بازرسی از 

کارگاه ها

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات مرتبط با  وضعیت تامین خودروی بازرسی به تفکیک 

شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شامل وجود یا 

عدم وجود خودروی دارای آرم ویژه بازرسی، تعداد روزهای 

. -دسترسی به خودرو و مراکزی که مشکل تامین خودرو دارد

 ماهه برنامه جامع بازرسی 3گزارش تخصیص و توزیع اعتبارات 

بهداشت حرفه ای تحت عنوان حق الزحمه، اضافه کار ، 

مستندات مرتبط با تامین تجهیزات حفاظت فردی برای بازرسان 

بهداشت حرفه ای شامل آمار نوع و تعداد لوازم حفاظت فردی 

تامین تبلت بازرسی جهت ثبت آنالین بازرسی - تامین شده

های انجام شده در سامانه موجود شامل جدول آمار شبکه ها و 

مراکز تحت پوشش، تعداد بازرسان بهداشت حرفه ای موجود و 

بروز - تعداد بازرسان بهداشت حرفه ای دارای تبلت بازرسی

رسانی فرم تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی بهداشت حرفه ای 

: در آدرس

http://www.health.g ov.ir/eoh/oc u/oc wh/Lis ts /Lis

t/AllItems .as px

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

1
ارزیابی وضعیت طغیان بیماری های منتقله 

از آب
10

پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از 

آب شش ماهه اول
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/07/011401/07/30
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معاونت
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بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

1
ارزیابی وضعیت طغیان بیماری های منتقله 

از آب
10

پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از 

آب شش ماهه دوم
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

50ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی1
پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی در شش 

ماهه اول
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

50ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی1
پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی در شش 

ماهه دوم
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

50ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی1
پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شش 

ماهه اول
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

50ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی1
پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شش 

ماهه دوم
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

50ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی1
تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بهداشت آب و 

فاضالب
20

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی ابالغ شده1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

1
استقرار و اجرای برنامه ایمنی آب 

آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی
40

استقرار و  توسعه برنامه ایمنی آب در مناطق 

شهری
60

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/10/011401/10/30
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از
120صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت % 25آشامیدنی به میزان 

به سال پایه

1
استقرار و اجرای برنامه ایمنی آب 

آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی
40

توسعه و استقرار برنامه ایمنی آب در مناطق 

روستایی
40

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

 درصد 2/5استخر و به میزان 

نسبت به سال پایه

50بهداشت آب استخرهای شنا1
پایش کیفیت آب استخرهای شنا با تاکید بر 

 در شش ماهه اول19مقابله با بیماری کووید 
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/07/011401/07/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

 درصد 2/5استخر و به میزان 

نسبت به سال پایه

50بهداشت آب استخرهای شنا1

پایش کیفیت آب استخرهای شنا با تاکید بر 

 در شش ماهه دوم 19مقابله با بیماری کووید 

سال

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

- افزایش وسائط نقلیه عمومی

مراکز بهداشتی و - بیمارسنان ها

مراکز تجمع دارای - درمانی

ارتقا به )سیستم تهویه مطلوب 

 درصد تا پایان سال 60میزان 

1401)

100مدیریت بهداشت هوا1

نظارت بر  سیستم تهویه وسائط نقلیه عمومی، 

بیمارستان ها، مراکز بهداشتی  و درمانی، مراکز 

(شش ماه اول)تجمع  با توجه به شرایط کرونا 

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

-   گزارش اقدامات انجام شده در جهت ارتقا وضعیت تهویه 

تکمیل چک لیست پایش سیستم های تهویه وسائط نقلیه 

عمومی، بیمارستان ها،  مراکز بهداشتی  و درمانی واماکن و  

(1401 ماهه اول سال 6)مراکز تجمع

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

- افزایش وسائط نقلیه عمومی

مراکز بهداشتی و - بیمارسنان ها

مراکز تجمع دارای - درمانی

ارتقا به )سیستم تهویه مطلوب 

 درصد تا پایان سال 60میزان 

1401)

100مدیریت بهداشت هوا1

نظارت بر  سیستم تهویه وسائط نقلیه عمومی، 

بیمارستان ها، مراکز بهداشتی  و درمانی، مراکز 

(شش ماه دوم)تجمع  با توجه به شرایط کرونا 

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

-   گزارش اقدامات انجام شده در جهت ارتقا وضعیت تهویه 

تکمیل چک لیست پایش سیستم های تهویه وسائط نقلیه 

عمومی، بیمارستان ها،  مراکز بهداشتی  و درمانی واماکن و  

(1401 ماهه دوم سال 6)مراکز تجمع

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 100اقدام به موقع برای مراقبت 

موارد گال و پدیکلوزیس %

شناسایی شده

100نظام مراقبت گال و پدیکلوزیس1
برگزاری جلسات هماهنگی بین بخشی و درون 

بخشی
100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_صورتجلسات/ دعوتنامه ها 1401/10/011401/12/29

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

بهبود وضعیت بهداشت محیط در 

 بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 

درمانی حداقل به میزان به میزان 

 درصد وضعیت موجود2

2
تشدید نظارت ها بر بهداشت محیط  

بیمارستان ها
50

پایش و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط 

بیمارستان
100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تهیه مدیاهای آموزشی و  - ابالغ بخشنامه و دستورالعمل 

دریافت گزارش وضعیت موجود و - آموزش غیر حضوری 

مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص و نظارت ها و 

پسخوراندهای ارایه شده

✔✔✔
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121صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

بهبود وضعیت بهداشت محیط در 

 بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 

درمانی حداقل به میزان به میزان 

 درصد وضعیت موجود2

2
تشدید نظارت ها بر بهداشت محیط  مراکز 

بهداشتی درمانی
50

پایش و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز 

بهداشتی درمانی و شاخص های دارای اولویت 

پسماند، فاضالب و تهویه

100
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تهیه مدیاهای آموزشی و  - ابالغ بخشنامه و دستورالعمل 

دریافت گزارش های آماری وضعیت - آموزش غیر حضوری 

موجود شاخص های دارای اولویت پسماند، فاضالب، بهداشت 

محیط و تهویه طبق فرمت های ارسالی و مکاتبات پیگیری ها 

جهت رفع نواقص و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها
1401100پایش گزارش اجرای واکسیناسیون سال 100ایمنسازی5 درصد99پوشش همه واکسنها تا 

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/12/011401/12/15

ارسال پسخوراند شهرستانی، برگزاری دوره های آموزشی، 

رسیدن شاخص  کلیه شهرستانها ی دانشگاه به پوشش باالی 

 ماهه3 درصد  در داده های 95

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی 100تأمین پوشش  

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج
1

برنامه کشوری غربالگری خطر ژنتیک زمان 

ازدواج
100

آموزش آبشاری دستورالعمل بازنگری شده 

برنامه غربالگری خطر ژنتیک زمان ازدواج به 

کارکنان مجری در سطح ستاد شهرستان و 

مراکز ارائه خدمت

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_گزارش در فرمت ابالغی1401/10/011401/10/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی 100تأمین پوشش  

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج
1

برنامه کشوری غربالگری خطر ژنتیک زمان 

ازدواج
100

ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، 

تشخیص ژنتیک، مراقبت ژنتیک برای گروه 

هدف برنامه غربالگری خطر ژنتیک زمان ازدواج

60

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_گزارش در فرمت ابالغی1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
آموزش و اطالع رسانی تعهدات بین المللی 

(روز جهانی بهداشت حرفه ای )
20

اطالع رسانی و جلب مشارکت ذینفعان در 

خصوص روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای و 

انجام اقدامات

60
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در قالب 

/ کلیپ/ استند/   شامل یک عکس از پوسترwordیک فایل 

پمفلت جهت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، مستندات 

...مربوط به تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی و 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
ایمنی و بهداشت عوامل - ارتقای سالمت

اجرایی پسماندها
30

برگزاری دوره های آموزشی شاغلین، مدیران 

اجرایی، کارشناسان واحد های مشمول
5

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/15

گزارشات برگزاری و ارزیابی دوره - تصویر مستندات برگزاری 

مستندات پیش آزمون و پس آزمون - های آموزشی برگزارشده

شرکت کنندگان در این دوره، گزارش آموزش شاغلین پسماند و 

مدیران اجرایی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
ایمنی و بهداشت عوامل - ارتقای سالمت

اجرایی پسماندها
30

ایمنی و - پایش و ارزشیابی برنامه سالمت

بهداشت عوامل اجرایی پسماند وانجام اقدامات 

اصالحی الزم

5
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در واحد بهداشت حرفه ای 

فرم ها و چک لیست - معاونت بهداشتی در صورت تشکیل تیم

-گزارش جمع بندی پایش برنامه- های تکمیل شده پایش برنامه

 تصویر پازخورد پایش برنامه  ارسال شده برای هر یک از مراکز 

بهداشت شهرستان های تابعه

_✔✔







265
از
122صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
ایمنی و بهداشت عوامل - ارتقای سالمت

اجرایی پسماندها
30

ایمنی و - تدوین برنامه عملیاتی سالمت

بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
30

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

برنامه عملیاتی برنامه سالمت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه  معاونت بهداشتی 

دانشکده/ دانشگاه 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
ایمنی و بهداشت عوامل - ارتقای سالمت

اجرایی پسماندها
30

تعیین گروه های آسیب پذیر  عوامل اجرایی 

پسماندها و انجام اقدامات اصالحی برای 

 خدمت مطابق با 3دسترسی به حداقل 

دستورالعمل آن با مشارکت ارگانهای ذیربط

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

جدول اعالم مشخصه های گروه های آسیب پذیر عوامل اجرایی 

- دانشکده / پسماندها در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 

ایمنی و بهداشت - گزارش اقدامات انجام شده در تامین  سالمت

عوامل اجرایی پسماندها ی  گروه های آسیب پذیر شاغلین 

پسماندها

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
ایمنی و بهداشت عوامل - ارتقای سالمت

اجرایی پسماندها
30

ثبت اطالعات  مرتبط با برنامه سالمت ایمنی و 

بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و اقدامات و 

گزارش دهی آن در سامانه های اعالم شده در 

هر سال و پورتال

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

ایمنی و - فایل آمار و شاخص های محاسبه  شده سالمت

بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی ثبت شده در سامانه ها و 

، گزارش (دانشکده/ حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه )پورتال

جمع بندی اقدامات انجام گرفته برای شاغلین پسماند

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
برنامه رسیدگی به مصدومین حوادث ناشی 

از کار جهت دریافت خدمات درمانی
20

تامین شرایط انتقال سریع مصدومین حوادث 

ناشی از کار  به مرکز درمانی در کارگاه ها
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

 نمونه از مستندات مرتبط در 2 حاوی حداکثر Wordیک فایل 

یک نمونه از + خرید امبوالنس / ایجاد تسهیالت الزم در تامین

مکاتبات یا صورتجلسات مرتبط در جهت توجیه کارفرمایان 

برای انتقال سریع مصدومین حوادث ناشی از کار و برقراری 

سیستم ارجاع و  انجام اقدامات سریع برای جداسازی یا انتقال 

 نمونه از مستندات 3حداکثر + موارد مشکوك یا مبتال به کرونا 

 بهگران، بهداشتیاران کار 1401بازآموزی سال /مرتبط با آموزش 

، کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در 

کارخانجات در زمینه کمکهای اولیه و کاهش شدت آسیب های 

گزارش  مقایسه ای از آمار - مصدومین حوادث ناشی از کار

 دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای 1401کارگاه هایی که در سال 

فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی به مصدومین حوادث ناشی 

از کار هستند با سال گذشته

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1
برنامه رسیدگی به مصدومین حوادث ناشی 

از کار جهت دریافت خدمات درمانی
20

جمع بندی و ثبت  دقیق و صحیح گزارش 

حوادث ناشی از کار در نرم افزار اکسل
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

/ فایل اکسل جمع بندی گزارش حوادث مرتبط با کار دانشکده

1401کشوری سال / استانی/دانشگاهی 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

30مشاغل سخت و زیان آور1

پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل سخت و 

زیان آور و پیگیری انجام اقدامات اصالحی مورد 

نیاز

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

شده،تعداد کارکاههای دارای اقدام قضایی،تعداد کارشناسان 

(شش ماهه دوم  )مراکز و صنایع آموزش دیده، 
_✔✔
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از
123صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

30مشاغل سخت و زیان آور1

پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل سخت و 

زیان آور و پیگیری انجام اقدامات اصالحی مورد 

نیاز

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

شده،تعداد کارکاههای دارای اقدام قضایی،تعداد کارشناسان 

(شش ماهه اول  )مراکز و صنایع آموزش دیده، 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

30مشاغل سخت و زیان آور1
تدوین برنامه های عملیاتی تشخیص و تعیین 

مشاغل سخت و زیان آور
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_تدوین ، ابالغ و آموزش برنامه عملیاتی به مراکز تابعه1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

30مشاغل سخت و زیان آور1

شرکت در کمیته های بدوی و تجدید نظر 

تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور 

استانی و درکار گروه ها

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

تکمیل آمار عملکرد شامل تعداد جلسات بدوی و تجدید 

نظر،تعداد پرونده های مطرح شده،تعداد کارگاههای یا مشاغل 

(شش ماهه اول  )تائید شده بدوی و تجدید نظر 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

30مشاغل سخت و زیان آور1

شرکت در کمیته های بدوی و تجدید نظر 

تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور 

استانی و درکار گروه های تخصصی مربوطه

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تکمیل آمار عملکرد شامل تعداد جلسات بدوی و تجدید 

نظر،تعداد پرونده های مطرح شده،تعداد کارگاههای یا مشاغل 

(شش ماهه دوم  )تائید شده بدوی و تجدید نظر 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

توسعه و بهبود وضعیت سیستم 

های تهویه در بیمارستان و مراکز 

جراحی محدود و سرپایی  به 

 درصد نسبت به وضعیت 2میزان 

موجود تا پایان برنامه

1

توسعه و بهبود سیستم های تهویه در 

بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و 

سرپایی

100
پایش و نظارت از سیستم تهویه در بیمارستان 

ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی
100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری یا تهیه مدیاهای 

گزارش وضعیت - فایل برنامه های آموزش داده شده  - آموزشی

موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص  پایش و نظارت 

ها و پسخوراندهای ارایه شده،

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
1

فالسیپارم و  )حذف انتقال محلی ماالریا 

(ویواکس
100

و برنامه های  آموزشی های ,برگزاری کارگاه 

غیر حضوری آموزشی استانی و / حضوری 

شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و درمانی

10
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/10/011401/10/30

برنامه / لیست حضور غیاب/ گزارش  برگزاری/ دعوتنامه اساتید

کارگاه
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
1

فالسیپارم و  )حذف انتقال محلی ماالریا 

(ویواکس
100

 و پایش بازبینی کلیه OTSSاجرای بازدید های 

الم های مثبت و منفی طبق پروتکل و بایگانی 

مناسب الم ها بر اساس توصیه مرکز مدیریت 

بیماریها

10
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/11/011401/11/30

چک لیست بازدید حمایتی از /فرم کارکرد آزمایشگاه 

جلسات برگزار شده بهد / فرم های بازبینی الم ها / آزمایشگاه 

از بازدید حمایتی 

نمونه ای از  فرمهای بازبینی الم ها

_✔✔
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از
124صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
1

فالسیپارم و  )حذف انتقال محلی ماالریا 

(ویواکس
100

برگزاری حداقل یک جلسه سالیانه با حضور 

ریاست و کلیه معاونین محترم دانشگاه با 

موضوع حساس سازی نسبت به برنامه حذف 

ماالریا

10
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_صورت جلسه برگزاری بهمراه عکس از برگزاری جلسه1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
1

فالسیپارم و  )حذف انتقال محلی ماالریا 

(ویواکس
10پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_چک لیست پایش و ارزشیابی/ پس خوراند /گزارش ماموریت 1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
1

فالسیپارم و  )حذف انتقال محلی ماالریا 

(ویواکس
100

پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص 

میکروسکوپی ماالریا
10

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/09/30

گزارش  /نتایج پیش آزمون و پس آزمون-  برنامه آموزشی 

برنامه کارگاه/ لیست حضور غیاب/ برگزاری
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حذف کامل آزبست از محیط کار 

در راستای کنواسیون روتردام
1

اجرای برنامه حذف کامل ازبست از محیط 

کار در راستای کنوانسیون روتردام
100

شناسایی کارگاه های دارای آزبست و پیگیری 

های قانونی جهت حذف ازبست
100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش اعالم نواقص - گزارش کارگاهای شناسایی شده  آزبست

در صورت عدم - معرفی به دادگاه و مستندات پیگیری شده- 

وجود کارگاه مصرف کننده آزبست گزارش با امضائ مقام مافوق 

.مربوطه بارگذاری گردد (شبکه / رییس مرکز )

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

 در راستای کنواسیون 2020سال 

میناماتا

1
 از کارگاه 2020حذف تدریجی جیوه تا سال 

ها
100 از کارگاه ها2020حذف تدریجی جیوه تا سال 100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

شناسایی کارگاه های مصرف کننده جیوه و پیگیری های قانونی 

جهت حذف جیوه
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حذف و یا کاهش آالینده های 

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

100کنترل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار1

آموزش راهنمای کنترل عوامل زیان آور 

شیمیایی بر اساس روشهای سلسله مراتبی 

کنترلی و   ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

کارشناسان / گزارش آموزش به بازرسان  بهداشت حرفه ای

 نفر25بهداشت حرفه ای صنایع باالی 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حذف و یا کاهش آالینده های 

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

100کنترل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار1

نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی عوامل شیمیایی 

محیط کار بر اساس شرایط کرونا و  مبتنی بر 

ارزیابی ریسک

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

مستندات اجرای برنامه عملیاتی به روز شده منضم به نامه ابالغ 

شده به سطوح تابعه
_✔✔







265
از
125صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حذف و یا کاهش آالینده های 

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

100کنترل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار1

نظارت و پیگیریهای الزم جهت کاهش مواجهه 

شاغلین با عوامل شیمیایی زیان آور  سرب و 

حذف سرب از رنگ ها

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

برنامه عملیاتی تدوین شده کنترل سرب در محیط کار و حذف 

گزارش تدوین شده آمار -سرب از رنگها برای سطوع تابعه 

کارگاه های کنترل کننده سرب به همراه تصاویر قبل و بعد از 

کنترل، گزارش آمار بازرسی و  اقدامات کنترلی در کارگاه های 

-کنترل کننده  سرب به همراه تصاویر قبل و بعد از کنترل

. گزارش کارگاههایی که سرب را در رنگ ها حذف کرده اند

مجموعه های اموزشی تهیه شده برای سالمت شغلی کارگران در 

معرض سرب

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حذف و یا کاهش آالینده های 

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

100کنترل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار1

نظارت و پیگیریهای الزم جهت کاهش مواجهه 

شاغلین با عوامل شیمیایی زیان آور نظیر 

در )سیلیس، کروم، آالینده های آلی پایدار 

...(راستای کنوانسیون استکهلم

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

برنامه عملیاتی تدوین شده کنترل عوامل زیان اور  سیلیس، 

گزارش -برای سطوع تابعه ... کروم االینده های الی پایدار و

تدوین شده آمار کارگاه های کنترل کننده عوامل زیان آور 

شیمیایی به همراه تصاویر قبل و بعد از کنترل، گزارش آمار 

بازرسی و  اقدامات کنترلی در کارگاه های کنترل کننده 

مجموعه -سیلیس، کروم به همراه تصاویر قبل و بعد از کنترل

های اموزشی تهیه شده برای سالمت شغلی کارگران در معرض 

عوامل زیان آور شیمیایی و کشاورزان در مواجهه با  االینده های 

آلی پایدار ، گزارش کنترل عوامل زیان آور شیمیایی و تهویه با 

حدکاثر کارآیی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

پرتوهای )یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای مادون قرمز - فرابنفش 

امواج الکترومغناطیسی ثابت و -

- رادیویی - ماکروویو -متغیر 

بسیارکم و - لیزر و بسامدهای کم

در کارگاه ها به   (فوق العاده کم

تا پایان برنامه% 20میزان 

100بهداشت پرتوکاران1
ارائه  رسانه های آموزشی روشهای اندازه گیری، 

ارزیابی و کنترل انواع پرتوها به گروه های هدف
60

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_بارگذاری  متون آموزشی جدید و به روز1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

پرتوهای )یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای مادون قرمز - فرابنفش 

امواج الکترومغناطیسی ثابت و -

- رادیویی - ماکروویو -متغیر 

بسیارکم و - لیزر و بسامدهای کم

در کارگاه ها به   (فوق العاده کم

تا پایان برنامه% 20میزان 

100بهداشت پرتوکاران1

به روز رسانی اطالعات کارگاههای شناسایی 

بازرسی و اعالم نواقص به - شده و اولویت بندی

کارگاه های مشمول

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

فرم آماری گزارش برنامه پرتو کاران شش ماهه اول

 فرم اولویت بندی مکان های با پتانسیل خطر بیشتر پرتوی 

یونیزان

_✔✔
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از
126صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

پرتوهای )یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای مادون قرمز - فرابنفش 

امواج الکترومغناطیسی ثابت و -

- رادیویی - ماکروویو -متغیر 

بسیارکم و - لیزر و بسامدهای کم

در کارگاه ها به   (فوق العاده کم

تا پایان برنامه% 20میزان 

100بهداشت پرتوکاران1

به روز رسانی اطالعات کارگاههای شناسایی 

بازرسی و اعالم نواقص به - شده و اولویت بندی

کارگاه های مشمول

20
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تکمیل فرم آماری گزارش برنامه پرتو کاران شش ماهه دوم و 

سالیانه
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

10بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی100بهداشت پرتوها1
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزش عمومی 

فعال نگه داشتن دستگاه سنجش شاخص پرتوهای -  و تخصصی

انجام پروژه های آموزشی مشترك -(UVI)فرابنفش خورشیدی 

...با دستگاههای برون بخشی از قبیل ادارات آموزش و پرورش و 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

10بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی100بهداشت پرتوها1
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزش عمومی 

فعال نگه داشتن دستگاه سنجش شاخص پرتوهای -  و تخصصی

انجام پروژه های آموزشی مشترك -(UVI)فرابنفش خورشیدی 

...با دستگاههای برون بخشی از قبیل ادارات آموزش و پرورش و 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
مؤسسات /بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز

پرتوپزشکی
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

مستندات مربوط به نظارت های دوره ای و انجام دوزیمتری از 

-مؤسسات پرتوپزشکی و پسخوراندهای ارائه شده/مراکز

مستندات آمار به روز -مستندات اجرای برنامه های آموزشی

به  (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی)مؤسسات پرتوپزشکی /مراکز

تفکیک منابع مولد اشعه در هر شهرستان

_✔✔







265
از
127صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
مؤسسات /بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز

پرتوپزشکی
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات مربوط به نظارت های دوره ای و انجام دوزیمتری از 

-مؤسسات پرتوپزشکی و پسخوراندهای ارائه شده/مراکز

مستندات آمار به روز -مستندات اجرای برنامه های آموزشی

به  (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی)مؤسسات پرتوپزشکی /مراکز

تفکیک منابع مولد اشعه در هر شهرستان

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
بهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین 

E xtremely low frequenc y (E LF)
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

- مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

-تعیین نقاط پرخطر مجاورت مردم با برق های فشار قوی

مستندات رسیدگی به شکایات از برق های فشار قوی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
بهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین 

E xtremely low frequenc y (E LF)
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

- مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

-تعیین نقاط پرخطر مجاورت مردم با برق های فشار قوی

مستندات رسیدگی به شکایات از برق های فشار قوی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و 

امواج مایکروویو
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

-مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

آنتن )مستندات رسیدگی به شکایات از فرکانس های رادیویی 

(...های مخابراتی و 

_✔✔
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از
128صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفاظت در برابر تشعشعات 

- رادون)یونیزان و غیریونیزان 

پرتوهای - مراکز پرتوپزشکی

ارتباطات - فرابنفش خورشیدی

فرکانس های به - الکترونیکی

تا % 66به میزان  (شدت پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و 

امواج مایکروویو
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

-مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی

آنتن )مستندات رسیدگی به شکایات از فرکانس های رادیویی 

(...های مخابراتی و 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

حفظ حذف سرخک و سرخجه 

به میزان صفر موارد  )در کشور 

(بومی سرخک و سرخجه 

100حذف سرخک و سرخجه در کشور1
مراقبت سندرمیک تب و بثورات ماکولوپاپوالر 

مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی
60

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/15

/ گزارش بازدید از شهرستانها و مراکز  / س خوراند شهرستانی 

برگزاری برنامه های آموزشی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

در سطح  )حفظ شیوع جذام 

به میزان کمتر از یک (شهرستان

 نفر جمعیت10000مورد در 

40برگزاری کارگاه های بازآموزی جذام100کنترل بیماری جذام1
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_لیست شرکت کنندگان+ دعوت نامه + برنامه کارگاه 1401/04/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

در سطح  )حفظ شیوع جذام 

به میزان کمتر از یک (شهرستان

 نفر جمعیت10000مورد در 

100کنترل بیماری جذام1
پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماری 

جذام
60

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/04/011401/12/28

اکسل پیگیری  "گزارش وضعیت بیماران مجذوم براساس فرم 

و گزارش صفر "بیماران
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در 

 25درصد کارگاه های باالی 100

نفر

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1
انجام پیگیری برای اجرای برنامه و دریافت 

اطالعات و گزارشات خوداظهاری
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارشات -صورتجلسات تنظیم شده-  مکاتبات به عمل آمده

مستندات و نامه گزارش - تنظیم شده برای مراجع  قضایی

ارسال شده در قالب فرمت گزارش دهی به مرکز

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در 

 25درصد کارگاه های باالی 100

نفر

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1

نظارت بر اطالعات داده شده و انجام بررسی به 

صورت رندم جهت میزان انطباق با استاندارد 

(هر ده خوداظهاری یک مورد بررسی شود)

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_گزارش بازرسی های انجام شده برای نظارت بر خوداظهاری1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

40مراقبت اسهال حاد3
برگزاری جلسات آموزشی مراقبت بیماری های 

منتقله از طریق آب و غذا به ویژه التور
100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔دعوتنامه ها-صورتجلسات1401/07/011401/09/30







265
از
129صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

40مراقبت طغیان های آب و غذا3
تجزیه و تحلیل داده های مراقبت بیماریهای 

منتقله از طریق آب و غذا
100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_فایل گزارش آنالیز داده ها1401/10/011401/12/29

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

50برگزاری کارگاه آموزشیA/E20مراقبت هپاتیت 3
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔صورتجلسه1401/07/011401/09/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه 

با صدای مخاطره آمیز محیط کار 

تا پایان برنامه%  5به میزان 

100مقابله با صدا و ارتعاش در محیط کار1

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسر کشور در خصوص کنترل صدا و 

ارتعاش در محیط کار

40
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به سطوح تابعه توسط 

دانشگاهها
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه 

با صدای مخاطره آمیز محیط کار 

تا پایان برنامه%  5به میزان 

100مقابله با صدا و ارتعاش در محیط کار1

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام 

شده در محیطهای کاری واجد ریسک صدا و 

ارتعاش و برگزاری کارگاههای آموزشی

60
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

- مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده

گزارش کاهش شاخص مواجهه شاغلین با صدا و ارتعاش به 

گزارش سنجش ها و غربالگری بیماران دارای -نسبت سال قبل

مستندات  مربوط به آموزش گروههای هدف اعم - افت شنوایی 

محتوای - کارگران و کارفرمایان در قالب تصویر- از کارشناسان

دوره و دعوتنامه  در قالب گزارش ارسالی به مرکز سالمت محیط 

و کار

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

3
ارائه خدمات مرتبط با اثرات بهداشتی 

آلودگی هوای داخل
30

اجرای برنامه آلودگی هوای داخل اماکن عمومی 

در دانشگاههای پایلوت به خصوص از نظر وجود 

(مرحله اول)ویروس سارس کرونای جدید

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

ارسال گزارش پایش سیستم های تهویه اماکن - گزارش عملکرد

گزارش نمونه برداری از  هوای اماکن -  عمومی  و اصناف پرخطر 

عمومی و اصناف پرخطر

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

3
ارائه خدمات مرتبط با اثرات بهداشتی 

آلودگی هوای داخل
30

اجرای برنامه آلودگی هوای داخل اماکن عمومی 

در دانشگاههای پایلوت به خصوص از نظر وجود 

(مرحله دوم)ویروس سارس کرونای جدید

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

ارسال گزارش پایش سیستم های تهویه اماکن - گزارش عملکرد

گزارش نمونه برداری از  هوای اماکن -  عمومی  و اصناف پرخطر 

عمومی و اصناف پرخطر

_✔✔
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از
130صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

3
ارائه خدمات مرتبط با تعیین بار بیماری 

های منتسب به آلودگی هوا
30

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و بیماریهای 

منتسب به آالینده های معیار هوای آزاد و بار 

(شش ماه اول)اقتصادی  منتسب 

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

ارسال مستندات و  گزارش کمی سازی و بار اقتصادی منتسب 

1400
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

3
ارائه خدمات مرتبط با تعیین بار بیماری 

های منتسب به آلودگی هوا
30

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و بیماریهای 

منتسب به آالینده های معیار هوای آزاد و بار 

(شش ماه دوم)اقتصادی  منتسب 

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

ارسال مستندات و  گزارش کمی سازی و بار اقتصادی منتسب 

1400
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

3
ارائه خدمات مرتبط با مدیریت اثرات گرد و 

غبار بر سالمت
20

مقابله و کاهش اثرات گرد و غبار بر سالمتی  

(شش ماه اول)
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش نهایی عملکرد گرد و غبار بر اساس پروتکل 

برنامه عملیاتی مقابله با گرد و - عملکردمربوط به سال گذشته

- گزارش کیفیت هوا   مربوط به سه ماهه اول .غبار تکمیل 

مستندات جلسات برگزار -تکمیل فرم های مربوط به اورژانس 

شده

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

3
ارائه خدمات مرتبط با مدیریت اثرات گرد و 

غبار بر سالمت
20

مقابله و کاهش اثرات گرد و غبار بر سالمتی  

(شش ماه دوم)
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

تکمیل فرم - گزارش کیفیت هوا   مربوط به سه ماهه دوم و سوم 

مستندات جلسات برگزار شده،-های مربوط به اورژانس 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

20مدیریت بهداشت هوا3

آموزش اطالع رسانی و فرهنگ سازی بخصوص 

در خصوص نحوه انتقال و محافظت از  ویروس 

(شش ماه اول)کرونا 

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

، با 1401تکمیل و ارسال  فرم فعالیت آموزشی مربوط به سال 

جلسات یا کارگاه های برگزار - 1401آموزش و اطالع رسانی سال 

تهیه و بروزرسانی پروتکل های اموزشی و پیشگیرانه و -شده

تکمیل )خود مراقبتی در شرایط آلودگی هوا و وقوع گرد و غبار

نحوه استفاده از ماسک - 1401فرم فعالیت های آموزشی سال 

مناسب در شرایط کرونا

_✔✔
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از
131صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار 

 درصد تا 100هوای آزاد به میزان 

پایان برنامه در شهرهای دارای 

ارتقا به میزان  )مراکز سنجش  

(1401 درصد تا پایان سال 100

20مدیریت بهداشت هوا3

آموزش اطالع رسانی و فرهنگ سازی بخصوص 

در خصوص نحوه انتقال و محافظت از  ویروس 

(شش ماه دوم)کرونا 

50
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

جلسات یا کارگاه - همه محتوای آموزشی پمفلت های آموزشی

تهیه و بروزرسانی پروتکل های اموزشی و - -های برگزار شده

پیشگیرانه و خود مراقبتی در شرایط وقوع گرد و غبارو اپیدمی  

کرونا با توجه به مطالب ارسالی مرکز

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

مراقبت و کنترل پاندمی ناشی از 

(19کوید )کرونای جدید
1

مراقبت و کنترل پاندمی ناشی از کرونای 

(19کوید )جدید
50

آموزش پرسنل بهداشتی در زمینه آخرین یافته 

های علمی عملیاتی مراقبت و کنترل بیماری 

کرونا

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔گزارش برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی برگزار شده1401/07/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

مراقبت و کنترل پاندمی ناشی از 

(19کوید )کرونای جدید
1

مراقبت و کنترل پاندمی ناشی از کرونای 

(19کوید )جدید
80شناسایی و گزارش موارد بیماری کرونا50

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/12/28

صورتجلسات /ثبت و ورود داده ها در سامانه های الکترونیک

گزارش پایش/هماهنگی و مدیریتی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

اجرای برنامه ملی شهر و روستای بدون دخانیات 

شش ماهه )با تمرکز بر حدف پایدار عرضه قلیان 

(اول

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش عملکرد دانشگاهها از چگونگی و میزان پیشرفت برنامه 

در شهر و روستای منتخب و حذف پایدار عرضه قلیان، بارگزاری 

مستندات، ارسال آمار  و اطالعات درخواستی در زمان مناسب

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

اجرای برنامه ملی شهر و روستای بدون دخانیات 

شش ماهه )با تمرکز بر حدف پایدار عرضه قلیان 

(دوم

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش عملکرد دانشگاهها از چگونگی و میزان پیشرفت برنامه 

در شهر و روستای منتخب و حذف پایدار عرضه قلیان، بارگزاری 

مستندات ، ارسال آمار ها و اطالعات درخواستی در زمان مناسب

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص 

شش ماهه ی اول- مضرات مصرف دخانیات 
5

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

مستندات برگزاری دوره های آموزشی  مجازی و توانمند سازی 

کارکنان حوزه بهداشت در زمینه اجرای برنامه های کنترل 

دخانیات، مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون 

دخانیات، مستندات برگزاری کمپین های اطالع رسانی و دوره 

های آموزشی برای عموم مردم و کارکنان دولت در زمینه 

مضرات استعمال دخانیات و فواید ترك، مستندات مربوط به 

جلب مشارکت مردم، سازمان های برون بخشی و سازمان های 

مردم نهاد در زمینه آموزش و اطالع رسانی

✔✔✔
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از
132صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص 

شش ماهه ی دوم- مضرات مصرف دخانیات 
5

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

مستندات برگزاری دوره های آموزشی  مجازی و توانمند سازی 

کارکنان حوزه بهداشت در زمینه اجرای برنامه های کنترل 

دخانیات، مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون 

دخانیات، مستندات برگزاری کمپین های اطالع رسانی و دوره 

های آموزشی برای عموم مردم و کارکنان دولت در زمینه 

مضرات استعمال دخانیات و فواید ترك، مستندات مربوط به 

جلب مشارکت مردم، سازمان های برون بخشی و سازمان های 

مردم نهاد در زمینه آموزش و اطالع رسانی

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
10برنامه مالیات بر دخانیات100

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

انجام مکاتبات و هماهنگی الزم برای افزایش مالیات دخانیات و 

اصالح ساختار مالیاتی کشور

تنظیم پیش نویس الیحه مالیات ویژه محصوالت دخانی 

و رایزنی و هماهنگی برای درج در قانون بودجه

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و 

(شش ماهه دوم)مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص 

پایش ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی در راستای 

نصب تابلو - اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 

نظارت بر اجرای بخشنامه - عمومی و مراکز تهیه و توزیع

دادستان کل کشور در خصوص ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن 

مذکور

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و 

شش ماهه )مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی آن

(اول

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص 

پایش ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی در راستای 

نصب تابلو - اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 

نظارت بر اجرای بخشنامه - عمومی و مراکز تهیه و توزیع

دادستان کل کشور در خصوص ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن 

مذکور

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

شش )ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن 

(ماهه اول
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص 

پایش ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی و مصادیق آن طبق 

قانون جامع کنترل دخانیات و  دستور العمل تعاریف، شمول و 

ویژگی های تبلیغات مواد دخانی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

شش )ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن 

(ماهه دوم
10

مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص 

پایش ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی و مصادیق آن طبق 

قانون جامع کنترل دخانیات و  دستور العمل تعاریف، شمول و 

ویژگی های تبلیغات مواد دخانی

_✔✔
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از
133صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی 

درمراکز عرضه مجاز و پایش فعالیت کارخانجات 

شش ماهه )و کارگاههای تولید محصوالت دخانی 

(اول

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/07/011401/07/30

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 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصد مصرف دخانیات 1کاهش 

 سال تا پایان 13در افراد باالی 

1401سال 

1
پیشگیری و کاهش استعمال - کنترل

دخانیات
100

کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی 

درمراکز عرضه مجاز و پایش فعالیت کارخانجات 

شش ماهه )و کارگاههای تولید محصوالت دخانی 

(دوم

10
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

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 

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

درصدی در میزان بروز  15کاهش 

 درصدی 10 و کاهش Bهپاتیت   

  نسبت cدر میزان بروز هپاتیت 

به سال پایه

100مراقبت هپاتیت های ویروسی1

بیماریابی فعال و درمان هپاتیت های ویروسی 

بی و سی در گروههای پر خطر سخت در 

..دسترس مانند معتادان ،زنان آسیب پذیرو

30
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/12/011401/12/28

تعداد موارد شناسایی شده مثبت-

تعداد موارد درمان شده- 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

درصدی در میزان بروز  15کاهش 

 درصدی 10 و کاهش Bهپاتیت   

  نسبت cدر میزان بروز هپاتیت 

به سال پایه

100مراقبت هپاتیت های ویروسی1
پایش اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی در 

گروههای هدف
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_گزارش آمار واکسیناسیون1401/07/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

درصدی در میزان بروز  15کاهش 

 درصدی 10 و کاهش Bهپاتیت   

  نسبت cدر میزان بروز هپاتیت 

به سال پایه

30گزارش برگزاری روز جهانی هپاتیت100مراقبت هپاتیت های ویروسی1
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/07/011401/07/30

همایش و کمپین ، لیست شرکت / عکس ، برگزاری کارگاه 

کنندگان،مکاتبات و دعوت نامه ها و سایر اقدامات
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش تعداد موارد و مرگ و میر 

ناشی از مار گزیدگی و عقرب 

درصد  نسبت به 5زدگی به میزان 

سال پایه

100پیشگیری  و کنترل گزش جانوران زهری1
اجرا وپایش نظام مراقبت در برنامه گزش 

جانوران زهراگین
60

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/12/28

ارسال آمارها ماهانه و ثبت در پورتال وارسال فرم های مربوط به 

مرگ و تشکیل کمیته های مربوطه در دستوالعمل ارسالی به 

دانشگاه ها

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش تعداد موارد و مرگ و میر 

ناشی از مار گزیدگی و عقرب 

درصد  نسبت به 5زدگی به میزان 

سال پایه

100پیشگیری  و کنترل گزش جانوران زهری1
وبینار )گزارش برگزاری کمیته، کار گاه های  

آموزشی کشوری، دانشگاهی و شهرستانی(های 
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔گروه هدف/ برنامه / صورتجلسه / دعوت نامه1401/09/011401/12/28
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134صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 4 )کاهش رخدادهای شیمیایی 

درصد کاهش رخدادهای 

 1401شیمیایی تا پایان سال 

(نسبت به سال گذشته 

100مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری1

تکمیل چک لیست های قبل و بعد از وقوع 

رخدادهای شیمیایی مطابق پروتکل برنامه و  

تکمیل فرم درس آموزی رخدادهای شیمیایی

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

بارگذاری فایل اکسل مطابق فرمت گزارش دهی مرکز در  برنامه 

رخداد شیمیایی و چک لیست های تکمیل شده و فرم درس 

آموزی رخدادهای شیمیایی در این برنامه

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 4 )کاهش رخدادهای شیمیایی 

درصد کاهش رخدادهای 

 1401شیمیایی تا پایان سال 

(نسبت به سال گذشته 

100مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری1

شناسایی کارگاههای مشمول برنامه بر اساس 

و تهیه جدول  (TPQجدول )برنامه عملیاتی 

فهرست برداری از کارگاه ها

30
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

لیست کارگاه های شناسایی شده دارای پتانسیل ایجاد حادثه بر 

جدول فهرست برداری تهیه - TPQاساس بومی سازی جدول 

شده

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 4 )کاهش رخدادهای شیمیایی 

درصد کاهش رخدادهای 

 1401شیمیایی تا پایان سال 

(نسبت به سال گذشته 

100مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری1

نظارت بر  مقررات ایمنی شیمیایی کارگاه های 

دارای پتانسیل ایجاد حوادث شیمیایی  و مکاتبه 

با اداره کار در صورت تشخیص احتمال وقع 

حادثه

40
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش اقدامات به عمل آمده برای جلوگیری از وقوع رخداد 

شیمیایی  نظارتهای پیشگیرانه ، قبل از وقوع رویداد شیمیایی، 

مکاتبات انجام شده با اداره کار برای پیشگیری از حوادث

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش سطح زیر کشت مزارع 

کشاورزی که با فاضالب خام 

 50آبیاری می شود به میزان 

درصد نسبت به سال پایه

50اجرای برنامه ایمنی فاضالب1
خوداظهاری، ممیزی و استقرار برنامه ایمنی 

  شهر12فاضالب در 
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/07/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش سطح زیر کشت مزارع 

کشاورزی که با فاضالب خام 

 50آبیاری می شود به میزان 

درصد نسبت به سال پایه

1
ارزیابی وضعیت آبیاری مزارع کشاورزی با 

آب آلوده/فاضالب
50

پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با 

فاضالب شش ماهه اول
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/07/011401/07/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش سطح زیر کشت مزارع 

کشاورزی که با فاضالب خام 

 50آبیاری می شود به میزان 

درصد نسبت به سال پایه

1
ارزیابی وضعیت آبیاری مزارع کشاورزی با 

آب آلوده/فاضالب
50

پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با 

فاضالب شش ماهه دوم
50

مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔✔مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش عوامل مخاطره آمیز 

% 5سالمت در نوجوانان به میزان 

نسبت به سال پایه

40فعالیت فیزیکی نوجوانان و دانش آموزان1
اجرای برنامه عملیاتی اجرایی ارتقاء فعالیت 

بدنی نوجوانان
100

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1401/12/011401/12/10

فایل اکسل، مکاتبات،گزارش اجرای تمرینات کششی، نتایج 

ممیزی فعالیت بدنی در مدارس مروج سالمت، گزارش اجرای 

دوره های آموزشی، صورتجلسات هماهنگی، متون آموزشی 

چاپ شده ی مرتبط، گزارش  نظارتها و پایش برنامه

✔✔✔
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135صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش عوامل مخاطره آمیز 

% 5سالمت در نوجوانان به میزان 

نسبت به سال پایه

1
نظام مراقبت رفتارهای مخاطره آمیز 

سالمت در دانش آموزان
C4D100انجام برنامه 60

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
✔✔_گزارش اقدامات1401/12/011401/12/10

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش مواجهه شاغلین با ریسک 

فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا پایان برنامه20%

20تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی ارگونومی100توسعه ارگونومی درمحیط های کاری1
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح تابعه1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش مواجهه شاغلین با ریسک 

فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا پایان برنامه20%

100توسعه ارگونومی درمحیط های کاری1

شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و 

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام 

شده در محیطهای کاری واجد ریسک 

فاکتورهای ارگونومیک

80
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/12/011401/12/15

گزارش کامل اقدامات انجام شده در برنامه ارگونومی در سال 

مستندات مربوط به آموزشهای ارائه شده به ): گذشته شامل

مستندات مربوط به -  گروههای هدف در زمینه ارگونومی

ارزیابیها و بهسازیهای انجام شده در محیطهای کاری واجد 

نامه مربوط به بررسی صحت و - ریسک فاکتورهای ارگونومیک

سقم گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده و بازخورد داده 

تکمیل فرم برنامه - فایل اکسل آماری برنامه ارگونومی - شده 

در پورتال، نامه اتوماسیون ارسال گزارش به مرکز سالمت محیط 

(و کار

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش مواجهه مخاطره آمیز با 

 تا %2۰آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

1
کنترل استرس های گرمایی و سرمایی در 

محیط کار
100

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسر کشور در خصوص کنترل 

در محیط کار (گرما و سرما)استرس های حرارتی

40
مرکز سالمت محیط 

و کار
✔✔_برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به سطوح تابعه1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش مواجهه مخاطره آمیز با 

 تا %2۰آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

1
کنترل استرس های گرمایی و سرمایی در 

محیط کار
100

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام 

شده در محیطهای کاری واجد ریسک استرس 

حرارتی و برگزاری کارگاههای آموزشی

60
مرکز سالمت محیط 

و کار
1401/11/011401/11/15

-مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده

گزارشات مربوط به کنترل ریسک فاکتورها، سنجش ها و بیماری 

های مرتبط و کاهش شاخص مواجهه شاغلین با عامل به نسبت 

سال قبل و مستندات  مربوط به آموزش گروههای هدف اعم از 

محتوای - کارگران و کارفرمایان در قالب تصویر- کارشناسان

دوره و دعوتنامه  در قالب گزارش ارسالی به مرکز سالمت محیط 

و کار

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل 

کتونوری
80

نظارت بر حسن انجام فعالیت های تیم بالینی در 

بیمارستان منتخب فنیل کتونوری تحت پوشش 

دانشگاه

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_بر اساس آخرین ویرایش چک لیست های ابالغی برنامه1401/09/011401/09/30
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از
136صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل 

کتونوری
80

آموزش آبشاری پرسنل مجری و گروه های هدف 

برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری فنیل 

کتونوری

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_بر اساس فرمت اکسل آموزش گروه های هدف1401/10/011401/10/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل 

کتونوری
80

اجرای برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری 

فنیل کتونوری
50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/11/011401/11/30
اسکرین شات تکمیل فرم های آماری برنامه در پورتال اداره 

ژنتیک و فرمت اکسل تحلیل علل بروز بیماری
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل 

کتونوری
80

پیگیری و نظارت بر ارائه گزارش موارد غیبت از 

 و سایر بیماری PKUدرمان بیمارستان منتخب 

های ژنتیک تحت پوشش دانشگاه

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_بر اساس تکمیل فرم شاخص کنترل درمان و غیبت از درمان1401/09/011401/09/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل 

کتونوری
80

 خانواده PND1گزارش درصد ارتقاء پوشش 

بیماران و خویشان در معرض خطر در سال جاری
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_بر اساس فرمت نشانگر پیوست1401/09/011401/09/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های 

متابولیک ارثی
20

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی پرسنل مجری 

برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های 

متابولیک ارثی

5

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_مکاتبات برگزاری و صورتجلسه کارگاه1401/12/011401/12/15
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از
137صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های 

متابولیک ارثی
20

اجرای برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری 

های متابولیک ارثی
30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/10/011401/10/30
اسکرین شات فرم های آماری غربالگری بیماری های متابولیک 

ارثی در پورتال
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کل )  PKUکاهش موارد بروز 

و بیماری های متابولیک  (کشور

و  و  در  (مناطق پایلوت)ارثی 

خانواده تحت مراقبت ژنتیک به 

 %98میزان 

1
برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های 

متابولیک ارثی
20

گزارش درصد پیشرفت پوشش غربالگری 

نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی در 

سال جاری

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_گزارش شاخص پوشش غربالگری1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بتا تاالسمی 

ماژور به صفر در مناطق دارای 

شیوع ژن پایین تاالسمی و 

 درصدی این میزان در 30کاهش 

مناطق ویژه دارای شیوع ژن 

باالی تاالسمی

1
پیشگیری از بروز -برنامه ژنتیک اجتماعی

بتا تاالسمی ماژور
100

آموزش آبشاری دستورالعمل بازنگری شده 

برنامه تاالسمی به کارکنان مجری در سطح ستاد 

شهرستان و مراکز ارائه خدمت

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_فرمت ابالغی1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بتا تاالسمی 

ماژور به صفر در مناطق دارای 

شیوع ژن پایین تاالسمی و 

 درصدی این میزان در 30کاهش 

مناطق ویژه دارای شیوع ژن 

باالی تاالسمی

1
پیشگیری از بروز -برنامه ژنتیک اجتماعی

بتا تاالسمی ماژور
100

ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، 

تشخیص ژنتیک، مراقبت ژنتیک برای گروه 

هدف برنامه تاالسمی

30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_فرمت ابالغی1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بتا تاالسمی 

ماژور به صفر در مناطق دارای 

شیوع ژن پایین تاالسمی و 

 درصدی این میزان در 30کاهش 

مناطق ویژه دارای شیوع ژن 

باالی تاالسمی

1
پیشگیری از بروز -برنامه ژنتیک اجتماعی

بتا تاالسمی ماژور
100

برگزاری روز جهانی تاالسمی با محوریت آموزش 

زوجین تحت مراقبت تاالسمی و حمایت طلبی 

از مدیران دانشگاهی و افراد تاثیرگذار محلی

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_فرمت ابالغی1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بیماری های 

% 5زئونوز سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

1

-تب مالت)مراقبت بیماری های زئونوز

سیاه -تب کریمه کنگو- هاری-سالک

کیست -لپتوسپیروزیس-کاالآزار-زخم

(هیداتید

100
اجرا و پایش بیماری هاری، حیوان گزیدگی و 

لیپتوسپیروز
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/12/28

گزارش بازدید از مراکز درمان پیشگیری هاری  باذکر نام  مرکز و 

تاریخ بازدید

چک لیست بازدید از واحد های درمان پیشگیری هاری

عکس آخرین وضعیت ثبت گزارش بیماری در سامانه پورتال  .1

مربوط به همان ماه

_✔✔







265
از
138صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بیماری های 

% 5زئونوز سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

1

-تب مالت)مراقبت بیماری های زئونوز

سیاه -تب کریمه کنگو- هاری-سالک

کیست -لپتوسپیروزیس-کاالآزار-زخم

(هیداتید

100
اجرا و پایش نظام مراقبت بیماریهای تب مالت، 

CCHFسیاه زخم و کیست هیداتید ،
20

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/12/28

برنامه /گزارش پسخوراند بازدیدها/گزارش در سامانه پورتال

پایش دانشگاه ها
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بیماری های 

% 5زئونوز سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

1

-تب مالت)مراقبت بیماری های زئونوز

سیاه -تب کریمه کنگو- هاری-سالک

کیست -لپتوسپیروزیس-کاالآزار-زخم

(هیداتید

100
سالک و )اجراو پایش نظام مراقبت  لیشمانیوزها 

(کاالآزار
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/12/28

تکمیل فرم  /گزارش پایش بیماری /گزارش در سامانه و پورتال 

چک لیست پایش سالک و کاال آزار /ثبت نتیجه درمان سالک  

گزارش تعداد مراکزجدید /گزارش موارد کاال آزار از بیمارستان/

گزارش فعالیت های مبارزه با /تجهیز شده سالک

برای نشانگرها به  )گزارش بررسی وفور پشه خاکی ها /جوندگان

(فایل راهنما مراجعه شود

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بیماری های 

% 5زئونوز سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

1

-تب مالت)مراقبت بیماری های زئونوز

سیاه -تب کریمه کنگو- هاری-سالک

کیست -لپتوسپیروزیس-کاالآزار-زخم

(هیداتید

100
 (وبینار)برگزاری کمیته ها و جلسات آموزشی

کشوری  بیماری های زئونوز
10

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔✔لیست حضور و غیاب- صورتجلسات - دعوتنامه 1401/09/011401/12/28

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش میزان بروز بیماری های 

% 5زئونوز سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

1

-تب مالت)مراقبت بیماری های زئونوز

سیاه -تب کریمه کنگو- هاری-سالک

کیست -لپتوسپیروزیس-کاالآزار-زخم

(هیداتید

100

گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و 

شهرستانی و کار گاه های آموزشی 

 shepبیماری های زئونوز و کالس های  (وبینار)

تب مالت

35
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/12/28

لیست شرکت /گزارش کارگاه /برنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه

کننده ها
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های  

( COPDآسم و )مزمن تنفسی 
6

اجرای برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری 

آسم یکساله
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_1401گزارش اجرای برنامه بر اساس جدول تعیین شده در سال 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های  

( COPDآسم و )مزمن تنفسی 
6

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه تشخیص درمان 

مراقبین سالمت/ و مراقبت آسم برای بهورزان
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_مکاتبات و مستندات برگزاری کارگاه1401/10/011401/10/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های  

( COPDآسم و )مزمن تنفسی 
6

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه تشخیص درمان 

و مراقبت آسم برای پزشکان
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_مکاتبات و مستندات برگزاری کارگاه1401/10/011401/10/30
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از
139صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های  

( COPDآسم و )مزمن تنفسی 
20بزرگداشت روز جهانی آسم6

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30
گزارش فعالیت های روز جهانی آسم بر اساس جدول تعیین 

شده و مستندات و شواهد طبق فرمت درخواستی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

6برنامه توسعه و ارتقای فعالیت بدنی5
اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب بسته 

1401خدمتی سطح یک در شش ماهه اول سال 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30
 طبق 1401گزارش خدمت فعالیت بدنی در شش ماهه اول سال 

فرمت ارسالی
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

6برنامه توسعه و ارتقای فعالیت بدنی5
جرای برنامه فعالیت بدنی در قالب بسته خدمتی 

1401سطح یک در کل سال 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_ طبق فرمت ارسالی1401گزارش خدمت فعالیت بدنی در کل سال 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه سالمت گوش و پیشگیری از کم 

شنوایی و ناشنوایی
5

برگزاری جلسات و کارگاه های توجیهی و 

کشوری و دانشگاهی (حضوری/مجازی)آموزشی 
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔✔ارسال مکاتبات و نامه رسمی برگزاری  صورتجلسات و کارگاه ها1401/08/011401/08/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه سالمت گوش و پیشگیری از کم 

شنوایی و ناشنوایی
140020برگزاری روز جهانی شنوایی اسفندماه سال 5

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔✔ طبق فرمت ارسالی1400گزارش برگزاری روز جهانی سال 1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه سالمت گوش و پیشگیری از کم 

شنوایی و ناشنوایی
5

گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی 

شده با کم شنوایی، تعداد موارد تحت درمان کم 

1401شنوایی در شش ماهه اول سال 

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/09/011401/09/30
گزارش  غربالگری و مراقبت های انجام شده  در شش ماهه اول 

 طبق فرمت ارسالی1401سال 
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه سالمت گوش و پیشگیری از کم 

شنوایی و ناشنوایی
5

گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی 

شده با کم شنوایی، تعداد موارد تحت درمان کم 

1400شنوایی در شش ماهه دوم سال 

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30
گزارش غربالگری و مراقبت های انجام شده  در شش ماهه دوم 

 طبق فرمت ارسالی1400سال 
_✔✔
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از
140صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری 

تیرویید نوزادان
10

غربالگری و بیماریابی کم کاری تیرویید نوزادان 

(1400کل سال )
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_طبق فرم های برنامه1400گزارش عملکرد ساالنه سال 1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری 

تیرویید نوزادان
10

برگزاری دوره آموزشی برای ارایه دهندگان 

پزشکان، کارشناسان دانشگاه و )خدمت 

(شهرستان های مجری برنامه

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_گزارش برگزاری دوره طبق فرمت ارسالی/ تهیه محتوا آموزشی 1401/11/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری 

تیرویید نوزادان
7طراحی و برگزاری کمپین اطالع رسانی تیرویید10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_گزارش برگزاری کمپین طبق فرمت ارسالی1401/11/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری 

تیرویید نوزادان
10

غربالگری و بیماریابی کم کاری تیرویید نوزادان  

(1401کل سال )
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_گزارش عملکرد کل سال طبق فرم های برنامه1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری 

تیرویید نوزادان
10

تا )مراقبت از بیماران کم کاری تیرویید نوزادان 

(1401پایان سال 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15
 طبق فرم های برنامه 1401گزارش مراقبت بیماران تا پایان سال 

و پورتال
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

6پایش روند اجرای برنامه های غیرواگیر5

توسط )پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر 

کارشناس مسوول غیرواگیر دانشگاه /مدیرگروه

(ها

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش شهرستان ها1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5پیشگیری و کنترل اختالل چربی های خون5

شناسایی افراد مبتال به اختالل چربی های خون 

 سال و باالتر تحت پوشش بهورز 30در جمعیت 

مراقب سالمت در قالب بسته خدمتی سطح /

1401یک در سال  

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15
 200گزارش افراد خطرسنجی قلبی عروقی شده با کلسترول 

 طبق فرمت ارسالی1401میلی گرم در دسی لیتر و باالتر در سال 
_✔✔







265
از
141صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5پیشگیری و کنترل اختالل چربی های خون5

شناسایی افراد مبتال به اختالل چربی های خون 

 سال و باالتر تحت پوشش 30در جمعیت 

مراقب سالمت  در قالب بسته خدمتی /بهورز

1401سطح یک در شش ماهه اول 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

 200گزارش افراد خطرسنجی قلبی عروقی شده با کلسترول 

 1401میلی گرم  در دسی لیتر و باالتر طی شش ماهه اول سال 

طبق فرمت ارسالی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

20پیشگیری و کنترل بیماری دیابت5
بازآموزی دیابت برای پزشکان عمومی و سایر 

پرسنل بهداشتی
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/11/011401/11/30
گزارش برگزاری دوره های آموزشی دیابت حضوری و آنالین 

طبق فرمت ارسالی
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

20پیشگیری و کنترل بیماری دیابت5

برگزاری کمپین اطالع رسانی در قالب 

بزرگداشت هفته ملی و روز جهانی 

(پیشگیری اولیه-آموزش همگانی)دیابت

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/09/011401/09/30

وبینار، برنامه های مجازی، )گزارش برگزاری هفته ملی دیابت  

طبق فرم عملکرد   (...کارگاه، جلسات و همایش ها و انتشارات و 

هفته دیابت

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

20پیشگیری و کنترل بیماری دیابت5

شناسایی و مراقبت افراد پره دیابتیک در قالب 

بسته خدمات مراقبت افراد در سنین مختلف در 

1401کل سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15

تعداد افراد خطرسنجی )ارسال گزارش آمار افراد پره دیابتیک 

 به تفکیک جنس و منطقه 125 تا 100شده با قندخون ناشتای 

طبق فرمت ارسالی (روستایی-شهری

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

20پیشگیری و کنترل بیماری دیابت5
غربالگری و شناسایی بیماران دیابتی بر اساس 

1401دستورالعمل در شش ماهه اول سال 
25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_ طبق فرمت ارسالی1401گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

20پیشگیری و کنترل بیماری دیابت5
غربالگری و شناسایی بیماران دیابتی بر اساس 

1401دستورالعمل در کل سال 
25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_ طبق فرمت ارسالی1401گزارش عملکرد سال 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

20برگزاری روز جهانی فشارخون15پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون باال5

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

توسط ستاد )تهیه محتوای آموزشی روز جهانی فشارخون -1

(غیرواگیر وزارت

 (توسط دانشگاه ها)گزارش عملکرد روز جهانی فشارخون -2

طبق فرمت ارسالی

✔✔✔
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142صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

15پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون باال5

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت 

 سال و باالتر تحت پوشش توسط 30

مراقب سالمت در قالب بسته خدمتی /بهورز

1401سطح یک در سال

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/12/011401/12/15

گزارش آمار غربالگری و شناسائی افراد خطرسنجی قلبی 

 طبق فرمت 1401عروقی شده مبتال به فشارخون باال در سال 

ارسالی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

15پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون باال5

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در جمعیت 

 سال و باالتر تحت پوشش توسط 30

مراقب سالمت در قالب بسته خدمتی /بهورز

1401سطح یک در شش ماهه اول 

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/07/011401/07/30

گزارش آمار غربالگری و شناسائی افراد خطرسنجی قلبی 

 1401عروقی شده مبتال به فشارخون باال در شش ماهه اول سال 

طبق فرمت ارسالی

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

40برگزاری روز جهانی قلب5پیشگیری و کنترل بیماری قلبی عروقی5

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/08/011401/08/30

توسط ستاد )تهیه محتوای آموزشی روز جهانی قلب -1

(غیرواگیر وزارت

توسط )گزارش عملکرد روز جهانی قلب طبق فرمت ارسالی -2

(دانشگاه ها

✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5پیشگیری و کنترل بیماری قلبی عروقی5

برگزاری کارگاه های مجازی و حضوری بازآموزی 

بیماری های قلب و عروق برای پزشکان عمومی 

1401و سایر کارکنان بهداشتی در سال 

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔✔گزارش دوره های آموزشی برگزار شده طبق فرمت ارسالی1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
- پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی 

عضالنی
6

اجرای پیمایش چند مرکزی استئوپروز ایرانیان 

(IMOS) و ارایه نتایح برنامه
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔✔گزارش اجرا1401/11/011401/11/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
- پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی 

عضالنی
6

آموزش پزشکان خانواده و پزشکان عمومی به 

عنوان پزشک ویژه استئوپروز
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔✔گزارش تعداد پزشکان آموزش دیده1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
- پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی 

عضالنی
6

ادغام آموزش های پیشگیرانه بیماری های 

موسکولو اسکلتال در بسته های آموزشی خود 

مراقبتی و آموزش سفیران سالمت

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔✔مستندات آموزشی1401/12/011401/12/15
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی
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نشانگرپایانشروعدفتر
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شگ
دان
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ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5
- پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی 

عضالنی
6

طراحی، اجرا و ارزشیابی پویش سالیانه سالمت 

استخوان
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1401/08/011401/08/30
گزارش فعالیت های برگزار شده و محتواهای تدوین شده 

بزرگداشت روز جهانی استئوپوروز در دانشگاهها طبق شیوه نامه
✔✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5تدوین نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر5

تکمیل پرسشنامه تحلیل وضعیت اقدامات حوزه 

غیرواگیر توسط دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

60

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_دستورالعمل مربوطه1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5

تعیین و ممنوعیت تبلیغات کاالها و 

اقدامات آسیب رسان به سالمت و داروهای 

های با احتمال سوء مصرف

6
نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقالم فهرست و 

1401شش ماهه اول سال - رصد تبلیغات
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_1401صورت جلسات، مکاتبات و گزارشات شش ماهه اول سال 1401/07/011401/07/30

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

نسبت به سال پایه%  5میزان 

5

تعیین و ممنوعیت تبلیغات کاالها و 

اقدامات آسیب رسان به سالمت و داروهای 

های با احتمال سوء مصرف

6
نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقالم فهرست و 

1401شش ماهه دوم سال - رصد تبلیغات
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

✔✔_1401صورت جلسات، مکاتبات و گزارشات ششماهه دوم سال 1401/12/011401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

 DOTSنظارت و ارزشیابی فعالیت - پایش- اجرا

بیماران مسلول برای افراد دارای اندیکاسیون به 

 روز180مدت 

16
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/12/011401/12/15

ارائه گزارش یکساله جدول پوشش داتس که در آن لیست 

بیماران مسلول مبتال به سل ریوی شناسائی شده از ابتدای 

 درصد روزهای درمان را تحت نظارت 80سال، که حداقل 

قابل استخراج از روی کارت - مستقیم روزانه دریافت کرده اند

البته مشروط به آنکه . درمان موجود در خانه یا پایگاه بهداشت

نظارت و راست آزمایی داده ها توسط سطح باالتر انجام شده 

.باشد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

 DOTSنظارت و ارزشیابی فعالیت - پایش- اجرا

بیماران مسلول مبتال به سل مقاوم به دارو به 

 روز630مدت حداقل 

8
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/12/011401/12/15

ارائه گزارش یکساله جدول پوشش داتس که در آن  لیست 

بیماران مقاوم به دارو شناسائی شده تحت درمان از ابتدای سال، 

 درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم 90که حداقل 

البته مشروط به آنکه نظارت و راست -روزانه دریافت کرده اند

با نظارت و رویت مستقیم کپی کارت درمان )آزمایی داده ها 

توسط سطح باالتر انجام شده  (موجود در خانه یا پایگاه بهداشت

.باشد

_✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

نظارت و ارزشیابی بیماریابی و - پایش- انجام

تشخیص سل در موارد مشکوك به سل
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/04/011401/12/15

گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی شده  گزارش فصلی 

 7فرم های )تعداد موارد مشکوك به سل ریوی ارزیابی شده  

- امتیاز% 80شامل  / (استخراج شده از نرم افزار آنالین سل

بیماریابی سل در گروه های پرخطر با گزارش مبسوطی از نوع 

اقدام انجام شده و جمعیت تحت بررسی به همراه بارگذاری نامه 

% 20شامل  / L6رسمی گزارش انجام مداخله صورت گرفته 

امتیاز در سه ماهه آخر سال % 20ارزیابی و اعمال )-مابقی امتیاز

(انجام خواهد شد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

نظارت و ارزشیابی خدمات - پایش- انجام

تشخیصی در آزمایشگاههای میکروسکوپی سل
12

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/04/011401/12/15

تعداد نمونه تحت : گزارش فصلی حجم فعالیت آزمایشگاه

شامل  / ( استخراج شده از نرم افزار آنالین سل12فرم )آزمایش 

گزارش آماری دسترسی به تهیه نمونه با کیفیت به -  امتیاز 80%

 0/75متوسط ) نفر جمعیت در هر سال 1000میزان سه نفر در هر 

-مابقی امتیاز% 20 / ( نفر جمعیت در هر سه ماه1000نفر به ازای 

امتیاز در سه ماهه آخر سال توسط اداره % 20ارزیابی و اعمال )

(سل و جذام وزارت بهداشت انجام خواهد شد

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

 (یا رفع نواقص)پایش و نظارت بر راه اندازی 

آزمایشگاههای میکروسکوپی و کشت سل مورد 

نیاز دانشگاه های گراش و اصفهان

6
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/09/011401/12/15

گزارش پیشرفت کار  یا اعالم رسمی تاریخ راه اندازی یا رفع 

نقص در آزمایشگاه شهرستانهای گراش و چادگان
_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های - مشارکت

غیر / آموزشی دانشگاهی و شهرستانی حضوری 

حضوری

6
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 1401/09/151401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

پایش و نظارت بر برگزاری کارگاه های - مشارکت

 استان جهت 14مدیریت سل در دانشگاههای 

غیر حضوری/ مراقبت در زندان حضوری 

4
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 1401/09/151401/12/15

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

پایش و نظارت برتشخیص و درمان سل - اجرا

نهفته
6

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1401/06/151401/12/15

گزارش شش ماهه استخراج جمعیت گروه های پر خطر و 

بر اساس جدول ارائه شده از طرف اداره - اقدامات انجام شده 

الزم است این جدول در )/ سل و جذام مرکز مدیریت بیماریها 

دو مقطع شش ماهه و جداگانه و غیر تجمعی تکمیل گردد، به 

عبارتی یک جدول گزارش شش ماهه اول سال در گزارش پایان 

تابستان، و یک جدول گزارش شش ماهه دوم سال در پایان 

(سال

_✔✔

بهداشت
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
100بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته3

گزارش برگزاری کارگاه های تشخیص 

آزمایشگاههای دانشگاهی و شهرستانی
4

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
✔✔_دعوت نامه/ لیست شرکت کنندگان + برنامه کارگاه 1401/09/151401/12/15
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فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقاء مسجد محوری در فعالیت 

های فرهنگی و دینی دانشگاهها 

 درصد5به میزان 

5
تهیه بانک جامع اطالعاتی و طرح پژوهشی 

در حوزه نماز
50تهیه و اجرای طرح پژوهشی در حوزه نماز40

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 12/فرم ن1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقاء مسجد محوری در فعالیت 

های فرهنگی و دینی دانشگاهها 

 درصد5به میزان 

5
تهیه بانک جامع اطالعاتی و طرح پژوهشی 

در حوزه نماز
40

تهیه و به روز رسانی بانک جامع اطالعاتی در 

حوزه نماز
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 4/فرم ن1401/07/011401/07/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقاء مسجد محوری در فعالیت 

های فرهنگی و دینی دانشگاهها 

 درصد5به میزان 

5

حمایت مادی و معنوی از برنامه های 

مذهبی مسجد محور در - فرهنگی

دانشگاه های علوم پزشکی

60
انجام تبلیغات محیطی و استفاده از ظرفیت 

فضای مجازی در جهت ترویج نماز
30

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 6/فرم ن1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقاء مسجد محوری در فعالیت 

های فرهنگی و دینی دانشگاهها 

 درصد5به میزان 

5

حمایت مادی و معنوی از برنامه های 

مذهبی مسجد محور در - فرهنگی

دانشگاه های علوم پزشکی

60
حمایت از ایجاد، بهسازی و تجهیز مساجد و 

نمازخانه ها
40

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 5/فرم ن1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقاء مسجد محوری در فعالیت 

های فرهنگی و دینی دانشگاهها 

 درصد5به میزان 

5

حمایت مادی و معنوی از برنامه های 

مذهبی مسجد محور در - فرهنگی

دانشگاه های علوم پزشکی

60
حمایت از تجهیز بیمارستان ها به اقالم نمازی 

مورد نیاز بیماران
30

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 15/فرم ن1401/07/011401/12/29
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از
146صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

50قهرمانی- آموزش و بازآموزی تربیت بدنی 3
برگزاری و شرکت دانشگاهها در نشست دبیران 

شش ماهه دوم- مناطق
✔✔✔خبر مفدا- تعداد شرکت کنندگان-مکاتبات اداری1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

50قهرمانی- آموزش و بازآموزی تربیت بدنی 3
برگزاری و شرکت دانشگاهها در نشست مدیران 

شش ماهه دوم- تربیت بدنی 
✔✔✔خبر مفدا- تعداد شرکت کنندگان-مکاتبات اداری1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

50قهرمانی- آموزش و بازآموزی تربیت بدنی 3
برگزاری و شرکت دانشگاهها در نشست مدیران 

شش ماهه دوم- مناطق
✔✔✔خبر مفدا- تعداد شرکت کنندگان-مکاتبات اداری1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

3
توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

(قهرمانی)فعالیتهای ورزشی 
50

برگزاری  مسابقات ورزشی درون دانشگاهی به 

همراه پیوست فرهنگی
✔✔✔فراخوان برگزاری، تعدادشرکت کنندگان1401/11/011401/11/30اداره کل فرهنگی25

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

3
توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

(قهرمانی)فعالیتهای ورزشی 
✔✔✔فراخوان برگزاری، تعدادشرکت کنندگان1401/11/011401/11/30اداره کل فرهنگی25برگزاری  مسابقات ورزشی درون منطقه ای50
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از
147صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

3
توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

(قهرمانی)فعالیتهای ورزشی 
50

برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی قهرمانی 

(المپیاد)دانشجویان 
✔✔✔فراخوان برگزاری، تعدادشرکت کنندگان1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی25

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

3
توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

(قهرمانی)فعالیتهای ورزشی 
50

برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال مقدماتی 

دانشجویان پسر دانشگاه ها
✔✔✔خبر مفدا- تعداد شرکت کنندگان-مکاتبات اداری1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی20

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای استعداد یابی ورزشی 

دانشجویان و حمایت در سطح 

%10مهارت های قهرمانی ساالنه 

3
توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

(قهرمانی)فعالیتهای ورزشی 
50

گزارش تعداد انجمن های تشکیل شده و عملکرد 

انجمن های فعال در ورزش قهرمانی
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی5

بارگذاری درخواست هیات - فراخوان عمومی به دانشجویان"

/ احکام صادره از مدیر تربیت بدنی برای هر انجمن- موسس

بارگذاری صورتجلسه تشکیل مجمع انجمن ها با تأیید مدیر 

"تربیت بدنی

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای حمایت مادی و معنوی از 

تولیدات هنری و ادبی در حوزه 

ساالنه% 10مفاخر قرآنی به میزان 

4

حمایت و پشتیبانی فصلی از برنامه های 

هیئات مذهبی و کانون های دانشجویی با 

رویکرد قرآن و عتر ت

50
حمایت از تشکیل و فعالیت هیئات مذهبی در 

دانشگاه ها
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 3/فرم ك1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای حمایت مادی و معنوی از 

تولیدات هنری و ادبی در حوزه 

ساالنه% 10مفاخر قرآنی به میزان 

4

حمایت و پشتیبانی فصلی از برنامه های 

هیئات مذهبی و کانون های دانشجویی با 

رویکرد قرآن و عتر ت

50
حمایت از تشکیل و فعالیت کانون های امر به 

معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 9/فرم ش1401/07/011401/12/29
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از
148صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای حمایت مادی و معنوی از 

تولیدات هنری و ادبی در حوزه 

ساالنه% 10مفاخر قرآنی به میزان 

4

حمایت و پشتیبانی فصلی از برنامه های 

هیئات مذهبی و کانون های دانشجویی با 

رویکرد قرآن و عتر ت

50
حمایت از تشکیل و فعالیت کانون های قرآن و 

عترت در دانشگاه ها
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 1/فرم ك1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای حمایت مادی و معنوی از 

تولیدات هنری و ادبی در حوزه 

ساالنه% 10مفاخر قرآنی به میزان 

4

حمایت و پشتیبانی فصلی از برنامه های 

هیئات مذهبی و کانون های دانشجویی با 

رویکرد قرآن و عتر ت

50
حمایت از تشکیل و فعالیت کانون های مذهبی 

در دانشگاه ها
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 2/فرم ك1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای حمایت مادی و معنوی از 

تولیدات هنری و ادبی در حوزه 

ساالنه% 10مفاخر قرآنی به میزان 

4

حمایت و پشتیبانی فصلی از برنامه های 

هیئات مذهبی و کانون های دانشجویی با 

رویکرد قرآن و عتر ت

50
حمایت از تشکیل و فعالیت کانون های نماز در 

دانشگاه ها
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 13/فرم ن1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای دانش و تعمیق معرفت 

دینی و آشنایی با فرهنگ ایرانی 

برای دانشجویان بین الملل به 

ساالنه% 10میزان 

4
برگزاری دوره و نشست های دانشجویان 

بین المللی در طول سال
100

برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی در 

دانشگاه ها دارای دانشجوی بین الملل
✔✔-ارسال گزارش و خبر برگزاری1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی35

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4

برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه امر به معروف و نهی از 

منکر

30
جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر در 

(هر دو ماه یک جلسه)دانشگاه 
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 3/فرم ش1401/07/011401/12/29
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از
149صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4

برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه امر به معروف و نهی از 

منکر

30

دوره های آموزشی ویژه استادان، دانشجویان و 

کارکنان دانشگاه ها در حوزه امر به معروف و نهی 

از منکر

20
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 12/فرم ش1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4

برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه امر به معروف و نهی از 

منکر

30
نشست تخصصی رابطین شورای امر به معروف و 

نهی از منکر واحدهای تابعه دانشگاه ها
20

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 10/فرم ش1401/07/011401/09/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4
برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه نماز
40

هر دو ماه )جلسات ستاد اقامه نماز در دانشگاه 

(یک جلسه
15

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 3/فرم ن1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4
برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه نماز
40

دوره های آموزشی ویژه استادان، دانشجویان و 

کارکنان دانشگاه ها در حوزه نماز
15

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 11/فرم ن1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4
برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه نماز
40

نشست تخصصی رابطین نماز واحدهای تابعه 

دانشگاه ها و سازمان های تابعه
15

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 9/فرم ن1401/07/011401/09/30
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از
150صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ارتقای نشست های دوره ای و 

تخصصی و دوره های آموزشی 

ساالنه% 10معارف دینی به میزان 

4
برگزاری نشست های تخصصی و دوره های 

آموزشی در حوزه نماز
40

کارگاه های آشنایی با احکام نماز بیماران ویژه 

کادر درمان
15

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 14/فرم ن1401/07/011401/10/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش دوره های تخصصی در 

-جهت توانمند سازی دانشجویان

- اعضای هیات علمی-  کارکنان

اساتید و ائمه جماعات به میزان 

 ساالنه10%

6
ارتقاء سطح توانمندی شرکت کنندگان در 

جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
15

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با جشنواره 

قرآن و عترت در بخشهای آوایی، ادبی، 

پژوهشی، فناوری و هنری با محوریت قرآن و 

عترت

70
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
1401/09/011401/10/30

بارگزاری مستندات برگزاری دوره به همراه تصویر ثبت دوره در 

سامانه فرابر
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش دوره های تخصصی در 

-جهت توانمند سازی دانشجویان

- اعضای هیات علمی-  کارکنان

اساتید و ائمه جماعات به میزان 

 ساالنه10%

6
ارتقاء سطح توانمندی شرکت کنندگان در 

جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
15

برنامه ریزی، اطالع رسانی و ثبت نام دوره های 

آموزشی مرتبط با جشنواره قرآن و عترت در 

بخشهای آوایی، ادبی، پژوهشی، فناوری و هنری 

با محوریت قرآن و عترت

30
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارائه مستندات اطالع رسانی و ثبت نام دوره آموزشی1401/07/011401/08/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش دوره های تخصصی در 

-جهت توانمند سازی دانشجویان

- اعضای هیات علمی-  کارکنان

اساتید و ائمه جماعات به میزان 

 ساالنه10%

6

تبیین و ترویج معارف دینی از طریق 

صحیفه - آموزش قرآن کریم نهج البالغه

سجادیه و دیگر متون اصیل و ناب دینی

20
برگزاری دوره آموزشی با محوریت قران کریم، 

نهج البالغه، صحیفه سجادیه و دیگر متون دینی
70

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
1401/08/011401/10/30

بارگزاری مستندات برگزاری دوره به همراه تصویر ثبت دوره در 

سامانه فرابر
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش دوره های تخصصی در 

-جهت توانمند سازی دانشجویان

- اعضای هیات علمی-  کارکنان

اساتید و ائمه جماعات به میزان 

 ساالنه10%

6

تبیین و ترویج معارف دینی از طریق 

صحیفه - آموزش قرآن کریم نهج البالغه

سجادیه و دیگر متون اصیل و ناب دینی

20

برنامه ریزی، اطالع رسانی و تبلیغ دوره های 

آموزشی مرتبط با معارف قران کریم، نهج 

البالغه، صحیفه سجادیه و دیگر متون اصیل و 

ناب دینی

30
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
1401/07/011401/07/30

ارائه مستندات مربوط به برنامه ریزی و اطالع رسانی دوره 

آموزشی
-✔✔
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از
151صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش دوره های تخصصی در 

-جهت توانمند سازی دانشجویان

- اعضای هیات علمی-  کارکنان

اساتید و ائمه جماعات به میزان 

 ساالنه10%

6
مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی در 

طرح ملی حفظ قرآن
20

ارائه گزارش نهایی مشارکت دانشگاهیان در 

طرح ملی حفظ
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارائه مستندات مشارکت دانشگاهیان در طرح ملی حفظ1401/09/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش دوره های تخصصی در 

-جهت توانمند سازی دانشجویان

- اعضای هیات علمی-  کارکنان

اساتید و ائمه جماعات به میزان 

 ساالنه10%

6
مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی در 

طرح ملی حفظ قرآن
20

تبلیغ و اطالع رسانی طرح ملی حفظ قرآن در 

سطح دانشگاه های علوم پزشکی
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
1401/07/011401/08/30

ارائه مستندات اطالع رسانی طرح ملی حفظ در سطح دانشگاه و 

فضای مجازی
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
5

برگزاری جلسات هیأت تحریریه در 

1401سه ماهه سوم سال 
15

برگزاری جلسات هیات تحریریه در سه ماهه 

1401چهارم سال 
✔✔-گزارش و صورتجلسه تایپ شده با امضا حاضرین در جلسه1401/12/011401/12/29روابط عمومی50

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
5

برگزاری جلسات هیأت تحریریه در 

1401سه ماهه سوم سال 
15

برگزاری جلسات هیات تحریریه در سه ماهه 

1401سوم سال 
✔✔-گزارش و صورتجلسه تایپ شده با امضا حاضرین در جلسه1401/09/011401/09/30روابط عمومی50

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
5

برگزاری نشست  سراسری  مدیران شعب 

دانشگاهی پایگاه خبری  مفدا
15

حضور مدیران شعب دانشگاهی مفدا در نشست 

1401شش ماهه دوم سال 
1401/12/011401/12/29روابط عمومی50

فرد جایگزین مدیر مفدا پذیرفته نخواهد )فرم حضور و غیاب 

(شد
-✔✔
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از
152صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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برنامه

مه
رنا
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
5

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های 

رسانه ای  ویژه فعاالن رسانه ای پایگاه 

خبری مفدا

25

حضور در دوره آموزشی مهارت های رسانه ای 

ویژه فعاالن رسانه ای مفدا در شش ماهه دوم 

1401سال

✔✔-گزارش برگزاری دوره1401/12/011401/12/29روابط عمومی50

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
30تولید محتواهای چند رسانه ای5

کلیپ، فیلم : تولید محتواهای تصویری شامل

در سه ماه ... کوتاه، نماهنگ، موشن گرافی و

1401چهارم سال 

1401/12/011401/12/29روابط عمومی30
فقط محتواهای )جدول کد اخبار تولید شده در سایت مفدا

(.تولیدی مفدا دانشگاه مربوطه قابل قبول می باشد
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
30تولید محتواهای چند رسانه ای5

کلیپ، فیلم : تولید محتواهای تصویری شامل

در سه ماه ... کوتاه، نماهنگ، موشن گرافی و

1401سوم سال 

1401/09/011401/09/30روابط عمومی30
فقط محتواهای )جدول کد اخبار تولید شده در سایت مفدا

(.تولیدی مفدا دانشگاه مربوطه قابل قبول می باشد
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
30تولید محتواهای چند رسانه ای5

پوستر، : تولید محتواهای گرافیکی شامل

در سه ماهه ...اینفوگرافیک، عکس نوشت و

1401چهارم سال 

1401/09/011401/09/30روابط عمومی20
فقط محتواهای )جدول کد اخبار تولید شده در سایت مفدا

(.تولیدی مفدا دانشگاه مربوطه قابل قبول می باشد
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
30تولید محتواهای چند رسانه ای5

پوستر، : تولید محتواهای گرافیکی شامل

در سه ماهه سوم ...اینفوگرافیک، عکس نوشت و

1401سال 

1401/12/011401/12/29روابط عمومی20
فقط محتواهای )جدول کد اخبار تولید شده در سایت مفدا

(.تولیدی مفدا دانشگاه مربوطه قابل قبول می باشد
-✔✔







265
از
153صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

افزایش فعالیت های رسانه ای 

دانشگاههای علوم پزشکی
5

صدور کارت های شناسایی فعاالن رسانه ای 

پایگاه خبری مفدا
✔✔-pdfتصویر کارت های شناسایی صادر شده به صورت فایل 1401/08/011401/08/30روابط عمومی50صدور کارت عضویت فعاالن رسانه ای مفدا15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

- تدوین و استقرار نظام شناسایی

تجلیل و تکریم از مفاخر قرآنی 

حوزه سالمت

4
تکریم و تجلیل از چهره های قرآنی شاخص 

نظام سالمت
25

برگزاری مراسم تجلیل از فعاالن قرآن و عترت و 

چهره های شاخص قرآنی در سطح دانشگاه ها و 

سازمان های تابعه

90
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 12/فرم ت1401/10/011401/10/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

- تدوین و استقرار نظام شناسایی

تجلیل و تکریم از مفاخر قرآنی 

حوزه سالمت

4
تکریم و تجلیل از مدیران و مسئولین 

دانشگاه های برتر در حوره امر به معروف
25

تجلیل از مدیران و مسئوالن واحدهای برتر 

دانشگاه ها در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
90

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4+ ( امتیاز80) 2/تکمیل فرم ش1401/11/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

- تدوین و استقرار نظام شناسایی

تجلیل و تکریم از مفاخر قرآنی 

حوزه سالمت

4
تکریم و تجلیل از مدیران و مسئولین 

دانشگاه های برتر در ستاد اقامه نماز
25

تجلیل از مدیران و مسئوالن واحدهای برتر 

دانشگاه ها در حوزه نماز
90

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 2/فرم ن1401/11/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ترویج ازدواج آسان و دانشجویی 

%10به میزان ساالنه 
5

اجرای برنامه های فرهنگ سازی جوانی 

جمعیت
50

برگزاری نشست های علمی مرتبط با حوزه 

جمعیت
✔✔✔گزارش نشست ها1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی50
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154صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ترویج ازدواج آسان و دانشجویی 

%10به میزان ساالنه 
5

اجرای برنامه های فرهنگ سازی جوانی 

جمعیت
50

تولید و انتشار محتوای علمی و فرهنگی مرتبط 

تالیف کتاب، طراحی پمفلت، تولید )با جمعیت 

(...پادکست و 

✔✔-فایل پی دی اف محتواهای تولید شده1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی20

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ترویج ازدواج آسان و دانشجویی 

%10به میزان ساالنه 
5

تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی 

اهتمام بر - و ترغیب سنت حسنه ازدواج

اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل 

ازدواج دانشجویی و گفتمان سازی و 

فرهنگ سازی اجرای قانون جوانی جمعیت

50

اطالع رسانی و ثبت نام دوره های آموزشی 

مرتبط  سنت حسنه ازوداج، جوانی جمعیت، 

فرزند آوری  و فرهنگ سازی اجرای قانون 

جوانی جمعیت مبتنی بر آموزه های اسالمی

30
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔✔ارائه مستندات اطالع رسانی دوره آموزشی1401/07/011401/08/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

ترویج ازدواج آسان و دانشجویی 

%10به میزان ساالنه 
5

تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی 

اهتمام بر - و ترغیب سنت حسنه ازدواج

اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل 

ازدواج دانشجویی و گفتمان سازی و 

فرهنگ سازی اجرای قانون جوانی جمعیت

50

دوره های آموزشی مرتبط  سنت حسنه ازوداج، 

جوانی جمعیت، فرزند آوری  و فرهنگ سازی 

اجرای قانون جوانی جمعیت مبتنی بر آموزه 

های اسالمی

70
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
1401/09/011401/12/29

بارگزاری مستندات برگزاری دوره به همراه تصویر ثبت دوره در 

سامانه فرابر
✔✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

برگزاری دوره های آموزش کشوری ویژه 

کارشناسان و اعضای شوراهای - دبیران

انضباطی

15

شرکت اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی در 

کارگاه های آموزشی کشوری در  نیمه دوم سال 

1401

25
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/12/011401/12/29

دانشگاه ها باید رونوشت صورتجلسه شرکت خود در دوره 

را در هر نیم سال به  (ارسالی از دبیر منتخب منطقه)کشوری 

.طور مجزا در سامانه پایش بارگذاری نمایند

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

برگزاری دوره های آموزش کشوری ویژه 

کارشناسان و اعضای شوراهای - دبیران

انضباطی

15

شرکت دبیران و کارشناسان انضباطی در 

کارگاه های آموزشی کشوری در  نیمه اول سال 

1401

50
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/08/011401/08/30

دانشگاه ها باید رونوشت صورتجلسه شرکت خود در دوره 

را در هر نیم سال به  (ارسالی از دبیر منتخب منطقه)کشوری 

.طور مجزا در سامانه پایش بارگذاری نمایند

-✔✔
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155صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

برگزاری دوره های آموزش کشوری ویژه 

کارشناسان و اعضای شوراهای - دبیران

انضباطی

15

شرکت دبیران و کارشناسان انضباطی در 

کارگاه های آموزشی کشوری در  نیمه دوم سال 

1401

25
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/12/011401/12/29

دانشگاه ها باید رونوشت صورتجلسه شرکت خود در دوره 

را در هر نیم سال به  (ارسالی از دبیر منتخب منطقه)کشوری 

.طور مجزا در سامانه پایش بارگذاری نمایند

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

برگزاری نشست های منطقه ای ویژه دبیران 

و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشگاه 

ماهه 6ها به صورت حضوری یا مجازی در 

دوم

10

شرکت در  کارگاه آموزشی منطقه ای ویژه 

دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی در سه 

(دی لغایت اسفند)ماهه چهارم سال 

50
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/12/011401/12/29

دانشگاه ها باید رونوشت صورتجلسه حضور وغیاب در 

را در هر  (ارسالی از دبیر منتخب منطقه)نشست های منطقه ای 

.فصل به طور مجزا در سامانه پایش بارگذاری نمایند

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

برگزاری نشست های منطقه ای ویژه دبیران 

و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشگاه 

ماهه 6ها به صورت حضوری یا مجازی در 

دوم

10

شرکت در  کارگاه آموزشی منطقه ای ویژه 

دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی در سه 

(مهر لغایت آذر)ماهه سوم سال 

50
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/10/011401/10/30

دانشگاه ها باید رونوشت صورتجلسه حضور وغیاب در 

را در هر  (ارسالی از دبیر منتخب منطقه)نشست های منطقه ای 

.فصل به طور مجزا در سامانه پایش بارگذاری نمایند

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7
برگزاری کالس های آموزش تخصصی در 

حوزه انضباطی ویژه نو دانشجویان
25

برگزاری کالسهای آموزش توجیهی درحوزه 

انضباطی برای نودانشجویان ورودی نیم سال اول 

1401- 1402سال تحصیلی 

75
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/12/011401/12/29

دانشگاه ها باید یک فایل زیپ شده شامل حضور و غیاب، محتوا، 

آزمون و نتیجه آزمون مربوط به نودانشجویان را در سامانه پایش 

.بارگذاری نمایند

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7
برگزاری کالس های آموزش تخصصی در 

حوزه انضباطی ویژه نو دانشجویان
25

برگزاری کالسهای آموزش توجیهی درحوزه 

انضباطی برای نودانشجویان ورودی نیم سال 

1401- 1402دوم سال تحصیلی 

25
شورای مرکزی 

انضباطی
1401/12/011401/12/29

دانشگاه ها باید یک فایل زیپ شده شامل حضور و غیاب، محتوا، 

آزمون و نتیجه آزمون مربوط به نودانشجویان را در سامانه پایش 

.بارگذاری نمایند

-✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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ریزی



دفتر
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و
نظارت
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هدف کمیهدف کلیحوزه
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ها
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ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

حمایت از برگزاری اردوهای امید آفرین در 

سطح دانشگاه های علوم پزشکی و اجرا 

متناسب با فصول و ظرفیت های استانی و 

ملی

10
بازدید اساتید و دانشجویان از مراکز علمی به 

صورت منطقه ای و کشوری
✔✔✔گزارش بازدید از مراکز علمی1401/11/011401/11/30اداره کل فرهنگی70

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

حمایت از برگزاری اردوهای امید آفرین در 

سطح دانشگاه های علوم پزشکی و اجرا 

متناسب با فصول و ظرفیت های استانی و 

ملی

✔✔-فایل پی دی اف کتابچه1401/11/011401/11/30اداره کل فرهنگی30تهیه کتابچه معرفی مراکز علمی نخبگانی استان10

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

دانش بنیان - فرهنگ سازی رویکرد تولید

و اشتغال آفرین و توسعه فعالیت های قرآن 

پژوهی در برنامه های انجمن های علمی 

دانشجویی

15

برگزاری نشست های مشترك علمی و آموزشی 

دفتر طب ایرانی و گروههای علمی طب ایرانی با 

دانشجویی- انجمن های علمی

✔✔✔گزارش نشست ها1401/11/011401/11/30اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

دانش بنیان - فرهنگ سازی رویکرد تولید

و اشتغال آفرین و توسعه فعالیت های قرآن 

پژوهی در برنامه های انجمن های علمی 

دانشجویی

15
برگزاری کارگاه های آموزش  مهارت های مورد 

نیاز در بازار کار برای دانشجویان خوابگاهی
✔✔-گزارش کارگاه ها1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7

دانش بنیان - فرهنگ سازی رویکرد تولید

و اشتغال آفرین و توسعه فعالیت های قرآن 

پژوهی در برنامه های انجمن های علمی 

دانشجویی

15

حمایت مادی و معنوی از کارگاه های علمی و 

پژوهشی و توانمندسازی اساتید، دانشجویان در 

حوزه مطالعات بین رشته ای

✔✔✔گزارش کارگاه ها1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40







265
از
157صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
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درمان
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پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
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ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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رنا
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فعالیت

ت
الی
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7
نظارت بر تشکل های اسالمی دانشجویی 

طبق آئین نامه
15

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل 

های اسالمی دانشگاه سه ماهه چهارم
✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7
نظارت بر تشکل های اسالمی دانشجویی 

طبق آئین نامه
15

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل 

های اسالمی دانشگاه سه ماهه سوم
✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی50

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7
نظارت بر عملکرد  تشکل های اسالمی 

دانشجویی
10

تکمیل و بروز رسانی فرم احکام اعضای هیئت 

نظارت بر تشکل های دانشجویی
✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی20

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

بصیرت و افزایش - تعمیق بینش

نشاط سیاسی ـ فرهنگی و 

% 5انقالبی دانشگاهیان به میزان 

ساالنه

7
نظارت بر عملکرد  تشکل های اسالمی 

دانشجویی
10

تکمیل و به روز رسانی فرم اطالعات تشکل های 

دانشجویی در سامانه فرابر
✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/07/011401/07/30اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

تقویت جمع های فرهنگی اساتید 

و دانشجویان و پرسنل در 

هیات )موضوعاتی مرتبط 

محفل / حلقه مطالعاتی/ مذهبی

در سال% 10به میزان  (قرآنی

6
برگزاری محافل قرآنی و کرسی های تالوت 

قرآن کریم
50

هر فصل )برگزاری محفل انس با قرآن کریم 

(حداقل یک محفل
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 9/فرم ت1401/07/011401/12/29
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از
158صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

تقویت جمع های فرهنگی اساتید 

و دانشجویان و پرسنل در 

هیات )موضوعاتی مرتبط 

محفل / حلقه مطالعاتی/ مذهبی

در سال% 10به میزان  (قرآنی

6
برگزاری محافل قرآنی و کرسی های تالوت 

قرآن کریم
50

برگزاری کرسی های هفتگی تالوت قرآن کریم 

(هر هفته یک کرسی)
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 8/فرم ت1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

تقویت جمع های فرهنگی اساتید 

و دانشجویان و پرسنل در 

هیات )موضوعاتی مرتبط 

محفل / حلقه مطالعاتی/ مذهبی

در سال% 10به میزان  (قرآنی

50برگزاری مراسم قرآنی و مذهبی در ایام اهلل6

برگزاری مراسم مذهبی در مناسبت های دینی 

در دانشگاه ها و  (اعیاد، والدت ها و شهادت ها)

سازمان های وابسته

90
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 10/فرم ت1401/07/011401/12/29

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه آموزش سبک زندگی به 

ساالنه% 10میزان 
4

بررسی وضعیت سبک زندگی در 

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
50

گزارش اجرای الکترونیکی پایش سالمت روان 

دانشجویان جدیدالورود و کلیه دانشجویان 

PhDمقاطع دستیاری و 

1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی25
میزان مشارکت و اجرای غربالگری سالمت روان دانشجویان 

ورودی جدید به کل دانشجویان جدیدالورود دانشگاه
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه آموزش سبک زندگی به 

ساالنه% 10میزان 
4

بررسی وضعیت سبک زندگی در 

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
50

گزارش اجرای سبک زندگی، شیوع شناسی 

رفتارهای پرخطر و شیوع شناسی مصرف مواد 

دانشکده های علوم / در دانشجویان دانشگاه 

PhDپزشکی و دانشجویان مقاطع دستیاری و 

1401/10/011401/10/30اداره کل دانشجویی60
گزارش میزان مشارکت دانشجویان در هر سه طرح بصورت مجزا 

در یک فایل ورد
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه آموزش سبک زندگی به 

ساالنه% 10میزان 
4

حمایت از برگزاری دوره های تخصصی و 

آموزشی تبیین و ترویج سبک زندگی 

ایرانی و اسالمی

50ارایه گزارش برگزاری دوره ها50
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30
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از
159صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه آموزش سبک زندگی به 

ساالنه% 10میزان 
4

حمایت از برگزاری دوره های تخصصی و 

آموزشی تبیین و ترویج سبک زندگی 

ایرانی و اسالمی

50
اعالم فراخوان برگزاری دوره های تخصصی 

ایرانی-تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه دانش و مهارت های 

مهارت های - مدیریت زمان

ارتباطی و  دانش های مورد نیاز 

ساالنه% 10به میزان 

5

برگزاری اردوهای هدف گذاری شده 

زیارتی به رویکرد آموزشی و - سیاحتی 

تربیتی دانشگاهی

35

ارسال گزارش برگزاری اردوهای سیاحتی و 

در شش ماه  (به ویژه اردوی راهیان نور )زیارتی

دوم به ستاد وزارت

1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50

در صورت راه اندازی بخش فعالیت کانون ها در سامانه کانون 

های فرهنگی تصویر گزارش اجرای برنامه در سامانه بارگزاری 

مجوز برگزاری اردو - شود در غیر این صورت تکمیل فرم فرابر

می بایست ارسال گردد

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه دانش و مهارت های 

مهارت های - مدیریت زمان

ارتباطی و  دانش های مورد نیاز 

ساالنه% 10به میزان 

5

برگزاری اردوهای هدف گذاری شده 

زیارتی به رویکرد آموزشی و - سیاحتی 

تربیتی دانشگاهی

35

ارسال گزارش برگزاری اردوهای سیاحتی و 

در شش ماه  (به ویژه پیاده روی اربعین)زیارتی

دوم به ستاد وزارت

1401/06/011401/06/31اداره کل فرهنگی50

در صورت راه اندازی بخش فعالیت کانون ها در سامانه کانون 

های فرهنگی تصویر گزارش اجرای برنامه در سامانه بارگزاری 

مجوز برگزاری اردو - شود در غیر این صورت تکمیل فرم فرابر

می بایست ارسال گردد

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه دانش و مهارت های 

مهارت های - مدیریت زمان

ارتباطی و  دانش های مورد نیاز 

ساالنه% 10به میزان 

5

برگزاری برنامه ها و نشست های آموزشی 

کشوری برای دانشگاه ها و مجامع تخصصی 

کانون های فرهنگی

35

ارسال گزارش حضور فعال دبیران و کارشناسان 

کانون های فرهنگی دانشگاه ها در نشست ها و 

برنامه های کشوری  به ستاد وزارت

1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40
ارائه گزارش حضور دانشجویان و کارشناسان دانشگاه ها در 

برنامه های کشوری
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه دانش و مهارت های 

مهارت های - مدیریت زمان

ارتباطی و  دانش های مورد نیاز 

ساالنه% 10به میزان 

5
برگزاری همایش های دانشگاهی در قالب 

برنامه های دانشجویان جدید الورود
30

تکمیل  و بروزرسانی بانک اطالعات کانون های 

دانشگاهی در سامانه کانون های فرهنگی
1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی50

تکمیل اطالعات کانون های فرهنگی دانشگاه در سامانه کانون 

شامل  )های فرهنگی وزارت بهداشت و دریافت تایید از ستاد

بارگزاری اساسنامه ی ممهور شده در تمام صفحات به مهر 

فایل مجوز تاسیس - معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

فایل -  کانون که به تایید شورای فرهنگی رسیده باشد

(صورتجلسه انتخابات و تعداد اعضاء کانون طبق آیین نامه

-✔✔
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از
160صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه دانش و مهارت های 

مهارت های - مدیریت زمان

ارتباطی و  دانش های مورد نیاز 

ساالنه% 10به میزان 

5
برگزاری همایش های دانشگاهی در قالب 

برنامه های دانشجویان جدید الورود
30

معرفی کانون های فرهنگی دانشگاه  برای 

دانشجویان در قالب برنامه جشن دانشجویان 

جدیدالورود و ارسال گزارش اجرا به ستاد وزارت

1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50

در صورت راه اندازی بخش فعالیت کانون ها در سامانه کانون 

های فرهنگی تصویر گزارش اجرای همایش در سامانه بارگزاری 

شود در غیر این صورت تکمیل فرم فرابر با پوستر اطالع رسانی 

،خبر مفدا ، تصویر از غرفه های اختصاص یافته به کانون ها و  

ساخت تیزر و کلیپ های تبلیغاتی جهت معرفی هر کانون به 

صورت مجزا

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
100

حضوری یا )برگزاری مسابقات درون منطقه ای 

در رشته های مختلف ورزش های  (مجازی

همگانی

1401/11/011401/11/30اداره کل فرهنگی10
- گزارش شرکت - خبر مفدا - نامه اعالم آمادگی شرکت  

عکس و مکاتبات منطقه
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
100

برگزاری و شرکت در اولین جشنواره ورزش های 

همگانی دانشجویان بین الملل دانشگاه ها
1401/09/011401/09/30اداره کل فرهنگی10

لیست - خبر مفدا - نامه اعالم آمادگی شرکت در جشنواره

شرکت کنندگان
✔✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
100

برگزاری و شرکت در اولین لیگ تخصصی 

دختر و )(هفته تربیت بدنی)پیالتس  مجازی

(پسر

✔✔✔عکس از فعالیت- گزارش ازفعالیت - خبر مفدا- مکاتبات اداری1401/08/011401/08/30اداره کل فرهنگی10

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
100

برگزاری و شرکت در پنجمین المپیادهای 

(پسر+ دختر )ورزشی های همگانی 
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی20

گزارش - خبر مفدا - نامه اعالم آمادگی شرکت در المپیاد 

شرکت
✔✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
100

پایش سطح آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی  

دانشجویان جدیدالورود
✔✔-عکس از فعالیت- گزارش آماری ازفعالیت - مکاتبات اداری1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی10

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
✔✔✔عکس از فعالیت- گزارش ازفعالیت - خبر مفدا- مکاتبات اداری1401/01/011401/03/31اداره کل فرهنگی10هفته خوابگاه, هفته سالمت, جام رمضان100

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فرهنگ ورزش های 

ساالنه% 10همگانی به میزان 
4

توسعه و افزایش مشارکت دانشجویان در 

فعالیتهای ورزش های همگانی
100

کارگاه آموزشی و هماهنگی در برگزاری پایش 

سطح آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی  

دانشجویان جدیدالورود

1401/07/011401/07/30اداره کل فرهنگی10
-نامه اعالم آمادگی - لیست شرکت کنندگان - گزارش برگزاری 

 گواهی
✔✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4
اجرای برنامه های مربوط به دبیرخانه 

شورای عالی انطباق
50

ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای 

بیمارستانها
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40

بازرسی از )ارسال فرم های تکمیل شده بازرسی بیمارستانها 

کلیه بیمارستانهای خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگه باید 

(انجام شود

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4
اجرای برنامه های مربوط به دبیرخانه 

شورای عالی انطباق
50

انتخاب و تقدیر  از فعاالن بیمارستانی در حوزه 

انطباق و اخالق حرفه ای
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی20

تصویر تقدیر نامه با امضای رییس )گزارش خبری معرفی فعاالن

(کمیته
✔✔✔
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از
162صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4
اجرای برنامه های مربوط به دبیرخانه 

شورای عالی انطباق
50

گزارش تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی 

( ماه اول6)انطباق
1401/07/011401/07/30اداره کل فرهنگی15

دانشگاهها در هر )ارسال صورتجلسه با درج اسامی اعضا و امضا 

( ماه یک جلسه باید داشته باشند3
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4
اجرای برنامه های مربوط به دبیرخانه 

شورای عالی انطباق
50

گزارش تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی 

( ماه دوم 6)انطباق
1401/12/011401/12/28اداره کل فرهنگی15

دانشگاهها در هر )ارسال صورتجلسه با درج اسامی اعضا و امضا 

( ماه یک جلسه باید داشته باشند3
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4

اجرای برنامه های ویژه ستاد اجرایی مصوبه 

ابالغیه ) شورایعالی انقالب فرهنگی 820

(1398سال

50

برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی اخالق حرفه 

برای  (محور رعایت حریم خصوصی بیماران)ای

دست اندرکاران خدمات بیمارستانی

✔✔-ارسال عکس از گزارش خبری در مفدا1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4

اجرای برنامه های ویژه ستاد اجرایی مصوبه 

ابالغیه ) شورایعالی انقالب فرهنگی 820

(1398سال

50

و حجاب و )حمایت از پژوهش های ویژه  انطباق 

رعایت حقوق گیرنده خدمت و رعایت (عفاف 

اخالق حرفه ای در بیمارستانها و مراکز 

تشخیصی درمانی

✔✔-ارسال عکس پروپوزال پژوهشها1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی20

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه فعالیت های ایجابی و 

- اقناعی شورای عالی انطباق

شورای معین و کلیه شوراهای 

ساالنه% 10سیاستگذاری به میزان 

4

اجرای برنامه های ویژه ستاد اجرایی مصوبه 

ابالغیه ) شورایعالی انقالب فرهنگی 820

(1398سال

50
 در 820گزارش سالیانه اجرای مصوبه 

بیمارستانها و دانشگاههای ع پ کشور
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40

 ) و تکمیل فرم فرابر 820تکمیل  جدول برنامه های  مصوبه 

مرتبط با ان(1شماره 
-✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه و نهادینه سازی فعالیت 

های جهادی در معاونتها و اقشار 

/ اساتید )مختلف دانشگاه ها 

 (کارکنان و دانشجویان/ مدیران

درصد ساالنه% 10به میزان 

4
بررسی وضعیت شکل دهی گروه های 

جهادی در دانشگاه ها
50

اجرای اردوی جهادی در مناطق محروم وکم 

برخوردار روستا ها و حاشیه شهرها
50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-گزارش در سامانه فرابر1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه و نهادینه سازی فعالیت 

های جهادی در معاونتها و اقشار 

/ اساتید )مختلف دانشگاه ها 

 (کارکنان و دانشجویان/ مدیران

درصد ساالنه% 10به میزان 

4
بررسی وضعیت شکل دهی گروه های 

جهادی در دانشگاه ها
50گزارش شکل گیری گروه های جهادی دانشگاهی50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-گزارشات در فرابر1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه و نهادینه سازی فعالیت 

های جهادی در معاونتها و اقشار 

/ اساتید )مختلف دانشگاه ها 

 (کارکنان و دانشجویان/ مدیران

درصد ساالنه% 10به میزان 

4

بستر سازی با تشکیل ستاد های 

دانشگاهی و برگزاری اردو های جهادی در 

هر دانشگاه

50
برگزاری کارگاه های مهارتی و تخصصی برای 

کارشناسان دانشگاهی
50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-گزارش در فرابر1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

توسعه و نهادینه سازی فعالیت 

های جهادی در معاونتها و اقشار 

/ اساتید )مختلف دانشگاه ها 

 (کارکنان و دانشجویان/ مدیران

درصد ساالنه% 10به میزان 

4

بستر سازی با تشکیل ستاد های 

دانشگاهی و برگزاری اردو های جهادی در 

هر دانشگاه

50
گزارش برگزاری اردوی جهادی در مناطق 

محروم و ثبت در سامانه
50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-گزارش برگزاری فعالیت های جهادی و ثبت در سامانه1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

درصدی برگزاری 100حفظ 

جشنواره های فرهنگی و هنری 

ساالنه در سطح ملی و منطقه ای

4

برگزاری هدفمند جشنواره فرهنگی  بر 

- اساس موضوعاتی چون خانواده سالم 

جامعه سالمت و جمعیت

50
اطالع رسانی فراخوان جشنواره جهت ثبت نام 

دانشجویان  و برگزاری مرحله داوری دانشگاهی
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی70

خبر مفدا و ثبت اطالعات در سامانه و ارسال گزارش مرحله 

دانشگاهی
-✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

درصدی برگزاری 100حفظ 

جشنواره های فرهنگی و هنری 

ساالنه در سطح ملی و منطقه ای

4
مشارکت در برگزاری جشنواره دانشجوی 

نمونه کشوری
1401/09/011401/09/30اداره کل فرهنگی80برگزاری مرحله داوری دانشگاهی50

با امضای معاون محترم فرهنگی )صورتجلسه داوری دانشگاهی 

(دانشگاه
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

درصدی برگزاری 100حفظ 

جشنواره های فرهنگی و هنری 

ساالنه در سطح ملی و منطقه ای

4
مشارکت در برگزاری جشنواره دانشجوی 

نمونه کشوری
50

اطالع رسانی فراخوان جشنواره جهت ثبت نام 

دانشجویان
✔✔-(شامل کد خبر)خبر مفدا 1401/08/011401/08/30اداره کل فرهنگی20

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حفظ برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات تخصصی قرآنی و 

ساالنه% 100مذهبی به میزان 

4
جشنواره )برگزاری جشنواره قرآنی هدهد 

27)
30

برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و هفتمین 

جشنواره قرآنی هدهد
90

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
1401/07/011401/10/30

 20) عکس مرتبط 4ارسال  + ( امتیاز80) 14/تکمیل فرم ت

(امتیاز
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حفظ برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات تخصصی قرآنی و 

ساالنه% 100مذهبی به میزان 

4
یاس "برگزاری دومین سوگواره فاطمی 

"کبود
30

برگزاری مرحله دانشگاهی دومین سوگواره شعر 

"یاس کبود"فاطمی 
90

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 16/فرم ت1401/09/011401/09/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حفظ برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات تخصصی قرآنی و 

ساالنه% 100مذهبی به میزان 

4
حمایت مادی و معنوی از مسابقات و 

جشنواره های قرآنی دانشگاه ها
40

برگزاری مسابقه کتابخوانی در حوزه امر به 

معروف و نهی از منکر در سطح دانشگاها و 

واحدهای تابعه دانشگاه

20
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 8/فرم ش1401/07/011401/10/30
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165صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حفظ برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات تخصصی قرآنی و 

ساالنه% 100مذهبی به میزان 

4
حمایت مادی و معنوی از مسابقات و 

جشنواره های قرآنی دانشگاه ها
40

برگزاری ویژه برنامه های هفته قرآن و عترت 

دانشگاه ها
30

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 18/فرم ت1401/08/011401/08/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حفظ برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات تخصصی قرآنی و 

ساالنه% 100مذهبی به میزان 

4
حمایت مادی و معنوی از مسابقات و 

جشنواره های قرآنی دانشگاه ها
30برگزاری ویژه برنامه های هفته وحدت40

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 17/فرم ت1401/07/011401/07/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حفظ برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات تخصصی قرآنی و 

ساالنه% 100مذهبی به میزان 

4
حمایت مادی و معنوی از مسابقات و 

جشنواره های قرآنی دانشگاه ها
20(فجر تا فجر)جشنواره سراسری نماز 40

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-( امتیاز20) قطعه عکس مرتبط 4 + ( امتیاز80) 8/فرم ن1401/07/011401/10/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت از ایجاد گروه های 

جهادی در دانشکده ها و دانشگاه 

% 10ها و بیمارستان ها به میزان 

در سال

4
حمایت از ایجاد گروه های جهادی در 

دانشکده ها
50

شکل گیری گروه های جهادی در بیمارستان 

های تابعه دانشگاه
50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-ارایه گزارش و ثبت در سامانه1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت از ایجاد گروه های 

جهادی در دانشکده ها و دانشگاه 

% 10ها و بیمارستان ها به میزان 

در سال

4
حمایت از ایجاد گروه های جهادی در 

دانشکده ها
50

شکل گیری گروه های جهادی در دانشکده های 

دانشگاه
50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-ارایه گزارش و ثبت در سامانه فرابر1401/07/011401/12/15







265
از
166صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت از ایجاد گروه های 

جهادی در دانشکده ها و دانشگاه 

% 10ها و بیمارستان ها به میزان 

در سال

4
حمایت از ایجاد گروه های جهادی در گروه 

های جهادی  دانشگاه
50

برگزاری همایش جهادگران سالمت و نمایشگاه 

دستاورد ها و محصوالت فرهنگی گروه های 

جهادی

34
ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-ارایه گزارش و ثبت در سامانه فرابر1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت از ایجاد گروه های 

جهادی در دانشکده ها و دانشگاه 

% 10ها و بیمارستان ها به میزان 

در سال

4
حمایت از ایجاد گروه های جهادی در گروه 

های جهادی  دانشگاه
50

برگزاری کارگاه های مهارتی و تخصصی برای 

گروه ها و کانون های جهادی دانشگاهی
33

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-ارایه گزارش  و ثبت در سامانه1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت از ایجاد گروه های 

جهادی در دانشکده ها و دانشگاه 

% 10ها و بیمارستان ها به میزان 

در سال

4
حمایت از ایجاد گروه های جهادی در گروه 

های جهادی  دانشگاه
50

گزارش تنوع در برگزاری اردوی جهادی در 

مناطق محروم و ثبت در سامانه
33

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
✔✔-ارایه گزارش و ثبت در سامانه فرابر1401/07/011401/12/15

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4
حمایت مادی و معنوی از آثار تالیفی در 

حوزه قرآن و سالمت
25

فراخوان و اطالع رسانی فعالیت پژوهشی در 

حوزه قرآن و سالمت
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/10/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4
حمایت مادی و معنوی از آثار تالیفی در 

حوزه قرآن و سالمت
50لیست یا گواهی آثار تالیفی دانشگاهیان25

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30
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از
167صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4

حمایت مادی و معنوی از مراکز علمی و 

پژوهشی بین رشته ای قرآن و سالمت 

دانشگاه ها

25
برگزاری نشست با فعاالن حوزه مطالعات قرآن و 

سالمت
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4

حمایت مادی و معنوی از مراکز علمی و 

پژوهشی بین رشته ای قرآن و سالمت 

دانشگاه ها

25
گزارش نشست، جلسه، هم اندیشی، سخنرانی و 

...
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4

حمایت مادی و معنوی از کارگاه های علمی 

و پژوهشی و توانمندسازی اساتید و 

دانشجویان در حوزه مطالعات بین رشته ای

50ارایه لیست دانشگاهیان شرکت کننده در کارگاه25
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4

حمایت مادی و معنوی از کارگاه های علمی 

و پژوهشی و توانمندسازی اساتید و 

دانشجویان در حوزه مطالعات بین رشته ای

50فراخوان شرکت در کارگاه25
حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/10/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4
راه اندازی و حمایت از انجمن های علمی 

قرآن و سالمت
25

ارایه مستندات راه اندازی انجمن علمی 

دانشجویی قرآن و سالمت
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30







265
از
168صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقا و اعتالی سطح 

- فرهنگی دانشجویان

کارکنان و - دستیاران

اعضای هیات علمی

حمایت مادی و معنوی از 

فعالیتهای انجمن های علمی 

دانشجویی جهت برگزاری دوره 

ها و اجرای تحقیقات میان رشته 

% 10ای دین و سالمت به میزان 

ساالنه

4
راه اندازی و حمایت از انجمن های علمی 

قرآن و سالمت
25

فراخوان راه اندازی انجمن علمی  دانشجویی 

بین رشته ای قرآن و سالمت
50

حوزه قرآن و عترت 

(ع)
✔✔-ارایه مستندات1401/07/011401/11/30

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

ارتقاء وضعیت سالمت 

 درصد 5دانشجویان به میزان 

ساالنه

30

اجتماعی - پیشگیری از آسیب های روانی

و تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

60

برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی و 

توانمندسازی علمی روسا و کارشناسان در 

راستای ارتقا سطح علمی و افزایش بهره وری 

ادارات مشاوره و سالمت روان دانشجویان

✔✔✔دعوتنامه از سوی ستاد و معرفی و حضور رئیس  و کارشناس1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی35

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

ارتقاء وضعیت سالمت 

 درصد 5دانشجویان به میزان 

ساالنه

30

اجتماعی - پیشگیری از آسیب های روانی

و تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

60

اجرای پروتکل های مداخله در رفتارهای پرخطر 

و   (افسردگی، خودکشی، اعتیاد و خشونت )

آموزشی- آسیب های تحصیلی 

1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی15
افسردگی،  )گزارش اجرای پروتکل  مداخله در رفتارهای پرخطر 

آموزشی- و  آسیب های تحصیلی  (خودکشی، اعتیاد و خشونت
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

ارتقاء وضعیت سالمت 

 درصد 5دانشجویان به میزان 

ساالنه

40ترویج ازدواج و تعالی خانواده30
تاسیس و راه اندازی مراکز سالمت اجتماعی و 

ایرانی- سبک زندگی اسالمی 
1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی50

- گزارش راه اندازی مراکز مشاوره مبتنی بر رویکرد ایرانی 

اسالمی
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

افزایش مشارکت اجرایی 

-دانشجویان در اداره امور رفاهی

خوابگاهی

30
- تشکیل شوراهای صنفی دانشجویان

PhDدستیاران و دانشجویان 
100

برگزاری انتخابات  شوراهای صنفی دانشجویان 

به تعداد دانشکده و )واحدهای دانشگاهی 

و شوراهای صنفی  (خوابگاه دانشجویی

PhDدستیاران و دانشجویان 

1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی25
ارسال اسامی نهایی انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان، 

 طبق فرم ارسالی وزارتPh.Dدستیاران و دانشجویان 
-✔✔
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169صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

افزایش مشارکت اجرایی 

-دانشجویان در اداره امور رفاهی

خوابگاهی

30
- تشکیل شوراهای صنفی دانشجویان

PhDدستیاران و دانشجویان 
100

برگزاری نشست مجمع دبیران کمیته های 

مشترك امور صنفی مشترك دانشگاه، دانشکده 

های علوم پزشکی

✔✔✔دعوتنامه از سوی ستاد و معرفی و حضور فرد از سوی دانشگاه1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی50

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

افزایش مشارکت نهادهای 

اجتماعی و خیرین در امور رفاهی 

تا پایان %  10دانشجویان به میزان 

1404سال 

100تقویت مشارکت اجتماعی10
گزارش اقدامات صورت خیرین و مشارکت های 

فرهنگی-اجتماعی حوزه دانشجویی
1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی100

گزارش برگزاری نشست ها و پروژ های خیرین و اقدامات صورت 

گرفته
✔✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

ساماندهی و توسعه زیرساخت 

های حوزه دانشجویی به میزان 

 سالنه2%

30
ارتقا کیفیت زندگی و امکانات رفاهی در 

خوابگاه های دانشجویی
50

برگزاری و شرکت در نشست ها و دوره های 

حوزه دانشجویی
✔✔✔گزارش مصور و تفصیلی برگزاری دوره ها1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی20

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

ساماندهی و توسعه زیرساخت 

های حوزه دانشجویی به میزان 

 سالنه2%

30
ارتقا کیفیت زندگی و امکانات رفاهی در 

خوابگاه های دانشجویی
50

گزارش میزان پیشرفت پروژه های خوابگاهی  

در دست احداث  (مجردی و متاهلی)
1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی30

بارگذاری فرم های تکمیل شده سامانه رصد فعالیت های مدیریت 

دانشجویی

(فرم های مربوط به خوابگاه های دانشجویی)

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

ارتقاء وضعیت رفاهی و 

معیشتی دانشجویان و 

دستیاران رشته های 

تخصصی علوم پزشکی

ساماندهی و توسعه زیرساخت 

های حوزه دانشجویی به میزان 

 سالنه2%

50صنعتی سازی سالن های غذاخوری30
گزارش اجرای طرح صنعتی سازی سالن های 

غذاخوری و آشپزخانه های دانشجویی
1401/12/011401/12/29اداره کل دانشجویی100

بارگذاری فرم های تکمیل شده سامانه رصد فعالیت های 

مدیریت دانشجویی 

(فرم مشخصات اشپزخانه های دانشجویی)

-✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

اعتالی ارزش های اخالقی و 

اجتماعی در دانشگاه ها
25

اجرای امور مربوط به دبیرخانه ستاد صیانت 

از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
100

 شورای عالی انقالب فرهنگی 427اجرای مصوبه 

و گزارش عملکرد سالیانه در حوزه حجاب و 

عفاف بر اساس شرح وظایف برون سازمانی 

مصوبه مذکور

✔✔- و تکمیل فرم فرابر427گانه مصوبه 17تکمیل  جدول برنامه های 1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

اعتالی ارزش های اخالقی و 

اجتماعی در دانشگاه ها
25

اجرای امور مربوط به دبیرخانه ستاد صیانت 

از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
100

تشکیل کمیته دانشگاهی صیانت از  حریم 

یا ستاد  (کمیته حجاب و عفاف)امنیت عمومی 

راهبری حجاب و عفاف

1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50
دانشگاهها باید  )ارسال صورتجلسه با درج اسامی اعضا و امضا

( ماه یک جلسه داشته باشند3هر 
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های فرهنگی
25

نظارت بر نشریات دانشجویی طبق آئین 

نامه
100

گزارش ابالغ اعضای کمیته ناظر بر نشریات 

دانشگاه
✔✔-فرم فرابر1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های فرهنگی
25

نظارت بر نشریات دانشجویی طبق آئین 

نامه
100

گزارش برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران 

مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
✔✔-فرم فرابر1401/09/011401/09/30اداره کل فرهنگی70

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18
برگزاری برنامه و فعالیتهای حوزه انجمن 

های علمی دانشجویی
50

برگزاری نشست کشوری کارشناسان و دبیران 

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

1401/07/011401/07/30اداره کل فرهنگی30

مشارکت )گزارش حضور در برنامه ها و فعالیتهای کشوری 

 امتیاز و مشارکت دانشجویان در نشست ها و 50کارشناسان 

گزارش برگزاری نشست توسط  - (امتیاز50برنامه های کشوری 

ستاد

✔✔✔







265
از
171صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

فرهنگی و 

دانشجویی
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توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18
برگزاری برنامه و فعالیتهای حوزه انجمن 

های علمی دانشجویی
50

برگزای برنامه و فعالیتهای  مرتبط با عرصه های 

فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50

تکمیل فرم مشخصات برنامه ها و فعالیتهای اداره انجمن های 

گزارش برگزاری برنامه ها باید حداکثر یک ماه )علمی در فرابر 

(.بعد از برگزاری در سامانه ثبت شود

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18
برگزاری برنامه و فعالیتهای حوزه انجمن 

های علمی دانشجویی
50

تکمیل و بروزرسانی اطالعات انجمن های علمی 

دانشگاه
1401/07/011401/07/30اداره کل فرهنگی20

تکمیل و بروزرسانی فرم های مشخصات انجمن های علمی و 

دبیران و کارشناسان در سامانه انجمن علمی فرابر
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18

برنامه های نظارتی برکانون های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی طبق آیین نامه

(...تجسمی و - هنرهای نمایشی

50

تدوین و ارسال گزارش برنامه های فرهنگی با 

موضوع مناسبت های ملی و مذهبی شش ماهه 

اول و دوم طبق تقویم مصوب دانشگاه به ستاد 

وزارت

1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی25

 برنامه که طبق مناسبت های 15حداقل )تکمیل فرم فرابر 

تقویمی باشد و  شامل برنامه هایی می شود که مشخصا قید 

گرددکه اجرا کننده معاونت فرهنگی باشد و مشارکت یا 

 (همکاری در برنامه های فرهنگی ارگان های دیگر امتیازی ندارد

به انضمام بارگزاری گزارش در سامانه ی کانون های فرهنگی

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18

برنامه های نظارتی برکانون های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی طبق آیین نامه

(...تجسمی و - هنرهای نمایشی

50

تدوین و ارسال گزارش شش ماهه اول و دوم 

جلسات گروه ناظر بر فعالیتهای کانون های 

(ستاد وزارتی)فرهنگی به گروه مرکزی نظارت

1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی25

در صورت راه اندازی بخش فعالیت کانون ها در سامانه کانون 

های فرهنگی تصویر  صورتجلسه و گزارش اجرای مصوبات در 

- سامانه بارگزاری شود در غیر این صورت تکمیل فرم فرابر 

گزارش تشکیل حداقل شش جلسه

-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18

برنامه های نظارتی برکانون های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی طبق آیین نامه

(...تجسمی و - هنرهای نمایشی

50
تدوین و ارسال گزارش فعالیت کانون ها در شش 

ماهه اول و دوم به ستاد وزارت
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی25

در صورت راه اندازی بخش فعالیت کانون ها در سامانه کانون 

های فرهنگی تصویر گزارش فعالیتهای کانون در سامانه 

به ازای هر )بارگزاری شود در غیر این صورت تکمیل فرم فرابر 

در مستنداتی که : کانون حداقل یک فعالیت، موارد قابل قبول

بارگزاری می گردد الزاما نام دانشگاه، نام کانون، عنوان برنامه، 

(تاریخ برگزاری برنامه به روز ماه سال قید شود

-✔✔
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توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهادهای فرهنگی 

و دانشجویی

18

برنامه های نظارتی برکانون های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی طبق آیین نامه

(...تجسمی و - هنرهای نمایشی

50
تشکیل جلسات شورای فرهنگی دانشگاه طبق 

آیین نامه و ارسال صورتجلسات به ستاد وزارت
1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی25

صورتجلسات - صورتجلسه درسامانه فرابر10بارگذاری حداقل 

می بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا حاضرین جلسه باشد
-✔✔

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

توسعه و بهبود فعالیت های 

فرهنگی دانشگاه ها
100نظارت بر  عملکرد  نشریات دانشجویی18

تکمیل و به روز رسانی فرم اطالعات نشریات 

 (منبعث از سامانه نشریات داشجویی)دانشجویی

در سامانه فرابر

✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/08/011401/08/30اداره کل فرهنگی20

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

توسعه و بهبود فعالیت های 

فرهنگی دانشگاه ها
100نظارت بر  عملکرد  نشریات دانشجویی18

گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر 

نشریات سه ماهه چهارم
✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی40

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

توسعه و بهبود فعالیت های 

فرهنگی دانشگاه ها
100نظارت بر  عملکرد  نشریات دانشجویی18

گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر 

نشریات سه ماهه سوم
✔✔-تکمیل فرم فرابر1401/09/011401/09/30اداره کل فرهنگی40

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

توسعه و بهبود فعالیت های 

فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها
14

اجرای برنامه های کمیته حجاب و عفاف در 

دانشگاه
100

برپایی نمایشگاههای عرضه و فروش پوشش 

شکیل و مناسب دانشگاهی  در دانشگاههای ع 

(با تخفیف ویژه و شرایط اقساط  )پ کشور

✔✔-ارسال عکس از گزارش خبری در مفدا1401/10/011401/10/30اداره کل فرهنگی50

فرهنگی و 

دانشجویی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های 

فرهنگی در 

دانشگاه های علوم 

پزشکی

توسعه و بهبود فعالیت های 

فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها
14

اجرای برنامه های کمیته حجاب و عفاف در 

دانشگاه
100

برگزاری  دوره ای کارگاههای آموزشی فرهنگی 

در حوزه پوشش و رفتار حرفه ای در 

دانشگاههای ع پ کشور ویژه کارکنان و 

دانشجویان

✔✔-ارسال عکس از گزارش خبری در مفدا1401/12/011401/12/29اداره کل فرهنگی50
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وزارت
بهداشت،
درمان
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آموزش
پزشکی
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مدیریت،
منابع
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و
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راهبردی
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نشانگرپایانشروعدفتر
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ها
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ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50

اخذ تاییدیه گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره 

دانشکده از سازمان مدیریت و /وری دانشگاه

برنامه ریزی استان

5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/07/011401/11/30
نامه تاییدیه گزارش پیشرفت از سازمان + رعایت زمان بندی

مدیریت برنامه ریزی استان
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50

تکمیل کاربرگ های راهنمای اجرایی بند الف 

 7تا 1گام ) قانون برنامه ششم توسعه 5ماده 

(راهنمای اجرایی

20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/06/011401/06/31
رعایت +نامه ی ارسال کاربرگ ها به ستاد وزارت+کاربرگ ها 

زمانبندی
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50
نحوه تعامل درون و برون سازمانی  و اجرای 

مقررات منتج به آزاد سازی بودجه
20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/12/011401/12/29
نامه ی بودجه دانشگاه در / مکاتبات و صورتجلسات انجام شده

خصوص مبلغ آزاد شده
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50
سازمان )ارسال برنامه به کمیته بهره وری استان 

مدیریت و برنامه ریزی استان
5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/06/011401/06/31
نامه ی ارسال برنامه دانشگاه به کمیته بهره + رعایت زمان بندی

وری استان
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50

تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری 

بر اساس جداول شیوه نامه پایش اجرای برنامه 

(پاییز)های ارتقای بهره وری

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/10/011401/10/30
ارسال رونوشت نامه سازمان مدیریت و +رعایت زمان بندی

برنامه ریزی استان به مرکز تحول
-✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50

تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری 

بر اساس جداول شیوه نامه پایش اجرای برنامه 

(تابستان)های ارتقای بهره وری

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/06/011401/08/15
رونوشت نامه ارسالی به سازمان مدیریت و + رعایت زمان بندی 

برنامه ریزی استان
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50

تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری 

بر اساس جداول شیوه نامه پایش اجرای برنامه 

(زمستان)های ارتقای بهره وری

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/11/011401/11/29
رونوشت نامه ارسالی به سازمان مدیریت و + رعایت زمان بندی

برنامه ریزی استان
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اخذ مشارکت فعال صد در صدی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان های وابسته و - کشور

معاونتهای تخصصی وزارت در 

اجرای پروژه های بهره وری 

مصوب سازمان ملی بهره وری 

طی دوره چهار ساله

3

راهبری استقرار چرخه بهره وری 

دانشکده /دانشگاه/ درسازمان ها ی وابسته

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

50

روند پیگیری و اخذ تاییدیه برنامه ارتقاء بهره 

دانشکده در کمیته بهره وری /وری دانشگاه

استان

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/06/011401/07/30
نامه های پیگیری جهت اخذ پاسخ کمیته + رعایت زمان بندی

بهره وری یا خود تاییدیه کمیته
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

ساختار و تشکیالت %  100اصالح 

واحدهای سازمانی بر اساس 

 ساله 4های جدید طی دوره نرم

ستاد - ستاد مرکزی وزارت )

- های علوم پزشکیدانشگاه

- هادانشکده- هابیمارستان

پژوهشکده و - مراکز تحقیقاتی

(هاپژوهشگاه

3

بازنگری ساختار و تشکیالت تفصیلی ستاد 

دانشکده های علوم /مرکزی دانشگاه

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

10 دانشگاه دیگر50جمع آوری اطالعات 50

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-فرم های ارسالی1401/06/161401/11/30
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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مدیریت،
منابع
و
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ریزی
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برنامه
ریزی
و
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توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

ساختار و تشکیالت %  100اصالح 

واحدهای سازمانی بر اساس 

 ساله 4های جدید طی دوره نرم

ستاد - ستاد مرکزی وزارت )

- های علوم پزشکیدانشگاه

- هادانشکده- هابیمارستان

پژوهشکده و - مراکز تحقیقاتی

(هاپژوهشگاه

3

بازنگری ساختار و تشکیالت تفصیلی ستاد 

دانشکده های علوم /مرکزی دانشگاه

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

10جمع آوری اطالعات دانشگاه های پایلوت50

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/04/161401/11/30.-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

افزایش اثربخشی آموزش های 

کارکنان و مدیران با روش های 

 درصد30مهارت محور به میزان 

4.5
برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی 

برای مدیران و کارکنان هسته های گزینش
80برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی30

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
✔✔✔ارائه گزارش برگزاری و مشارکت شرکت کنندگان1401/06/081401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

بودجه -پایش عملکرد مالی

دانشکده /دانشگاه% 100ساالنه 

های علوم پزشکی

1.5
پایش و ارزیابی عملکرد بودجه  و - نظارت

مالی واحدهای تابعه
30اجرای عملیات پایش  و تنظیم گزارش پایش100

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1401/06/011401/07/30

دو نمونه گزارش )گزارش پایش در قالب وورد یا پاورپوینت

.(بازدید پیوست گردد
✔✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

بودجه -پایش عملکرد مالی

دانشکده /دانشگاه% 100ساالنه 

های علوم پزشکی

1.5
پایش و ارزیابی عملکرد بودجه  و - نظارت

مالی واحدهای تابعه
50بازنگری و تدوین چک لیست پایش و ارزیابی100

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔✔چک لیست تدوین شده1401/02/011401/03/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

بودجه -پایش عملکرد مالی

دانشکده /دانشگاه% 100ساالنه 

های علوم پزشکی

1.5
پایش و ارزیابی عملکرد بودجه  و - نظارت

مالی واحدهای تابعه
100

تشکیل تیم پایش و برنامه زمانبندی اجرای 

پایش
20

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔✔جدول اسامی تیم پایش  و برنامه زمانبندی1401/03/011401/03/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

های خدمات  تدارك بسته

رفاهی و ورزشی کارکنان ستاد به 

1401 بسته تا پایان 5تعداد 

3
اجرای کامل سامانه رزرو میهمانسراهای 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

اطالع رسانی و بهره برداری کامل از سامانه 

توسط کارکنان
30

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔✔گزارش سامانه1401/07/011401/07/30
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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بهداشت،
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مدیریت،
منابع
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توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

های خدمات  تدارك بسته

رفاهی و ورزشی کارکنان ستاد به 

1401 بسته تا پایان 5تعداد 

3
اجرای کامل سامانه رزرو میهمانسراهای 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

بازنگری اطالعات قبلی و ورود اطالعات 

میهمانسراهای جدید دانشگاه ها در سامانه
40

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔-گزارش سامانه1401/05/011401/05/31

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

های خدمات  تدارك بسته

رفاهی و ورزشی کارکنان ستاد به 

1401 بسته تا پایان 5تعداد 

3
اجرای کامل سامانه رزرو میهمانسراهای 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

برنامه ریزی و تعریف زمان بندی رزرو 

مهمانسراها در سامانه
30

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔✔تعریف زمان بندی1401/06/011401/06/31

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

 39غیرمنقول با اعمال ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری تا 

1404پایان 

100شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول1.5
ارسال گزارش نهایی به واحدهای پشتیبانی 

جهت مولدسازی
20

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔تنظیم گزارش1401/04/011401/11/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

 39غیرمنقول با اعمال ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری تا 

1404پایان 

100شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول1.5
پایش میدانی اطالعات دریافتی دارایی های غیر 

منقول
20

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔ابالغ ماموریت1401/02/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

 39غیرمنقول با اعمال ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری تا 

1404پایان 

100شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول1.5
تنظیم گزار ش مربوط با شناسایی اطالعات قابل 

وثوق توسط امور مالی
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔تنظیم گزارش1401/01/011401/02/31

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

 39غیرمنقول با اعمال ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری تا 

1404پایان 

100شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول1.5

جمع آوری اطالعات دارایی های غیر منقول 

 )مطابق دستورالعمل  مدیریت فضاهای اداری

(سامانه سادا 

35
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-گزارش سامانه سادا1401/06/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

منقول و خودروها به منظور 

ها تا پایان مولدسازی دارایی

1404

100شناسایی دارایی های مازاد منقول1.5
ارسال گزارش نهایی به واحدهای پشتیبانی 

جهت مولدسازی
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔ابال غیه گزارش1401/04/011401/11/30
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از
177صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

منقول و خودروها به منظور 

ها تا پایان مولدسازی دارایی

1404

100شناسایی دارایی های مازاد منقول1.5
پایش میدانی اطالعات دریافتی دارایی های 

منقول
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔گزارش پایش1401/01/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

منقول و خودروها به منظور 

ها تا پایان مولدسازی دارایی

1404

100شناسایی دارایی های مازاد منقول1.5
تنظیم گزارش مربوطه با شناسایی اطالعات قابل 

وثوق توسط امور مالی
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔تنظیم گزارش1401/01/011401/03/31

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

دارایی های مازاد % 100شناسایی 

منقول و خودروها به منظور 

ها تا پایان مولدسازی دارایی

1404

100شناسایی دارایی های مازاد منقول1.5
شناسایی خودروها و دارایی های منقول موجود 

در انبارها
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔تنظیم لیست شناسایی1401/01/011401/02/31

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

صدور شناسنامه سالمت روان و 

سالمت جسمانی برای کارکنان 

وزارت بهداشت به میزان ساالنه 

10%

3
اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  

دانشگاه ها
50

اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان مطابق 

با برنامه عملیاتی تدوین شده
30

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔-گزارش1401/08/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

صدور شناسنامه سالمت روان و 

سالمت جسمانی برای کارکنان 

وزارت بهداشت به میزان ساالنه 

10%

3
اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  

دانشگاه ها
50

تدوین برنامه عملیاتی اجرای بسته خدمات پایه 

 1401سالمت کارکنان دانشگاه و ستاد در سال  

1400در تداوم اجرای برنامه سال 

20
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔-برنامه عملیاتی1401/07/011401/07/28

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

صدور شناسنامه سالمت روان و 

سالمت جسمانی برای کارکنان 

وزارت بهداشت به میزان ساالنه 

10%

3
اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  

دانشگاه ها
50

تشکیل جلسات شورای ارتقا سالمت کارکنان به 

صورت سه ماهه
10

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔-گزارش جلسات1401/07/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

صدور شناسنامه سالمت روان و 

سالمت جسمانی برای کارکنان 

وزارت بهداشت به میزان ساالنه 

10%

3
اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  

دانشگاه ها
50

تشکیل و تکمیل شناسنامه فردی سالمت شغلی 

 درصد کارکنان در مجموع 60حداقل )کارکنان

(1401 و 1400دو سال 

20
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1401/12/011401/12/27

 درصد کارکنان در مجموع 60حداقل ))تکمیل اطالعات کارکنان 

(1401 و 1400دو سال 
-✔✔
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از
178صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

صدور شناسنامه سالمت روان و 

سالمت جسمانی برای کارکنان 

وزارت بهداشت به میزان ساالنه 

10%

3
اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  

دانشگاه ها
50

شناسایی روش های تامین اعتبار اجرای بسته 

همچون ظرفیت بیمه های تکمیلی، امکانات )

و تامین اعتبار الزم (...موجود و

10
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔-گزارش1401/07/011401/07/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

صدور شناسنامه سالمت روان و 

سالمت جسمانی برای کارکنان 

وزارت بهداشت به میزان ساالنه 

10%

3
اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  

دانشگاه ها
10گزارش نهایی50

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
✔✔-گزارش1401/12/011401/12/28

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصد امتیاز 30کسب حداقل 

تعالی توسط مدیران مالی 

دانشکده های علوم / دانشگاه

1401پزشکی تا پایان 

1.5
ارزیابی مدیران مالی دانشگاه های علوم 

پزشکی
20آگاهی بخشی و تدوین برنامه های تعالی100

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔✔برنامه ها در قالب پرسشنامه1401/08/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصد امتیاز 30کسب حداقل 

تعالی توسط مدیران مالی 

دانشکده های علوم / دانشگاه

1401پزشکی تا پایان 

1.5
ارزیابی مدیران مالی دانشگاه های علوم 

پزشکی
30پایش میدانی100

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-نتایج ارزیابی میدانی1401/08/011401/11/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصد امتیاز 30کسب حداقل 

تعالی توسط مدیران مالی 

دانشکده های علوم / دانشگاه

1401پزشکی تا پایان 

1.5
ارزیابی مدیران مالی دانشگاه های علوم 

پزشکی
30خود اظهاری مدیران مالی دانشگاه100

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-خود اظهاری مدیران مالی دانشگاه1401/09/011401/09/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 افزایش سرانه  تجارب سازمانی 

 و پیشنهاد های  پذیرفته شده

نسبت به% 10کارکنان به میزان   

سال قبل

1.5

توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام 

دانشکده های علوم -پیشنهاها در دانشگاه

پزشکی کشور  و سازمان های وابسته

100
اجرای نظام انگیزشی مدیریت دانش  و نظام 

 و ارائه گزارش1401پیشنهاد ها در سال  
10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-گزارش پرداختی ها1401/12/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 افزایش سرانه  تجارب سازمانی 

 و پیشنهاد های  پذیرفته شده

نسبت به% 10کارکنان به میزان   

سال قبل

1.5

توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام 

دانشکده های علوم -پیشنهاها در دانشگاه

پزشکی کشور  و سازمان های وابسته

100
انجام اقدامات الزم به منظور تقویت تسهیل 

گرهای مدیریت دانش در دانشگاه
10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/07/011401/12/25

ارزیابی خبره های ثابت ، برگزاری جلسات دبیرخانه و فعال 

نمودن کارگروه اجرایی مدیریت دانش، برگزاری جلسات 

آموزشی، اطالع رسانی

-✔✔
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179صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 افزایش سرانه  تجارب سازمانی 

 و پیشنهاد های  پذیرفته شده

نسبت به% 10کارکنان به میزان   

سال قبل

1.5

توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام 

دانشکده های علوم -پیشنهاها در دانشگاه

پزشکی کشور  و سازمان های وابسته

10برگزاری جشنواره مدیریت دانش و پیشنهاد100

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-گزارش برگزاری جشنواره1401/10/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 افزایش سرانه  تجارب سازمانی 

 و پیشنهاد های  پذیرفته شده

نسبت به% 10کارکنان به میزان   

سال قبل

1.5

توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام 

دانشکده های علوم -پیشنهاها در دانشگاه

پزشکی کشور  و سازمان های وابسته

100

تهیه اقدامات الزم برای استخراج دانش از 

مدیر دانشگاه از / فرد کارشناس خبره 10حداقل 

سوی دبیرخانه مدیریت دانش در قالب مصاحبه

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-گزارش لیست افراد و دانش شناسایی شده آنها1401/08/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 افزایش سرانه  تجارب سازمانی 

 و پیشنهاد های  پذیرفته شده

نسبت به% 10کارکنان به میزان   

سال قبل

1.5

توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام 

دانشکده های علوم -پیشنهاها در دانشگاه

پزشکی کشور  و سازمان های وابسته

100

را ه اندازی بخش های سوال و پاسخ،  ثبت 

مستندات دانشی، تکمیل پروفایل، ارائه مقاالت 

بعد از ابالغ نظام )و کتب سامانه مدیریت دانش  

(نامه

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-گزارش سامانه1401/10/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 افزایش سرانه  تجارب سازمانی 

 و پیشنهاد های  پذیرفته شده

نسبت به% 10کارکنان به میزان   

سال قبل

1.5

توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام 

دانشکده های علوم -پیشنهاها در دانشگاه

پزشکی کشور  و سازمان های وابسته

100
سنجش بلوغ مدیریت دانش  دانشگاه در سال 

1401
10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-مستندات مرتبط با خود ارزیابی سنجش بلوغ مدیریت دانش1401/11/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اجرای نظام نوین نگهداشت در 

 60مراکز درمانی به میزان حداقل 

-1404)درصد تا پایان برنامه 

1401)

1.5

برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای نظام 

 570نوین برنامه ریزی نگهداشت در 

(CMMS)بیمارستان کشور

100

 شاخص مدیریت نگهداشت بصورت 6گزارش 

از - پذیری تجهیزات¬سطح دسترس- یکپارچه

 درصد90 درصد به 84

100

دفتر توسعه منابع 

فیزیکی و امور 

عمرانی

✔✔- شاخص مدیریت نگهداشت بصورت یکپارچه6گزارش 1401/06/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش 

 20داوطلبان استخدامی به میزان 

درصد

4
افزایش میزان انطباق تحقیقات انجام شده 

با دستورالعمل تحقیقات هیأت عالی گزینش
40

آسیب شناسی تحقیقات و رائه راهکار جهت 

رفع اشکاالت
30

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
✔✔-ارائه تصویر صورتجلسه آسیب شناسی1401/07/041401/07/27

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش 

 20داوطلبان استخدامی به میزان 

درصد

4
افزایش میزان انطباق تحقیقات انجام شده 

با دستورالعمل تحقیقات هیأت عالی گزینش
40

ارزیابی و پایش مستمر تحقیقات و انطباق با 

شاخصها
50

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
✔✔-ارائه گزارش یا صورتجلسه پایش1401/08/021401/12/03
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت
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الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش 

 20داوطلبان استخدامی به میزان 

درصد

4

افزایش میزان انطباق مصاحبه های انجام 

شده با دستورالعمل مصاحبه هیأت عالی 

گزینش

40
آسیب شناسی مصاحبه ها و ارائه راهکار جهت 

رفع اشکاالت
30

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
✔✔-ارائه تصویر صورتجلسه آسیب شناسی1401/07/061401/07/27

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش 

 20داوطلبان استخدامی به میزان 

درصد

4

افزایش میزان انطباق مصاحبه های انجام 

شده با دستورالعمل مصاحبه هیأت عالی 

گزینش

40
ارزیابی و پایش مستمر مصاحبه ها و انطباق با 

شاخصها
50

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
✔✔-ارائه تصویر صورتجلسه پایش1401/08/021401/12/03

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5

اولویت - احصاء- مستندسازی- شناسایی

گذاری و اصالح خدمات و فرآیندهای ستاد 

دانشکده های علوم پزشکی/و دانشگاه

30
بازبینی و بازنگری شناسنامه و گردش کار 

فرآیندهای اولویت دار و شناسایی گلوگاه ها
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔✔نمودار گردش کار و ایشی کاوا1401/10/011401/11/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5

اولویت - احصاء- مستندسازی- شناسایی

گذاری و اصالح خدمات و فرآیندهای ستاد 

دانشکده های علوم پزشکی/و دانشگاه

30
بازبینی و بازنگری فهرست فرآیندهای شناسایی 

شده و انتخاب فرآیندهای اولویت دار
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔✔فرآیندهای اولویت دار1401/09/011401/09/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5

اولویت - احصاء- مستندسازی- شناسایی

گذاری و اصالح خدمات و فرآیندهای ستاد 

دانشکده های علوم پزشکی/و دانشگاه

30

تحلیل و شناسایی خطاهای فرآیند، ماتریس 

اولویت گذاری بهبود اقدامات اساسی و تعریف 

پروژه بهبود

25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔✔جدول اقدامات اساسی1401/11/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5

اولویت - احصاء- مستندسازی- شناسایی

گذاری و اصالح خدمات و فرآیندهای ستاد 

دانشکده های علوم پزشکی/و دانشگاه

30
تشریح دستورالعمل و آموزش شناسایی و 

مدلسازی فرآیندها
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔✔دستورالعمل، دوره آموزشی1401/07/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5
نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد 

کارکنان
40

برگزاری دوره آموزشی نحوه تکمیل موافقتنامه 

و پایش عملکرد کارکنان
20

اداره کل منابع 

انسانی
1401/09/011401/09/30

عکس دوره های - مکاتبات انجام شده مرتبط با برگزاری دوره

برگزار شده
-✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز
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فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5
نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد 

کارکنان
140120برنامه ریزی عملکرد کارکنان سال 40

اداره کل منابع 

انسانی
1401/07/011401/07/30

مکاتبات انجام شده با واحدها جهت تکمیل موافقتنامه عملکرد 

 تکمیل شده1401نمونه موافقتنامه عملکرد - 1401سال 
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5
نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد 

کارکنان
140120پایش عملکرد کارکنان سال 40

اداره کل منابع 

انسانی
1401/08/011401/12/28

مکاتبات انجام شده با واحدها در خصوص تکمیل پایش عملکرد 

نمونه فرم پایش عملکرد تکمیل شده- کارکنان توسط ارزیابان
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5
نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد 

کارکنان
40

تدوین گزارش بازخورد عملکرد کارکنان سال 

1400
20

اداره کل منابع 

انسانی
1401/09/011401/09/30

مکاتبه - 1400فایل گزارش بازخورد عملکرد کارکنان سال 

ارسال گزارش بازخورد برای واحدها
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

اصالح فرایند های انجام کار 

اولویت دار شناسایی شده به 

٪۱۰میزان ساالنه 

4.5
نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد 

کارکنان
40

ساماندهی شاخص های موفقیت های ویژه در 

سامانه مدیریت دانش
20

اداره کل منابع 

انسانی
1401/08/011401/09/30

تصویر مستندات ثبت شده در - مکاتبات انجام شده مرتبط

سامانه مدیریت دانش
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی واگذاری واحد 5افزایش 

های عملیاتی از طریق خرید 

خدمت و مشارکت با بخش غیر 

دولتی به تعداد واحد های 

عملیاتی موجود قابل واگذاری در 

1401سال 

1.5
راهبری واگذاری واحدهای قابل واگذاری 

حوزه سالمت
100

تکمیل اطالعات واحدهای عملیاتی واگذار شده 

 در سامانه سیناسا1400در سال 
20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/06/011401/06/31
/ ثبت گزارش واحدهای عملیاتی واگذار شده در دانشگاه

دانشکده های علوم پزشکی مطابق با برنامه واگذار ی ثبت شده
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی واگذاری واحد 5افزایش 

های عملیاتی از طریق خرید 

خدمت و مشارکت با بخش غیر 

دولتی به تعداد واحد های 

عملیاتی موجود قابل واگذاری در 

1401سال 

1.5
راهبری واگذاری واحدهای قابل واگذاری 

حوزه سالمت
100

ثبت برنامه واگذاری واحدهای عملیاتی 

دانشکده ها و سازمان های وابسته  در /دانشگاه

 در سامانه سیناسا1401سال 

30

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-تعداد واحدهای عملیاتی واگذار شده1401/06/011401/06/31

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی واگذاری واحد 5افزایش 

های عملیاتی از طریق خرید 

خدمت و مشارکت با بخش غیر 

دولتی به تعداد واحد های 

عملیاتی موجود قابل واگذاری در 

1401سال 

1.5
راهبری واگذاری واحدهای قابل واگذاری 

حوزه سالمت
100

ثبت و جاریزی آمار و اطالعات واحدهای واگذار 

دانشکده و /  دانشگاه1401شده سال 

سازمان های وابسته در سامانه سیناسا

50

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-تعداد  واحدهای عملیاتی واگذاری گزارش شده1401/07/011401/12/29
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وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی
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منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
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و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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نشانگرپایانشروعدفتر
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ست
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شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

افزایش تخت های بیمارستانی به 

 درصد تخت های 15میزان 

-1404)موجود  تا پایان برنامه 

1401)

2
برنامه ریزی کالن طرح های درمانی حوزه 

سالمت
100

برنامه ریزی و نظارت کالن اجرای پروژه های 

 1016 پروژه با ظرفیت 120طرح تحول سالمت با 

 مترمربع223629تخت و زیر بنا 

30

دفتر توسعه منابع 

فیزیکی و امور 

عمرانی

✔✔-درصد پیشرفت فعالیت1401/06/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

افزایش تخت های بیمارستانی به 

 درصد تخت های 15میزان 

-1404)موجود  تا پایان برنامه 

1401)

2
برنامه ریزی کالن طرح های درمانی حوزه 

سالمت
100

برنامه ریزی و نظارت کالن ساخت و تکمیل 

 12850 پروژه با ظرفیت 90تختهای بیمارستانی 

 مترمربع1367149تخت و زیر بنا 

70

دفتر توسعه منابع 

فیزیکی و امور 

عمرانی

✔✔-درصد پیشرفت فعالیت1401/06/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

افزایش سرانه فضاهای آموزشی و 

 20کمک آموزشی به میزان 

-1404)درصد تا پایان برنامه 

1401)

1.5
برنامه ریزی کالن طرح های آموزشی و 

پژوهشی
100

برنامه ریزی و نظارت کالن بر اجرای پروژه های 

آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، 

فرهنگی، خوابگاه ها، رفاهی و ورزشی

100

دفتر توسعه منابع 

فیزیکی و امور 

عمرانی

✔✔-فایل مستندات1401/06/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 پایش محیطی بر 6انجام حداقل 

های متناظر ستادی در حوزه

های ها و دانشکدهدانشگاه

علوم پزشکی کشور با استفاده از 

نامه نظارت تیمی و ظرفیت شیوه

کالن مناطق آمایشی

3
پایش و نظارت بر عملکرد دانشگاهها در 

حوزه مدیریت منابع انسانی
25اقدامات انجام شده جهت اصالح نقاط قابل بهبود60

اداره کل منابع 

انسانی
✔✔-مکاتبات در خصوص انجام اقدامات جهت اصالح نقاط قابل بهبود1401/03/011401/11/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

تکمیل فضای فیزیکی شبکه 

بهداشت بر اساس نظام طرح 

 100گسترش شبکه به میزان 

-1404)درصد نیاز تا پایان برنامه 

1401)

100برنامه ریزی کالن طرح های بهداشتی2

برنامه ریزی و نظارت کالن بر اجرای ساخت 

 پروژه با زیر بنا 4528پروژه های بهداشتی با 

 مترمربع1494000

100

دفتر توسعه منابع 

فیزیکی و امور 

عمرانی

✔✔-درصد پیشرفت فعالیت1401/06/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

شفاف سازی نظام جبران خدمت 

 درصد 20کارکنان به میزان 

1401دسال 

3
پایش فرایند نقل وانتقاالت کارکنان و 

توسعه سامانه کشوری
50

ارائه مستندات از نحوه پیشبرد فرایندهای درون 

و برون سازمانی در سامانه
50

اداره کل منابع 

انسانی
✔✔-ارسال فایل صورتجلسات برگزار شده در طول سال1401/11/011401/11/25

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

شناسایی و پیاده سازی مهم 

ترین راهکارها و ابزارهای ارتقای 

رضایت شغلی کارکنان ساالنه به 

%20میزان 

5
هنری - برگزاری نهمین جشنواره فرهنگی 

و ورزشی  برا ی همکاران شاغل در گزینش
60برگزاری جشنواره25

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
✔✔-ارائه گزارش برگزاری و مشارکت کارکنان1401/07/271401/11/30
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از
183صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

استفاده از تسهیالت و منابع بازار 

پروژه های % 10سرمایه در توسعه 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و 

دستگاه های وابسته
30

تهیه گزارش و  اجرای مصوبات درتسهیل 

طرحهای  نوآور و کارآفرینانه  در طرح های 

توسعه گردشگری سالمت و طب ایرانی و مکمل

15
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-گزارش1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

استفاده از تسهیالت و منابع بازار 

پروژه های % 10سرمایه در توسعه 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و 

دستگاه های وابسته
30

تهیه گزارش و  اجرای مصوبات درتسهیل 

طرحهای  نوآور و کارآفرینانه  در طرح های 

توسعه مراقبتهای سالمت جامعه نگر

20
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-گزارش1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

استفاده از تسهیالت و منابع بازار 

پروژه های % 10سرمایه در توسعه 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و 

دستگاه های وابسته
30

تهیه گزارش و  اجرای مصوبات درتسهیل 

طرحهای  نوآور و کارآفرینانه  در طرح های 

توسعه مراکز تشخیصی درمانی و بازتوانی غیر 

دولتی

20
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-گزارش1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

استفاده از تسهیالت و منابع بازار 

پروژه های % 10سرمایه در توسعه 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و 

دستگاه های وابسته
30

تهیه گزارش و  اجرای مصوبات درتسهیل 

طرحهای  نوآور و کارآفرینانه  در طرح های 

توسعه نرم افزارها و فن آوری های نوین در 

حوزه سالمت و مشاغل دانش بنیان

15
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-گزارش1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

استفاده از تسهیالت و منابع بازار 

پروژه های % 10سرمایه در توسعه 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و 

دستگاه های وابسته
30

تهیه گزارش و  اجرای مصوبات درتسهیل 

طرحهای  نوآور و کارآفرینانه  درطرح های 

توسعه و گسترش خدمات بهداشتی غیر دولتی 

با اولویت نظارت بر مشاغل خانگی

15
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-گزارش1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

 درصد اعتبارات ابالغ 100جذب 

 قانون 5شده موضوع تبصره 

اسناد و اوراق خزانه و )بودجه 

1401تا پایان  (...تهاتر و

5

جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی 

های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد 

خزانه اسالمی

35ابالغ اعتبار به دانشگاه های علوم پزشکی100
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-ابالغ اعتبار اسناد خزانه اسالمی1401/05/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

 درصد اعتبارات ابالغ 100جذب 

 قانون 5شده موضوع تبصره 

اسناد و اوراق خزانه و )بودجه 

1401تا پایان  (...تهاتر و

5

جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی 

های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد 

خزانه اسالمی

100
ارائه گزارش عملکرد جذب اسناد خزانه اسالمی 

به وزارت امور اقتصاد و دارایی
20

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-ارائه گزارش  به وزارت امور اقتصاد و دارایی1401/05/011401/12/29
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از
184صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

 درصد اعتبارات ابالغ 100جذب 

 قانون 5شده موضوع تبصره 

اسناد و اوراق خزانه و )بودجه 

1401تا پایان  (...تهاتر و

5

جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی 

های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد 

خزانه اسالمی

100

ارسال اطالعات مربوط به تخصیص اوراق در 

سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و 

سرمایه

25
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-تخصیص اوراق1401/05/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

 درصد اعتبارات ابالغ 100جذب 

 قانون 5شده موضوع تبصره 

اسناد و اوراق خزانه و )بودجه 

1401تا پایان  (...تهاتر و

5

جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی 

های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد 

خزانه اسالمی

20دریافت گزارش عملکرد دانشگاه ها100
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-دریافت گزارش جذب اسناد خزانه اسالمی1401/05/011401/12/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

شناسایی کلیه راهکارهای قانونی 

افزایش درآمدهای اختصاصی 

تا پایان  (غیرعملیاتی/ عملیاتی)

برنامه

5
برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای 

اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی
40ارائه گزارش درآمدهای وصولی100

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔-گزارش اکسل1401/10/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

شناسایی کلیه راهکارهای قانونی 

افزایش درآمدهای اختصاصی 

تا پایان  (غیرعملیاتی/ عملیاتی)

برنامه

5
برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای 

اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی
100

استخراج قوانین و تبصره های مربوط به 

درآمدزایی حوزه سالمت
20

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1401/07/011401/07/30

لیست قوانین و تبصره های استخراج شده در کشور مربوط به 

(word)ایجاد و افزایش درآمدزایی در حوزه سالمت
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

شناسایی کلیه راهکارهای قانونی 

افزایش درآمدهای اختصاصی 

تا پایان  (غیرعملیاتی/ عملیاتی)

برنامه

5
برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای 

اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی
100

پیگیری وصول درآمدها از سازمان برنامه  

وبودجه، وزارت اقتصاد، دارایی و خزانه
10

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔-بارگذاری سه مکاتبه انجام شده1401/10/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

شناسایی کلیه راهکارهای قانونی 

افزایش درآمدهای اختصاصی 

تا پایان  (غیرعملیاتی/ عملیاتی)

برنامه

5
برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای 

اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی
100

شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های 

درآمدزایی
30

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔-ارائه گزارش کیفی و ریالی حاصل از اجرای ظرفیت درآمدزایی1401/10/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

-بکارگیری مدل مشارکت عمومی

های پروژه% 10خصوصی در 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت 

بهداشت و دستگاه های وابسته
30

گردآوری و ارائه آمار اشتغال در توسعه مراکز 

تشخیصی درمانی و بازتوانی غیر دولتی
20

ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-wordگزارش با فرمت اکسل و 1401/07/011401/12/15
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185صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

-بکارگیری مدل مشارکت عمومی

های پروژه% 10خصوصی در 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت 

بهداشت و دستگاه های وابسته
30

گردآوری و ارائه آمار اشتغال در توسعه نرم 

افزارها و فن آوری های نوین در حوزه سالمت و 

مشاغل دانش بنیان

15
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-wordگزارش با فرمت اکسل و 1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

-بکارگیری مدل مشارکت عمومی

های پروژه% 10خصوصی در 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت 

بهداشت و دستگاه های وابسته
30

گردآوری و ارائه آمار اشتغال در طرح های 

توسعه مراقبتهای سالمت جامعه نگر
20

ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-wordگزارش با فرمت اکسل و 1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

-بکارگیری مدل مشارکت عمومی

های پروژه% 10خصوصی در 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت 

بهداشت و دستگاه های وابسته
30

گردآوری و ارائه آمار اشتغال درتوسعه 

گردشگری سالمت و طب ایرانی و مکمل
15

ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-wordگزارش با فرمت اکسل و 1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

-بکارگیری مدل مشارکت عمومی

های پروژه% 10خصوصی در 

زیرساختی سالمت ساالنه

23
توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت 

بهداشت و دستگاه های وابسته
30

گردآوری و ارائه آمار اشتغال درتوسعه و 

گسترش خدمات بهداشتی غیر دولتی با اولویت 

نظارت بر مشاغل خانگی

15
ستاد ملی اشتغال و 

کارآفرینی
✔✔-wordگزارش با فرمت اکسل و 1401/07/011401/12/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

فرایندهای % 100شفاف سازی 

مالی و بودجه ای تا پایان دوره 

چهار ساله برنامه

25
برنامه ریزی و تنظیم و مبادله تفاهم نامه 

های دانشگاه با واحدهای تابعه
10

برآورد اعتبار و انعقاد تفاهم نامه با واحدهای 

تابعه
50

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1401/07/011401/08/15

پیوست مکاتبه انجام شده در خصوص مبادله تفاهم نامه و نمونه 

دومتن تفاهم نامه مبادله شده به همراه امضا
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

فرایندهای % 100شفاف سازی 

مالی و بودجه ای تا پایان دوره 

چهار ساله برنامه

25
برنامه ریزی و تنظیم و مبادله تفاهم نامه 

های دانشگاه با واحدهای تابعه
10

بررسی تفاهم نامه سال قبل و تهیه گزارش 

انحراف عملکرد از تفاهم نامه واحدهای تابعه
50

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1401/07/011401/07/30

یک گزارش اکسل روکش از انحراف عملکرد از تفاهم نامه به 

تفکیک واحدهای تابعه دانشگاه
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

فرایندهای % 100شفاف سازی 

مالی و بودجه ای تا پایان دوره 

چهار ساله برنامه

15برنامه ریزی و مدیریت هزینه کرد منابع25
ارائه گزارش تجربه موفق در زمینه کاهش هزینه 

ها
50

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔-یک فایل پاورپوینت یا وورد1401/10/011401/10/30
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از
186صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

فرایندهای % 100شفاف سازی 

مالی و بودجه ای تا پایان دوره 

چهار ساله برنامه

50ارسال صورتجلسات کمیته تخصیص15برنامه ریزی و مدیریت هزینه کرد منابع25
مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔-یک فایل صورتجلسات کمیته  تخصیص به همراه امضا اعضا1401/10/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

فرایندهای % 100شفاف سازی 

مالی و بودجه ای تا پایان دوره 

چهار ساله برنامه

30تنظیم ساالنه الیحه بودجه25
بررسی و تنظیم الیحه و بارگزاری در سامانه 

سازمان برنامه و بودجه
50

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔✔ارائه تصویر از فایل روکش از سامانه1401/10/011401/10/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

فرایندهای % 100شفاف سازی 

مالی و بودجه ای تا پایان دوره 

چهار ساله برنامه

30تنظیم ساالنه الیحه بودجه25
گردآوری جداول اطالعاتی و اعتباری مربوط به 

تمام خروجی ها از واحدهای مربوطه
50

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
✔✔✔یک فایل اکسل روکش1401/08/011401/09/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

اعتبارات % 100وصول ساالنه ی 

بینی شده در قوانین بودجه پیش

 قانون 24سنواتی موضوع ماده 

تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت

5
 به میزان پیش 24وصول درآمد های ماده 

بینی در قانون بودجه
100

ابالغ دستور معاونت توسعه، و پیگیری اجرا از  

مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-مکاتبه رسمی مدیران ارشد دانشگاه1401/08/011401/08/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

اعتبارات % 100وصول ساالنه ی 

بینی شده در قوانین بودجه پیش

 قانون 24سنواتی موضوع ماده 

تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت

5
 به میزان پیش 24وصول درآمد های ماده 

بینی در قانون بودجه
100

ابالغ مکاتبه رسمی توسط معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-مکاتبه رسمی1401/07/011401/07/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

تأمین منابع مالی پایدار 

نظام سالمت

اعتبارات % 100وصول ساالنه ی 

بینی شده در قوانین بودجه پیش

 قانون 24سنواتی موضوع ماده 

تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت

5
 به میزان پیش 24وصول درآمد های ماده 

بینی در قانون بودجه
100

واریز وجوه درآمدی به حساب درآمدی وزارت 

بهداشت با شناسه مبلغ دار
50

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
✔✔-گزارش واریز وجوه1401/09/011401/11/29

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

متناسب سازی نسبت کل نیروی 

انسانی به تخت در بیمارستان 

 تا 2.7های دانشگاهی به نسبت 

پایان دوره چهارساله طرح

20
متناسب سازی نیروی انسانی به تخت های 

فعال
25اجرای برنامه های متناسب سازی100

اداره کل منابع 

انسانی
✔✔✔مجوز صادره بر اساس برنامه1401/10/011401/12/29
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187صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

متناسب سازی نسبت کل نیروی 

انسانی به تخت در بیمارستان 

 تا 2.7های دانشگاهی به نسبت 

پایان دوره چهارساله طرح

20
متناسب سازی نیروی انسانی به تخت های 

فعال
25تدوین برنامه های بازتوزیع نیروی انسانی100

اداره کل منابع 

انسانی
✔✔✔برنامه تدوین شده1401/08/011401/11/30

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله اول تهیه گزارش تعداد افراد غیر شاغل با 

حالت اشتغال صرفا بازنشسته که تاریخ اجرای 

حکم انها سال جاری می باشد

10
اداره کل منابع 

انسانی
1401/08/011401/08/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد افراد 

غیر شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته  که تاریخ اجرای 

عالوه بر تصویری که از نرم افزار .حکم آنها سال جاری باشد

پرسنلی دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه میگردد، تصویر 

   hopتب   )گزارش شاخص درخواستی از داشبورد کلیک ویو،

با فیلتر انتخاب غیر شاغل از لیست وضعیت شاغل و انتخاب 

بازنشسته از لیست وضعیت اشتغال و انتخاب سال جاری از 

نیز در روز بارگذاری مستندات اخذ و ضمیمه  (لیست سال اجرا 

.گردد

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای تعداد 

نیروهای شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته 

که تاریخ اجرای حکم آنها سال جاری می باشد

10
اداره کل منابع 

انسانی
1401/08/011401/08/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل 

افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل که تاریخ اجرای حکم 

تصویر گزارش شاخص درخواستی از -آنها سال جاری نباشد

   با فیلتر انتخاب شاغل از hopتب   )داشبورد کلیک ویو،

لیست وضعیت شاغل و انتخاب شاغل از لیست وضعیت اشتغال 

و انتخاب تمامی سالها به غیر از سال جاری از لیست سال اجرا 

در صورت داشتن موارد تخلفات اداری که منجر به عدم صدور -(

حکم در سال  جاری میگردد، تعداد افراد مشمول در تصویر 

.ارسالی به صورت دستی درج گردد

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای تعداد 

نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک 

اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت

15
اداره کل منابع 

انسانی
1401/08/011401/08/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل بر اساس حکم در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع 

عالوه بر تصویری که از نرم افزار . استخدام بجز نیروهای شرکتی

پرسنلی دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه میگردد، تصویر 

با ) hopگزارش شاخص درخواستی از داشبورد کلیک ویو، تب 

نیز در روز  (فیلتر انتخاب شاغل از لیست وضعیت شاغل 

.بارگزاری مستندات اخذ و ضمیمه گردد

-✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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وز

برنامه

مه
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ن ب
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه
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دان

ن
ها

صف
ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله اول ثبت اطالعات در سامانه نیروهای 

شرکتی وزارت بهداشت
15

اداره کل منابع 

انسانی
1401/08/011401/08/30

حاوی موارد زیر  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از - 1: ارسال گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در - 2ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون 

- 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )آخرین ماه بارگذاری

تعداد نیروهای -4تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه 

(تکمیل ثبت نام شده)دارای کد رهگیری 

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله دوم تهیه گزارش تعداد افراد غیر شاغل 

با حالت اشتغال صرفا بازنشسته که تاریخ اجرای 

حکم انها سال جاری می باشد

10
اداره کل منابع 

انسانی
1401/10/011401/10/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد افراد 

غیر شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته  که تاریخ اجرای 

عالوه بر تصویری که از نرم افزار .حکم آنها سال جاری باشد

پرسنلی دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه میگردد، تصویر 

   hopتب   )گزارش شاخص درخواستی از داشبورد کلیک ویو،

با فیلتر انتخاب غیر شاغل از لیست وضعیت شاغل و انتخاب 

بازنشسته از لیست وضعیت اشتغال و انتخاب سال جاری از 

نیز در روز بارگذاری مستندات اخذ و ضمیمه  (لیست سال اجرا 

.گردد

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای تعداد 

نیروهای شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته 

که تاریخ اجرای حکم انها سال جاری می باشد

10
اداره کل منابع 

انسانی
1401/10/011401/10/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل 

افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ اجرای حکم 

تصویر گزارش شاخص درخواستی از - آنها سال جاری نباشد

   با فیلتر انتخاب شاغل از hopتب   )داشبورد کلیک ویو،

لیست وضعیت شاغل و انتخاب شاغل از لیست وضعیت اشتغال 

 (و انتخاب تمامی سالها به غیر از سال جاری از لیست سال اجرا 

در صورت .نیز در روز بارگذاری مستندات اخذ و ضمیمه گردد

داشتن موارد تخلفات اداری که منجر به عدم صدور حکم در 

سال  جاری میگردد، تعداد افراد مشمول در تصویر ارسالی به 

.صورت دستی درج گردد

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای تعداد 

نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک 

اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت

15
اداره کل منابع 

انسانی
1401/10/011401/10/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل 

شاغل بر اساس حکم در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع 

عالوه بر تصویری که از نرم افزار . استخدام بجز نیروهای شرکتی

پرسنلی دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه میگردد، تصویر 

با ) hopگزارش شاخص درخواستی از داشبورد کلیک ویو، تب 

نیز در روز  (فیلتر انتخاب شاغل از لیست وضعیت شاغل 

.بارگزاری مستندات اخذ و ضمیمه گردد

-✔✔
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و
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ریزی



دفتر
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ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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دان
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ها
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ا

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

یکپارچه سازی سیستم های 

اطالعات منابع انسانی سالمت
40

تکمیل برنامه یکپارچه سازی سامانه 

اطالعاتی منابع انسانی
50

مرحله دوم ثبت اطالعات در سامانه نیروهای 

شرکتی وزارت بهداشت
15

اداره کل منابع 

انسانی
1401/10/011401/10/30

حاوی موارد زیر  (پیوست)گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از - 1: ارسال گردد 

تعداد نیروهای شرکتی در - 2ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون 

- 3(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری  )آخرین ماه بارگذاری

تعداد نیروهای -4تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه 

(تکمیل ثبت نام شده)دارای کد رهگیری 

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

بازنگری آیین نامه مهندسی 

مشاغل
25

بازنگری آئین نامه ارزیابی و مهندسی 

مشاغل
100

دانشکده ها و /جمع آوری پیشنهادات ازدانشگاه

سازمان های وابسته وزارت متبوع
20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-مصوبات جلسات. گزارش ارسالی از دانشگاه ها 1401/04/141401/06/09

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

تدوین شرح وظایف کلیه ی 

پست های سازمانی وزارت 

بهداشت در راستای استقرار نظام 

عادالنه ارتقای شغلی

25

تدوین شرح وظیفه پست های سازمانی 

مجموعه واحدهای سازمانی زیرمجموعه )

محیطی/وزارت بهداشت ستادی

100
امکان سنجی و میزان آمادگی داوطلبانه 

دانشکده های علوم پزشکی/ دانشگاه 
30

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

✔✔-گزارش1401/04/011401/06/15

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

تکمیل اطالعات مدیران کل 

کشور در سامانه بانک اطالعات 

 80مدیران به میزان حداقل 

1401درصد تا پایان سال 

25
تکمیل و توسعه بانک اطالعات مدیران 

سالمت
100

احراز هویت مدیران جدیدالنتصاب دارای 

گواهینامه صالحیت از کانون ارزیابی شایستگی 

مدیران

25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/07/011401/12/29

ارسال گزارش از مدیرانی که پس از دریافت گواهینامه از کانون 

ارزیابی در سامانه بانک اطالعات مدیران سالمت احراز هویت 

.کرده اند

-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

تکمیل اطالعات مدیران کل 

کشور در سامانه بانک اطالعات 

 80مدیران به میزان حداقل 

1401درصد تا پایان سال 

25
تکمیل و توسعه بانک اطالعات مدیران 

سالمت
100

تکمیل سوابق مدیران مطابق با فیلد های موجود 

در سامانه بانک اطالعات مدیران سالمت
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/07/011401/12/29
ارسال گزارش دانشگاه از تعداد مدیرانی که اطالعات خود را 

.بطور کامل وارد نموده اند
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

تکمیل اطالعات مدیران کل 

کشور در سامانه بانک اطالعات 

 80مدیران به میزان حداقل 

1401درصد تا پایان سال 

25
تکمیل و توسعه بانک اطالعات مدیران 

سالمت
100

سطح بندی مدیران موجود در سامانه بانک 

پایه، میانی و )مدیران بر حسب سطح مدیریتی 

(عملیاتی ، ستادی) و سطح واحد  (ارشد

25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/07/011401/09/30
ارسال گزارش از سطح بندی مدیران احراز هویت شده در 

.سامانه بانک اطالعات مدیران سالمت
-✔✔

توسعه 

مدیریت، 

منابع و 

برنامه ریزی

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

تکمیل اطالعات مدیران کل 

کشور در سامانه بانک اطالعات 

 80مدیران به میزان حداقل 

1401درصد تا پایان سال 

25
تکمیل و توسعه بانک اطالعات مدیران 

سالمت
100

نظارت بر صحت اطالعات وارد شده در سامانه 

بانک اطالعات مدیران سالمت
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1401/07/011401/12/29

تکمیل کلیه فیلدهای الزامی اعم از   )ارسال گزارش نهایی 

اطالعات شخصی ، تحصیلی ، سوابق مدیریتی ، آموزشی در 

.مدیران احراز هویت شده  (بانک اطالعات 

-✔✔
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190صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

ارتقای سالمت تحقیقات علوم 

پزشکی و پیشگیری از بروز سوء 

% 10رفتارهای پژوهشی به میزان 

1400نسبت به سال 

4
نظارت اخالقی بر پژوهش های زیست 

پزشکی
20

نظارت و ارزیابی روند کارآزمایی  بالینی، فناورانه 

و دانش بنیان، طرح های حیوانی و یا مطالعات 

انسانی بدون مداخله در دست اجرا

60

دبیرخانه کمیته 

اخالق در پژوهش 

های زیست پزشکی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/28

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

افزایش تعداد طرح های 

تحقیقاتی اثرگذار مصوب هر 

% 5دانشگاه ع پ به تعداد 

1400سال

4

توسعه فرایند اجرایی پیاده سازی 

 در دانشگاههای علوم Impactارزشیابی 

پزشکی

50
انجام فرآیند ارزشیابی و جمع آوری اطالعات در 

سطح دانشگاههای علوم پزشکی
30

- مرکز توسعه

هماهنگی و ارزیابی 

تحقیقات

✔✔-ارائه مکاتبات و مستندات1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

ارتقای کمی و کیفی طرح های 

پژوهش های کاربردی به میزان 

 سال پایه10%

4
شناسایی ظرفیت ها و تعریف ماموریت های 

متناظر به دانشگاه های علوم پزشکی
50

ارائه برنامه مدیریت بهینه ظرفیت های تحقیقاتی 

حسب سیاست های ابالغ شده به دانشگاه ها از 

سوی معاونت

50

- مرکز توسعه

هماهنگی و ارزیابی 

تحقیقات

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوستبرای فعالیتهای دانشگاهی1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

% 100ارزشیابی و بازنگری ساالنه 

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی 

مستقر در بیمارستانهای دولتی 

کشور

5
اجرای برنامه تحول توسعه /پیاده سازی

تحقیقات بالینی
40

بررسی کارشناسی مدارك و مستندات ارسالی 

از دانشگاه و با خورد به دانشگاه در جهت اصالح 

یا تکمیل

35

- مرکز توسعه

هماهنگی و ارزیابی 

تحقیقات

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25
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از
191صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

% 10به میزان  (MEDLINEیا 

1400نسبت به سال 

5
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

حمایت ویزه و تخصیص اعتبار به طرحهای 

دانشجویی ارائه شده در زمینه سیاست جوانی 

جامعه و افزایش جمعیت

20
کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-پروپوزال1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

% 10به میزان  (MEDLINEیا 

1400نسبت به سال 

5
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

راه اندازی کارگروه های فناوری در کمیته های 

تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها
10

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
1401/09/011401/09/30

بارگزاری ابالغ کارگروه به امضا معاون محترم تحقیقات دانشگاه 

ها
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

افزایش همراستایی طرحهای 

تحقیقاتی با اولویت های پژوهشی 

 درصد در کلیه 10به میزان ساالنه 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

40تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی4
ارزیابی طرح های مصوب دانشگاه ها بر اساس 

لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب دانشگاه
50

- مرکز توسعه

هماهنگی و ارزیابی 

تحقیقات

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست برای فعالیتهای دانشگاهی1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

 برنامه آموزشی جهت 20انجام 

توانمندسازی پژوهشگران حوزه 

تحقیقات علوم پزشکی در سال 

1401

4
برگزاری دوره های مدون اخالق در پژوهش 

به منظور توانمندسازی ذینفعان
100

برگزاری کارگاه های آموزشی اخالق در پژوهش 

با توجه به تیپ بندی دانشگاه ها و دانشکده ها
20

دبیرخانه کمیته 

اخالق در پژوهش 

های زیست پزشکی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/28
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192صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

ارتقا کمی و کیفی 

پژوهش های کاربردی و 

راستای  بنیادی در 

پاسخگوئی به نیازهای 

جامعه در عرصه 

سالمت و ارتقاء عدالت 

پژوهشی

 آزمایشگاه تحقیقات 10ایجاد 

 آزمایشگاه پیش 5جامع جدید و 

بالینی

4

آزمایشگاه های جامع تابعه  % 20اتصال 

وزارت بهداشت به آژمایشگاه جامع ملی 

(عتف)ایران 

25
اعالم نوع عضویت آزمایشگاه جامع تحقیقات 

دانشگاه در شبکه
100

- مرکز توسعه

هماهنگی و ارزیابی 

تحقیقات

✔✔-آدرس شبکه1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
25جذب منابع از محل اعتبارات عمومی10

ارائه گزارش در خصوص قراردادهای پژوهشی 

منعقده فی مابین معاونت تحقیقات وزارت 

 قانون 56 ماده ۱%متبوع با دانشگاهها از محل 

(1401/12/28 لغایت1401/06/01)

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران25
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
25جذب منابع از محل اعتبارات عمومی10

ارائه گزارش در رابطه با بودجه جذب منابع 

 درآمد اختصاصی ۱%پژوهشی دریافتی از محل  

 آئین نامه 14 ماده 4دانشگاهها  تبصره 

(1401/12/28 لغایت1401/06/01)

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران25
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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وز
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مه
رنا
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وز
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ی
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ی
اه
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دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
25جذب منابع از محل اعتبارات عمومی10

ارائه گزارش در رابطه با جذب بودجه دریافتی از 

محل اعتبارات پژوهشی دانشگاهها طبق قانون 

(1401/12/28 لغایت1401/06/01)بودجه  

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران25
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
25جذب منابع از محل اعتبارات عمومی10

ارائه گزارش مستند در رابطه با بودجه دریافتی 

از محل  اعتبارات معاونت وگرنت پژوهشی از 

دستگاههای اجرایی 

(1401/12/28لغایت1401/06/01)

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران25
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
10

جذب منابع تسهیالتی ارزی وریالی از 

ظرفیت های مندرج در تبصره های ذیل 

ماده واحده قانون بودجه سال

25

بندالف 2جذب تسهیالت ارزی موضوع جزء

 ماده واحده قانون بودجه سال و ارائه 3تبصره

(1401/12/28لغایت1401/06/01)گزارش

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران50
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔
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194صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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بهداشت،
درمان
و
آموزش
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معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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وز
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دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
10

جذب منابع تسهیالتی ارزی وریالی از 

ظرفیت های مندرج در تبصره های ذیل 

ماده واحده قانون بودجه سال

25

 9جذب تسهیالت ریالی موضوع بندالف تبصره 

ماده واحده قانون بودجه سال وارائه 

(1401/12/28لغایت1401/06/01)گزارش

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران50
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
10

جذب منابع مالی از ظرفیت های قانونی 

مندرج در تبصره های ذیل ماده واحده 

قانون بودجهساالنه

25

ماده ۹تبصرۀ(ه)جذب منابع مالی موضوع بند

 1401/06/01)واحده و ارائه گزارش

(1401/12/28لغایت

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران50
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
10

جذب منابع مالی از ظرفیت های قانونی 

مندرج در تبصره های ذیل ماده واحده 

قانون بودجهساالنه

25

ماده (۹)تبصره (و)جذب منابع مالی موضوع بند

واحده قانون بودجه سال وارائه 

(1401/12/28لغایت1401/06/01)گزارش

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران50
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔
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از
195صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز
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مه
رنا

ن ب
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فعالیت
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الی

فع
ن 

وز
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اد

ست
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اه
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دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
10

جذب منابع مالی وفیزیکی از وقف و امور 

خیریه
25

جذب منابع فیزیکی از قبیل ساختمان ،زمین و 

تجهیزات کارگاهی وآزمایشگاهی از محل وقف و 

 1401/06/01)امورخیریه وارائه گزارش

(1401/12/28لغایت

1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران50
مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

ارتقای نظام تامین مالی توسعه 

علم و فناوری سالمت  کشور
10

جذب منابع مالی وفیزیکی از وقف و امور 

خیریه
25

جذب منابع مالی  از محل وقف و امورخیریه و 

(1401/12/28 لغایت1401/06/01)ارائه گزارش 
1401/12/011401/12/28حوزه مشاوران50

مستندات گزارش مالی به امضای معاون محترم تحقیقات 

دانشگاه
-✔✔

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تجهیز کتابخانه های 

دانشگاهی به سیستم اطفاء 

حریق و سایر امکانات مدیریت 

بحران حوادث طبیعی

9
توسعه و نظارت امکانات مدیریت بحران در 

کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی
100

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی از منظر تجهیزات 

سیستم اطفاء حریق و امکانات مدیریت بحران 

(شش ماهه اول)حوادث طبیعی 

33

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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از
196صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز
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مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تجهیز کتابخانه های 

دانشگاهی به سیستم اطفاء 

حریق و سایر امکانات مدیریت 

بحران حوادث طبیعی

9
توسعه و نظارت امکانات مدیریت بحران در 

کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی
100

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی از منظر تجهیزات 

سیستم اطفاء حریق و امکانات مدیریت بحران 

(شش ماهه دوم)حوادث طبیعی 

33

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ك 

سه ماهه چهارم
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ك 

سه ماهه دوم
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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197صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ك 

سه ماهه سوم
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

بروزرسانی اطالعات سرپرستان، کارشناسان و 

دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

ساماندهی و ارتقای عملکرد مناطق ده گانه 

آمایشی دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها 

(سه ماهه دوم)

4
کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

ساماندهی و ارتقای عملکرد مناطق ده گانه 

آمایشی دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها 

(سه ماهه سوم)

4
کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

برگزاری رویداد های دانشجویی برای ارائه 

فناوری های موثر
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

تشکیل کارگروه های دانشجویی برای جذب 

منابع مالی خارج از دانشگاه
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30







265
از
199صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد
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وز
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ی
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ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

تقویت زیر ساخت ارتباط مجازی دفاتر کمیته 

تحقیقات دانشجویی
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

تنظیم و تدوین سالیانه برنامه های آموزشی 

(فناورانه/ پژوهشی )
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/03/011401/03/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تحقیقات دانشجویی 

منجر به چاپ )غیرپایان نامه ای 

 و ISI: WOSمقاله نمایه شده در 

(MEDLINEیا 

9
توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات 

دانشجویی
100

راه اندازی کارگروه های فناوری در کمیته های 

تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها
4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی
✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30







265
از
200صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز
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رنا

ن ب
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فعالیت
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الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر
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اد

ست

ی
اه
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دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

ارسال اطالعات کتب منتشره دانشگاه با ناشران 

 Springer, Willy, Elsevier)بین الملل 

(S c ienc e  D irec t )

9

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

ارسال اطالعات کتب منتشره دانشگاه به عنوان 

مرجع درسی و منبع آزمون
9

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه 

در سامانه مداد
8

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25







265
از
201صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

 نویسندگان در ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

(شش ماهه اول)سامانه مداد 
8

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

 نویسندگان در ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

(شش ماهه دوم)سامانه مداد 
8

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

درج، تکمیل و ویرایش اطالعات کتب منتشره 

(سه ماهه چهارم)دانشگاه در سامانه مداد 
8

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25
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از
202صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز

برنامه

مه
رنا
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وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

درج، تکمیل و ویرایش اطالعات کتب منتشره 

(سه ماهه دوم)دانشگاه در سامانه مداد 
8

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم 

پزشکی کشور
50

درج، تکمیل و ویرایش اطالعات کتب منتشره 

(سه ماهه سوم)دانشگاه در سامانه مداد 
8

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی بر اساس 

استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی
4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/25
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از
203صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

ارسال لیست خرید کتاب و منابع چاپی کتابخانه 

های دانشگاه های علوم پزشکی از نمایشگاه بین 

ناشر/نمایشگاه تخصصی/المللی کتاب تهران

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

تکمیل و به روز رسانی اطالعات سامانه ارزیابی 

کتابداران و کتابخانه های پزشکی
4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم 

(شش ماهه اول)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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204صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم 

(شش ماهه دوم)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم 

(شش ماهه اول)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم 

(شش ماهه دوم)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25
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از
205صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم 

(شش ماهه اول)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم 

(شش ماهه دوم)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی 

(شش ماهه اول)کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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206صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت 

کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی 

(شش ماهه دوم)کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای فعالیت1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت  

مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاههای علوم 

(شش ماهه اول)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش میزان استفاده و مطالعه 

منابع علمی و پایگاههای 

اطالعاتی معتبر

8
نظارت و ارزشیابی کتابخانه های - توسعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
50

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات وب سایت  

مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاههای علوم 

(شش ماهه دوم)پزشکی کشور 

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25
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از
207صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کمی و کیفی مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed - Scopus و ISI 

web of science 10 به مقدار %

1400نسبت به سال 

8
نظارت و ارزشیابی نشریات علمی - توسعه

و پژوهشی علوم پزشکی کشور
100

ارزیابی وب سایت مجالت علمی پژوهشی 

سه ماهه )دانشگاه های علوم پزشکی کشور

(چهارم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کمی و کیفی مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed - Scopus و ISI 

web of science 10 به مقدار %

1400نسبت به سال 

8
نظارت و ارزشیابی نشریات علمی - توسعه

و پژوهشی علوم پزشکی کشور
100

ارزیابی وب سایت مجالت علمی پژوهشی 

سه ماهه )دانشگاه های علوم پزشکی کشور

(سوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کمی و کیفی مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed - Scopus و ISI 

web of science 10 به مقدار %

1400نسبت به سال 

8
نظارت و ارزشیابی نشریات علمی - توسعه

و پژوهشی علوم پزشکی کشور
100

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

DOAJ سه ماهه )  برای دانشگاه های واجد مجله

(چهارم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25
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از
208صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کمی و کیفی مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed - Scopus و ISI 

web of science 10 به مقدار %

1400نسبت به سال 

8
نظارت و ارزشیابی نشریات علمی - توسعه

و پژوهشی علوم پزشکی کشور
100

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در 

DOAJ سه ماهه )  برای دانشگاه های واجد مجله

(سوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کمی و کیفی مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed - Scopus و ISI 

web of science 10 به مقدار %

1400نسبت به سال 

8
نظارت و ارزشیابی نشریات علمی - توسعه

و پژوهشی علوم پزشکی کشور
100

 در تمامی ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

سه ماهه )مقاالت مجالت مصوب دانشگاه 

(چهارم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کمی و کیفی مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed - Scopus و ISI 

web of science 10 به مقدار %

1400نسبت به سال 

8
نظارت و ارزشیابی نشریات علمی - توسعه

و پژوهشی علوم پزشکی کشور
100

 در تمامی ORCIDدرج، بکارگیری و نمایش 

(سه ماهه سوم)مقاالت مجالت مصوب دانشگاه 
5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30
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وزارت
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درمان
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پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
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ریزی



دفتر
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ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

 در بانک PubMedبررسی، تایید یا رد مقاالت 

اطالعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی 

شش ماهه )دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

(اول

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

 در بانک PubMedبررسی، تایید یا رد مقاالت 

اطالعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی 

شش ماهه )دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

(دوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/20

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست و اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی در 

سامانه علم سنجی و پاسخگویی به بازخوردها در 

(سه ماهه دوم)سامانه علم سنجی  

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
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ریزی
و
نظارت
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هدف کمیهدف کلیحوزه
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تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست و اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی در 

سامانه علم سنجی و پاسخگویی به بازخوردها در 

(سه ماهه سوم)سامانه علم سنجی 

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست و اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی در 

سامانه علم سنجی و پاسخگویی به بازخوردها در 

(سه ماهه چهارم)سامانه علم سنجی

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/20

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت ادارات 

شش )انتشارات  دانشگاه علوم پزشکی کشور 

(ماهه اول

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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وزارت
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منابع
و
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ریزی
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و
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هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا
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دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت ادارات 

شش )انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور 

(ماهه دوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/20

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت ادارات علم 

شش ماهه )سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور 

(اول

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت ادارات علم 

شش ماهه )سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور 

(دوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/20
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و
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ریزی
و
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فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

درج و روزآمدسازی صحیح و کامل شناسه های 

آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم 

(سه ماهه دوم)سنجی  

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

درج و روزآمدسازی صحیح و کامل شناسه های 

آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم 

(سه ماهه چهارم)سنجی 

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/20

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

 افزایش تعداد محققان علوم  

 h پزشکی ایرانی با شاخص

  و باالتر بر اساس30معادل 

Scopus  درصد10به مقدار  

نسبت به سال قبل

9
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم 

پزشکی کشور
50

درج و روزآمدسازی صحیح و کامل شناسه های 

آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم 

(سه ماهه سوم)سنجی 

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق فایل راهنمای پیوست1401/09/011401/09/30
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فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه 

های Open Access Repositoryدر 

دانشگاه ها

33

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Open Access Repository  های

(شش ماهه اول)دانشگاه ها 

50

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه 

های Open Access Repositoryدر 

دانشگاه ها

33

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در 

Open Access Repository  های

(شش ماهه دوم)دانشگاه ها 

50

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تطابق و اصالح مستمر تعداد طرح ها و 

 ISIDپایان نامه های هر پژوهشگر در سامانه های 

 ،RPIS و سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی 

(شش ماه اول)دانشگاه 

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31
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از
214صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تطابق و اصالح مستمر تعداد طرح ها و 

 ISIDپایان نامه های هر پژوهشگر در سامانه های 

 ،RPIS و سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی 

(شش ماه دوم)دانشگاه 

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تکمیل و اصالح مستمر اطالعات ارسالی 

پژوهشگران در سامانه جامع طرح های 

(سه ماهه دوم)تحقیقاتی علوم پزشکی کشور  

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تکمیل و اصالح مستمر اطالعات ارسالی 

پژوهشگران در سامانه جامع طرح های 

(سه ماهه سوم)تحقیقاتی علوم پزشکی کشور  

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/09/011401/09/30
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از
215صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تکمیل و اصالح مستمر اطالعات ارسالی 

پژوهشگران در سامانه جامع طرح های 

(سه ماهه چهارم)تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تکمیل، اصالح و به روزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی در سامانه جامع طرح های 

(سه ماهه چهارم)تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تکمیل، اصالح و به روزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی در سامانه جامع طرح های 

(سه ماهه دوم)تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/06/011401/06/31
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از
216صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا
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وز
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر
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ست
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اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

تکمیل، اصالح و به روزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی در سامانه جامع طرح های 

(سه ماهه سوم)تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

عملکرد صحیح وب سرویس سامانه دانشگاه در 

ارسال کامل اطالعات درخواستی سامانه جامع 

شش )طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه اول

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

استقرار و به روزرسانی محتوایی - طراحی 

بانک های اطالعاتی پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

34

عملکرد صحیح وب سرویس سامانه دانشگاه در 

ارسال کامل اطالعات درخواستی سامانه جامع 

شش )طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه دوم

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25
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از
217صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد
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وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز
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ت
الی

فع
ن 

وز
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ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

مدیریت و ترجمان دانش در حوزه پژوهش 

های کاربردی در کل دانشگاههای علوم 

پزشکی

33

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار 

نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(شش ماهه اول)

50

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/06/011401/06/31

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش کاربردپذیری طرح های 

تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های 

ترجمان دانش

9

مدیریت و ترجمان دانش در حوزه پژوهش 

های کاربردی در کل دانشگاههای علوم 

پزشکی

33

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار 

نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(شش ماهه دوم)

50

مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات 

و انتشارات علمی

✔✔-مطابق با فایل راهنمای پیوست1401/12/011401/12/25

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به فناوری 

های نوین در علوم 

پزشکی؛ حمایت از 

شرکت های دانش 

مراکز رشد و - بنیان

های علم و  پارك

فناوری؛ نهادینه سازی 

و توسعه فناوری های 

سالمت و هدایت طرح 

های تحقیقاتی به 

سمت نیازهای جامعه و 

خلق ثروت از دانش

تخصیص اعتبار  %  30افزایش 

ساالنه و جهت دهی تخصیص 

اعتبارات به نیازهای سالمت 

کشور

8
پایش عملکرد اعتبارات فناوری تخصیصی 

به دانشگاه ها
50

عقد قرارداد عاملیت با صندوق های پژوهش و 

فناوری  غیردولتی
100

دفتر توسعه فناوری 

سالمت
✔✔-مستندات مربوط به حمایت های مالی انجام شده1401/09/011401/09/30
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز
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ت
الی
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نشانگرپایانشروعدفتر

ی
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اه

شگ
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ن
ها

صف
ا

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به فناوری 

های نوین در علوم 

پزشکی؛ حمایت از 

شرکت های دانش 

مراکز رشد و - بنیان

های علم و  پارك

فناوری؛ نهادینه سازی 

و توسعه فناوری های 

سالمت و هدایت طرح 

های تحقیقاتی به 

سمت نیازهای جامعه و 

خلق ثروت از دانش

توسعه کمی مراکز رشد به میزان 

1401 درصد تا پایان سال 5
8

توانمندسازی دانشگاهها و دانشکده های 

علوم پزشکی
50

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از 

طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه 

فناوری

100
دفتر توسعه فناوری 

سالمت
✔✔-تعداد گواهی بدست آمده از آموزشهای مجازی دفتر توسعه1401/09/011401/09/30

تحقیقات و 

فناوری

دستیابی به فناوری 

های نوین در علوم 

پزشکی؛ حمایت از 

شرکت های دانش 

مراکز رشد و - بنیان

های علم و  پارك

فناوری؛ نهادینه سازی 

و توسعه فناوری های 

سالمت و هدایت طرح 

های تحقیقاتی به 

سمت نیازهای جامعه و 

خلق ثروت از دانش

ارتقای ارتباط دانشگاهها با 

 طرح 5صنعت و جامعه به تعداد 

در سال

100ارائه گرنت به مجریان طرح های ارتباط با صنعت100حمایت از طرحهای ارتباط با صنعت8
دفتر توسعه فناوری 

سالمت
✔✔-لیست درخواست های پژوهشگران متقاضی گرنت1401/12/011401/12/25







265
از
219صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

ارتقای برنامه های تجلیل از 

های مردم نهاد سازمان- خیرین

های فعال درحوزه و شرکت

مسئولیت اجتماعی درنظام 

 ساالنه%۱۰سالمت به میزان 

7
مستندسازی و انتشار گزارش مشارکت 

های اجتماعی در نظام سالمت
70

در (محتوای چند رسانه ای )تدوین مولتی مدیا 

حوزه مشارکتهای اجتماعی و خیرین نظیر فیلم، 

...کلیپ  و

60

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-محتوای تهیه شده1401/11/011401/11/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

ارتقای برنامه های تجلیل از 

های مردم نهاد سازمان- خیرین

های فعال درحوزه و شرکت

مسئولیت اجتماعی درنظام 

 ساالنه%۱۰سالمت به میزان 

7
نکوداشت مشارکتهای اجتماعی در حوزه 

سالمت
30

تقدیر از فعاالن و شاخصین مشارکتهای 

اجتماعی در حوزه سالمت
40

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15
دعوت نامه و حداکثر دوعکس  مرتبط با برگزاری مراسم به 

همراه خبر مراسم
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش مشارکت خیرین در 

های حوزه سالمت  اجرای برنامه

 درصد نسبت به سال 10به میزان 

(1400)پایه 

10
ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای 

برنامه های حوزه سالمت
50

احصای پروژه های عمرانی با مشارکت خیرین 

حقیقی و حقوقی
30

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15
 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی 005تکمیل فرم 

دانشکده/رییس دانشگاه
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش مشارکت خیرین در 

های حوزه سالمت  اجرای برنامه

 درصد نسبت به سال 10به میزان 

(1400)پایه 

10
ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای 

برنامه های حوزه سالمت
50

برآورد ارزش ریالی مشارکت خیرین  در سطح 

دانشکده/دانشگاه
30

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15
 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی 004تکمیل فرم 

دانشکده/رییس دانشگاه
-✔✔







265
از
220صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش مشارکت خیرین در 

های حوزه سالمت  اجرای برنامه

 درصد نسبت به سال 10به میزان 

(1400)پایه 

10
ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای 

برنامه های حوزه سالمت
20پالك کوبی اموال اهدایی50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-007فرم 1401/11/011401/11/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش مشارکت خیرین در 

های حوزه سالمت  اجرای برنامه

 درصد نسبت به سال 10به میزان 

(1400)پایه 

10
ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای 

برنامه های حوزه سالمت
10تدوین بانک اطالعات تجمیع شده خیرین50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-001فرم 1401/08/011401/08/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش مشارکت خیرین در 

های حوزه سالمت  اجرای برنامه

 درصد نسبت به سال 10به میزان 

(1400)پایه 

10
شفاف سازی فرایند مشارکت های خیرین 

در حوزه سالمت
20نظارت بر اجرای پروژه های مشارکتی خیرساز50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/09/011401/09/15
گزارش بازدید از پروژه به همراه تصویر حضور ناظر در محل 

015پروژه در قالب فرم 
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش مشارکت خیرین در 

های حوزه سالمت  اجرای برنامه

 درصد نسبت به سال 10به میزان 

(1400)پایه 

10
شفاف سازی فرایند مشارکت های خیرین 

در حوزه سالمت
40نیازسنجی حوزه های مختلف سالمت50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-008فرم 1401/10/011401/10/15
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از
221صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش میزان مشارکت تشکل 

های های مردم نهاد درپروژه

 درصد 10حوزه سالمت به میزان 

1400ساالنه نسبت به سال پایه 

10

تسهیلگری و رفع موانع موجود در مسیر 

مشارکت تشکل های مردم نهاد حوزه 

سالمت و مراکز خیریه درمانی

40
برآورد ارزش ریالی مشارکت تشکل های مردم 

نهاد حوزه سالمت
50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15
 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی 004تکمیل فرم 

دانشکده/رییس دانشگاه
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش میزان مشارکت تشکل 

های های مردم نهاد درپروژه

 درصد 10حوزه سالمت به میزان 

1400ساالنه نسبت به سال پایه 

10

تسهیلگری و رفع موانع موجود در مسیر 

مشارکت تشکل های مردم نهاد حوزه 

سالمت و مراکز خیریه درمانی

40

دانشکده علوم پزشکی از /پشتیبانی دانشگاه

تشکل های مردم نهاد در راستای اهداف کلی 

نظام سالمت

20

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-003فرم 1401/12/011401/12/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش میزان مشارکت تشکل 

های های مردم نهاد درپروژه

 درصد 10حوزه سالمت به میزان 

1400ساالنه نسبت به سال پایه 

10
توانمندسازی و ارتقای عملکرد تشکل های 

مردم نهاد در حوزه سالمت
30

برگزاری دوره های آموزشی برای تشکل های 

مردم نهاد حوزه سالمت
60

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/11/011401/11/15
دعوتنامه -  به همراه فایل محتوای آموزشی 002تکمیل فرم 

یک عکس از کارگاه- سمن های شرکت کننده 
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش نظارت میدانی بر تشکل 

های مردم نهاد و مراکز خیریه 

 درصد 25درمانی به میزان 

1400نسبت به سال 

10

ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی و رتبه بندی 

سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

50
رتبه بندی و ارزیابی تشکل های مردم نهاد 

حوزه سالمت
60

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-020 و 019تکمیل فرم 1401/10/011401/10/15







265
از
222صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش نظارت میدانی بر تشکل 

های مردم نهاد و مراکز خیریه 

 درصد 25درمانی به میزان 

1400نسبت به سال 

70بازدید از مراکز خیریه درمانی50پایش و نظارت بر مراکز درمانی خیریه10

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/11/011401/11/15
عملکرد مراکز خیریه درمانی در حوزه سالمت ) 011تکمیل فرم

(در قالب شاخص های کمی
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

توسعه حداکثری خدمات 

موقوفات درحوزه سالمت به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

8
- مرمت - احیا - تسهیل در امر عمران

بازسازی و توسعه موقوفات درمانی کشور
40یکسان سازی بانک اطالعات موقوفات درمانی50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-006فرم 1401/12/011401/12/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

توسعه حداکثری خدمات 

موقوفات درحوزه سالمت به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

8
سازماندهی توسعه خدمات وقف در حوزه 

سالمت
50

تشکیل شورای اجرایی ستادی و دانشگاهی 

وقف و سالمت
50

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔✔ارائه صورت جلسه شورا1401/10/011401/10/15
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از
223صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

گسترش مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت از / بیمارستانی

های بیماران در بیمارستان

 درصد ساالنه 10دولتی به میزان 

1402تا سال 

10
انجمن /توسعه موسسات خیریه بیمارستانی

حمایت از بیماران و بیمارستان
100

به روزرسانی اطالعات موسسات خیریه 

بیمارستانی
40

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15016-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

گسترش مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت از / بیمارستانی

های بیماران در بیمارستان

 درصد ساالنه 10دولتی به میزان 

1402تا سال 

10
انجمن /توسعه موسسات خیریه بیمارستانی

حمایت از بیماران و بیمارستان
100

نظارت مستمر بر موسسات خیریه 

انجمن های حمایت از بیماران و /بیمارستانی

بیمارستان

60

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15

  013تکمیل فرم - 1

بارگزاری مکاتبه رسمی فرم فوق  با امضای رئیس محترم - 2

جهت لحاظ )دانشکده در سامانه پایش برنامه عملیاتی / دانشگاه

(نمودن امتیاز دانشگاه بارگزاری نامه رسمی الزامی می باشد

-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه 

های اقتصادی در نظام سالمت به 

 درصد ساالنه5میزان 

10
توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام 

سالمت
40

شرکت و  (ارزش ریالی مشارکت )جلب مشارکت 

بنگاه های اقتصادی حوزه سالمت
40

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15
 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی 004تکمیل فرم 

دانشکده/رییس دانشگاه
-✔✔







265
از
224صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش تشکل های مردم نهاد 

حوزه سالمت درسطوح ملی و 

 ۵شهرستانی به میزان / استانی

درصد نسبت به سال پایه

5

سازمان های مردم /ایجاد موسسات خیریه

نهاد جدید مبتنی بر الویت های نظام 

سالمت

50
بررسی صالحیت تخصصی سازمان های مردم 

نهاد حوزه سالمت
40

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-مکاتبات صورت گرفته با مراجع صدور1401/11/011401/11/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش تشکل های مردم نهاد 

حوزه سالمت درسطوح ملی و 

 ۵شهرستانی به میزان / استانی

درصد نسبت به سال پایه

5

سازمان های مردم /ایجاد موسسات خیریه

نهاد جدید مبتنی بر الویت های نظام 

سالمت

50
به روزرسانی بانک اطالعات تشکل های مردم 

نهاد حوزه سالمت
60

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-018فرم 1401/07/011401/07/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش جلب مشارکت گروه های 

داوطلب و جهادی در برنامه های 

تا  % 20حوزه سالمت به میزان 

1404پایان سال 

5
ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه 

های داوطلب و جهادی در حوزه سالمت
60

تدوین بسته های حمایتی از داوطلبان و گروه 

های جهادی در حوزه سالمت
30

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔✔012فرم 1401/12/011401/12/15







265
از
225صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش جلب مشارکت گروه های 

داوطلب و جهادی در برنامه های 

تا  % 20حوزه سالمت به میزان 

1404پایان سال 

5
ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه 

های داوطلب و جهادی در حوزه سالمت
60

تشکیل و حضور فعال در کارگروه های 

دانشگاهی گروه های جهادی
20

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-ارائه صورت جلسه به همراه عکس مربوط به جلسه1401/11/011401/11/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش جلب مشارکت گروه های 

داوطلب و جهادی در برنامه های 

تا  % 20حوزه سالمت به میزان 

1404پایان سال 

5
ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه 

های داوطلب و جهادی در حوزه سالمت
60

تهیه و بروز رسانی بانک اطالعاتی گروه های 

داوطلب
20

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔✔009فرم 1401/08/011401/08/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش جلب مشارکت گروه های 

داوطلب و جهادی در برنامه های 

تا  % 20حوزه سالمت به میزان 

1404پایان سال 

30برگزاری مراسم روز داوطلب40ترویج فرهنگ کار داوطلبانه5

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-عکس به همراه گزارش مراسم1401/12/011401/12/15







265
از
226صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

افزایش جلب مشارکت گروه های 

داوطلب و جهادی در برنامه های 

تا  % 20حوزه سالمت به میزان 

1404پایان سال 

40ترویج فرهنگ کار داوطلبانه5
میزان مشارکت گروه های داوطلب در اجرای 

پروژه های حوزه سالمت
30

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-012فرم 1401/12/011401/12/15

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

های اجتماعی افزایش مشارکت

در زمان حوادث و بالیای آتی به 

 درصد نسبت به مورد 25میزان 

قبل

10

برنامه ریزی جهت رسیدگی به مددجویان و 

ساخت و اجرای پروژه های عمرانی و تعمیر 

و تجهیز  واحد های ارائه خدمات بهداشتی 

و درمانی آسیب دیده در بحران

40

جمع آوری ارزش ریالی مشارکت های مردمی در 

رسیدگی به مددجویان و تأمین زیرساخت های 

بهداشتی درمانی آسیب دیده در بحران

60

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

1401/12/011401/12/15
 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی 014تکمیل فرم 

دانشکده/رییس دانشگاه
-✔✔

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

های اجتماعی افزایش مشارکت

در زمان حوادث و بالیای آتی به 

 درصد نسبت به مورد 25میزان 

قبل

10

برنامه ریزی جهت رسیدگی به مددجویان و 

ساخت و اجرای پروژه های عمرانی و تعمیر 

و تجهیز  واحد های ارائه خدمات بهداشتی 

و درمانی آسیب دیده در بحران

40گزارش دهی دوره ای در زمان بحران و بالیا40

اداره کل سازمانهای 

مردم نهاد و خیرین 

سالمت

✔✔-010فرم گزارش بحران1401/12/011401/12/15







265
از
227صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء برنامه های آموزشی و 

توانمند سازی مدیران و کارکنان
100برگزاری برنامه های آموزشی15

اجرای برنامه آموزشی مدیران و کارشناسان 

شش ماهه اول-اداره بازرسی
✔✔✔برنامه و محتوای ارائه شده - (حضوری، غیر حضوری)دعوتنامه 1401/07/011401/07/30بازرسی35

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء برنامه های آموزشی و 

توانمند سازی مدیران و کارکنان
100برگزاری برنامه های آموزشی15

اجرای برنامه آموزشی مدیران و کارشناسان 

شش ماهه دوم-اداره بازرسی
✔✔✔برنامه و محتوای ارائه شده - (حضوری، غیر حضوری)دعوتنامه1401/12/011401/12/20بازرسی35

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء برنامه های آموزشی و 

توانمند سازی مدیران و کارکنان
100برگزاری برنامه های آموزشی15

نیازسنجی ، تدوین و تصویب دوره های آموزشی 

موردنیاز
1401/07/011401/07/30بازرسی30

لیست - صورتجلسات مشترك- مکاتبات صورت گرفته

موضوعات پیشنهادی و مصوب
✔✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان 

حوزه بازرسی

25
اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مراجعین
100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله 

سه ماهه اول-و ارائه بازخورد به واحدها
1401/07/011401/07/30بازرسی10

گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه 

نمونه بازخوردهای ارائه - 98/4/24د مورخ /123/996شماره 

( نمونه3حداکثر )شده به واحدها 

_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان 

حوزه بازرسی

25
اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مراجعین
100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله 

سه ماهه چهارم-و ارائه بازخورد به واحدها
1401/12/011401/12/20بازرسی10

گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه 

نمونه بازخوردهای ارائه - 98/4/24د مورخ /123/996شماره 

( نمونه3حداکثر )شده به واحدها 

_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان 

حوزه بازرسی

25
اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مراجعین
100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله 

سه ماهه دوم-و ارائه بازخورد به واحدها
1401/07/011401/07/30بازرسی10

گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه 

نمونه بازخوردهای ارائه - 98/4/24د مورخ /123/996شماره 

( نمونه3حداکثر )شده به واحدها 

_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مشتریان 

حوزه بازرسی

25
اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مراجعین
100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه های واصله 

سه ماهه سوم-و ارائه بازخورد به واحدها
1401/09/011401/09/30بازرسی10

گزارش تحلیلی از شکایات واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

بررسی های انجام شده مطابق فرمت ارسالی به پیوست نامه 

نمونه بازخوردهای ارائه - 98/4/24د مورخ /123/996شماره 

( نمونه3حداکثر )شده به واحدها 

_✔✔







265
از
228صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد 

باالدستی
50

انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه 

ها
1401/10/011401/11/30بازرسی20

تعیین و تعریف اقدامات پیشگیرانه برای هر گلوگاه شناسایی 

گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله جهت رفع - شده

مکاتبات انجام - ( گلوگاه2حداقل )گلوگاه های شناسایی شده 

شده

✔✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد 

باالدستی
1401/10/011401/10/30بازرسی20شناسایی و احصاء گلوگاه های فساد خیز50

مکاتبات و پیگیرهای انجام شده،  صورتجلسات و یا جوابیه های 

لیست گلوگاه های - دریافت شده به منظور شناسایی گلوگاه ها

شناسایی شده

✔✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد 

باالدستی
50

بخشنامه ها و - نظارت بر اجرای دستورالعمل ها

قوانین مرتبط
1401/10/011401/11/30بازرسی20

-گزارش اقدامات نظارتی انجام شده-مکاتبات انجام شده 

صورت جلسات
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد 

باالدستی
50

نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون های 

شش ماهه اول-استخدامی
1401/07/011401/07/30بازرسی20

گزارش -صورت جلسات-دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه

گزارش - آماری از تعداد جلسات با حضور نماینده بازرسی

مختصر به صورت تحلیلی مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت

_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد 

باالدستی
50

نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون های 

شش ماهه دوم-استخدامی
1401/12/011401/12/20بازرسی20

گزارش -صورت جلسات-دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه

گزارش - آماری از تعداد جلسات با حضور نماینده بازرسی

مختصر به صورت تحلیلی مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت

_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

 کمیته دانشگاه 34ساماندهی و شرکت در 

د مورخ /123/3070وفق نامه شماره 

 کمیته 4 با حق امضا و رای در 1400/8/25

د مورخ /123/3132وفق نامه شماره 

1400/9/1

50

پیگیری اجرای مصوبات کمیته سالمت اداری و 

فعالیت های مبارزه با /صیانت از حقوق مردم

شش ماهه اول- رشوه 

1401/07/011401/07/30بازرسی20
گزارش -مکاتبات انجام شده جهت پیگیری اجرای مصوبات

آماری پیگیری مصوبات و میزان تحقق اجرای مصوبات کمیته
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

 کمیته دانشگاه 34ساماندهی و شرکت در 

د مورخ /123/3070وفق نامه شماره 

 کمیته 4 با حق امضا و رای در 1400/8/25

د مورخ /123/3132وفق نامه شماره 

1400/9/1

50

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت 

شش -از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم 

ماهه اول

1401/07/011401/07/30بازرسی20
گزارش کامل مصوبات جلسات - صورت جلسات- دعوتنامه ها

لیست کامل جلسات برگزار شده-برگزار شده در شش ماهه
✔✔✔
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هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم

ف 
هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
ن 

وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

 کمیته دانشگاه 34ساماندهی و شرکت در 

د مورخ /123/3070وفق نامه شماره 

 کمیته 4 با حق امضا و رای در 1400/8/25

د مورخ /123/3132وفق نامه شماره 

1400/9/1

50

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت 

شش -از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم 

ماهه دو

1401/11/011401/12/20بازرسی20
گزارش کامل مصوبات جلسات - صورت جلسات- دعوتنامه ها

لیست کامل جلسات برگزار شده-برگزار شده در شش ماهه
✔✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

 کمیته دانشگاه 34ساماندهی و شرکت در 

د مورخ /123/3070وفق نامه شماره 

 کمیته 4 با حق امضا و رای در 1400/8/25

د مورخ /123/3132وفق نامه شماره 

1400/9/1

50

شرکت در جلسات، کمیسیون، کمیته و 

شش - کمیته4کارگروهها با حق رای و امضا در 

ماهه اول

1401/07/011401/07/30بازرسی10
-لیست کامل جلسات برگزار شده با ذکر تاریخ-دعوتنامه ها

 کمیته دارای حق رای و امضا4نمونه صورت جلسات با تاکید بر 
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

 کمیته دانشگاه 34ساماندهی و شرکت در 

د مورخ /123/3070وفق نامه شماره 

 کمیته 4 با حق امضا و رای در 1400/8/25

د مورخ /123/3132وفق نامه شماره 

1400/9/1

50

شرکت در جلسات، کمیسیون، کمیته و 

شش - کمیته4کارگروهها با حق رای و امضا در 

ماهه دوم

1401/11/011401/12/20بازرسی10
-لیست کامل جلسات برگزار شده با ذکر تاریخ-دعوتنامه ها

 کمیته دارای حق رای و امضا4نمونه صورت جلسات با تاکید بر 
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقای سالمت و کاهش فساد 

اداری
25

 کمیته دانشگاه 34ساماندهی و شرکت در 

د مورخ /123/3070وفق نامه شماره 

 کمیته 4 با حق امضا و رای در 1400/8/25

د مورخ /123/3132وفق نامه شماره 

1400/9/1

50

یگیری اجرای مصوبات کمیته سالمت اداری و 

فعالیت های مبارزه با /صیانت از حقوق مردم

شش ماهه دوم- رشوه 

1401/12/011401/12/20بازرسی20
گزارش -مکاتبات انجام شده جهت پیگیری اجرای مصوبات

آماری پیگیری مصوبات و میزان تحقق اجرای مصوبات کمیته
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی با 

استفاده از ظرفیت ستاد و دانشگاه ها
✔✔_نمونه مکاتبات و  معرفی نامه افراد-لیست افراد تعیین شده1401/07/011401/07/30بازرسی10

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

دانشکده در /حضور مدیران بازرسی دانشگاه

شش -دانشکده/ جلسات هیئت رئیسه دانشگاه

ماهه اول

1401/07/011401/07/30بازرسی15
- خالصه گزارش شرکت در جلسات-دعوتنامه های مربوطه

سایر مستندات مربوطه
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

دانشکده در /حضور مدیران بازرسی دانشگاه

شش -دانشکده/ جلسات هیئت رئیسه دانشگاه

ماهه دوم

1401/11/011401/12/20بازرسی15
- خالصه گزارش شرکت در جلسات-دعوتنامه های مربوطه

سایر مستندات مربوطه
_✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

اداره بازرسی در جلسات /حضور نماینده دفتر

شش - دانشگاه/ دانشکده20کمیسیون ماده 

ماهه اول

✔✔_خالصه موارد مطروحه و پیگیری ها- صورتجلسات- دعوتنامه 1401/07/011401/07/30بازرسی10

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

اداره بازرسی در جلسات /حضور نماینده دفتر

شش - دانشگاه/ دانشکده20کمیسیون ماده 

ماهه دوم

✔✔_خالصه موارد مطروحه و پیگیری ها- صورتجلسات- دعوتنامه 1401/11/011401/12/29بازرسی10

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

- گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی

شش ماهه اول-ادواری و فوق العاده
1401/07/011401/07/30بازرسی20

گزارشات -گزارشات بازرسی فصلی-برنامه بازرسی فصلی

نمونه گزارشات بازرسی غیرمحرمانه-بازرسی فوق العاده فصلی
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در 

دانشکده/دانشگاه/سطح ستاد
30

- گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی

شش ماهه دوم-ادواری و فوق العاده
1401/11/011401/12/20بازرسی20

گزارشات -گزارشات بازرسی فصلی-برنامه بازرسی فصلی

نمونه گزارشات بازرسی غیرمحرمانه-بازرسی فوق العاده فصلی
_✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

30نظارت عالیه بر اجرای طرح دارویاری35

انجام بازدید مشترك از داروخانه های تحت 

پوشش و تکمیل چک لیست مربوطه 

شش ماهه اول- (دانشکده/دانشگاه/ستاد)

1401/07/011401/07/30بازرسی25
نمونه چک لیست های تکمیل شده، انجام مکاتبه و ارسال نتایج 

بازدید به دفتر بازرسی وزارت متبوع
✔✔✔

بازرسی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

 درصدی نظام جامع 100استقرار 

نظارت و بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

30نظارت عالیه بر اجرای طرح دارویاری35

انجام بازدید مشترك از داروخانه های تحت 

پوشش و تکمیل چک لیست مربوطه 

شش ماهه دوم- (دانشکده/دانشگاه/ستاد)

1401/11/011401/12/20بازرسی25
نمونه چک لیست های تکمیل شده، انجام مکاتبه و ارسال نتایج 

بازدید به دفتر بازرسی وزارت متبوع
✔✔✔
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روابط 

عمومی

اجتماعی سازی سالمت 

در جهت مشارکت 

-ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و 

جلب مشارکت بین 

حفظ - بخشی در تامین

و ارتقای سالمت

افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
50انجام مصاحبه100

انجام مصاحبه با نماینده مجلس حوزه انتخابیه 

در مورد عملکرد نظام سالمت
✔✔✔لینک خبر1401/09/011401/09/30روابط عمومی100

روابط 

عمومی

اجتماعی سازی سالمت 

در جهت مشارکت 

-ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و 

جلب مشارکت بین 

حفظ - بخشی در تامین

و ارتقای سالمت

افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
✔✔✔لینک خبر1401/08/011401/08/30روابط عمومی100انجام مصاحبه  با توجه به موضوع های روز50تهیه اخبار و انجام مصاحبه100

روابط 

عمومی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

مدیران و کارکنان
50

آموزش و توانمندسازی شاغلین حوزه 

روابط عمومی
50

اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران و 

کارشناسان
✔✔✔مستندات برگزاری دوره1401/11/011401/11/30روابط عمومی100

روابط 

عمومی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

مدیران و کارکنان
50ارزیابی و پایش حوزه روابط عمومی50

ارزیابی روابط عمومی ها به جهت پاسخگویی و 

ارتباط با ستاد
✔✔✔مستندات مربوطه1401/11/011401/11/30روابط عمومی100

روابط 

عمومی

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش کیفیت اجرای فرایندهای 

اداری در روابط عمومی
✔✔✔فایل فرایند1401/10/011401/10/30روابط عمومی100احصاء فرایندهای مرتبط با حوزه روابط عمومی100تدوین برنامه و احصاء فرایندها50
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اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش میزان رضایتمندی منابع 

انسانی
5

برنامه ریزی برای اتخاذ راهکارهای افزایش 

مشارکت همکاران در تصمیم سازی های 

سازمانی

50

جلسات تصمیم گیری /ایجاد  و برگزاری کمیته

مشارکتی بر اساس تخصص و مهارت 

(جلسه/ کمیته3حداقل )کارکنان

100
دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-جلسات تخصصی برگزار شده/معرفی اعضا و تعداد کمیته1401/09/011401/12/29

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش میزان رضایتمندی منابع 

انسانی
5

طراحی و اجرای برنامه های رفاهی فرهنگی 

و ورزشی برای بهره برداری همکاران 

سازمان و خانواده های آنان

50
انعقاد قرارداد با مجموعه های ورزشی  جهت 

بهره برداری کارکنان
40

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/10/011401/12/29

قراردادهای منعقد شده با مجموعه های ورزشی  جهت بهره 

برداری کارکنان
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش میزان رضایتمندی منابع 

انسانی
5

طراحی و اجرای برنامه های رفاهی فرهنگی 

و ورزشی برای بهره برداری همکاران 

سازمان و خانواده های آنان

50
انعقاد قرارداد با اماکن اقامتی  جهت بهره 

برداری کارکنان
40

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/10/011401/12/29

قراردادهای منعقد شده با اماکن اقامتی  جهت بهره برداری 

کارکنان
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش میزان رضایتمندی منابع 

انسانی
5

طراحی و اجرای برنامه های رفاهی فرهنگی 

و ورزشی برای بهره برداری همکاران 

سازمان و خانواده های آنان

50
انعقاد قرارداد با اماکن فرهنگی  جهت بهره 

برداری کارکنان
20

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/10/011401/12/29

قراردادهای منعقد شده با اماکن فرهنگی  جهت بهره برداری 

کارکنان
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاءتوانمندی آحاد جامعه بر 

پایه فرهنگ خودامدادی و 

دگرامدادی در مواجه باحوادث و 

بیماری ها

5

ارائه آموزش های فرهنگسازی و کمکهای 

مراکز اورژانس پیش -اولیه غیر حضوری 

بیمارستانی

100ارائه آموزش های غیر حضوری به گروههای هدف28

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30
گزارش تعداد ارائه آموزش به صورت مجازی و رسانه ای از طریق 

ems.health.gov.irپرتال سازمان به نشانی 
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاءتوانمندی آحاد جامعه بر 

پایه فرهنگ خودامدادی و 

دگرامدادی در مواجه باحوادث و 

بیماری ها

5
تولید محتوای آموزش همگانی در سال 

مراکز اورژانس پیش بیمارستانی-1401
65

... تولید محتوای آموزشی مولتی مدیا، متنی و 

ویژه گروههای هدف
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30
گزارش تعداد محتوای تولید شده از طریق پرتال سازمان

ems.health.gov.ir اورژانس کشور به نشانی 
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45
 (PM)نگهداری پیشگیرانه ساالنه 

تجهیزات پزشکی
12

انجام نگهداری پیشگیرانه ساالنه کلیه تجهیزات 

بروز رسانی اطالعات در پورتال مطابق ,پزشکی 

نامه ابالغی

100
دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/08/011401/12/29

ارایه گزارش و بروزرسانی در پرتال طبق فایل راهنما و

تکمیل فرم های مربوط به انجام نگهداری پیشگیرانه در پرتال 

سازمان اورژانس

-✔✔
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اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45

 کنترل صحت داده های خروجی و"

کلیه- کالیبراسیون تجهیزات پزشکی   

" -مرکز اورژانس

5
انجام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی موجود در 

ناوگان مراکز اورژانس توسط شرکت های مجاز
100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/12/011401/12/29

پرکردن فرم در پورتال مطابق - HOPارسال مستند به سامانه 

فایل راهنما
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

50آماری- ایجاد داشبورد نظارتی 8آماری- ایجاد داشبوردهای نظارتی 45
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع ایجاد داشبورد 

نظارتی آماری با امضای ریاست محترم مرکز فوریت های 

پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

8آماری- ایجاد داشبوردهای نظارتی 45
گزارش تحلیلی و مقایسه با سال گذشته از 

داشبوردهای آماری
50

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع گزارش تحلیلی 

از داشبورد نظارتی آماری با امضای ریاست محترم مرکز فوریت 

های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

VOIP25ایجاد زیرساخت مناسب مربوط به سرور 8تجمیع مراکز پیام در سطح دانشگاهی45
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع تجمیع مراکز 

با امضای  ( VOIPایجاد زیرساخت مناسب مربوط به سرور )پیام

ریاست محترم مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

25تبدیل تلفن های آنالوگ به دیجیتال8تجمیع مراکز پیام در سطح دانشگاهی45
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع تجمیع مراکز 

با امضای ریاست محترم  (تبدیل تلفن آنالوگ به دیجیتال)پیام

مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

8تجمیع مراکز پیام در سطح دانشگاهی45
 Data baseتغییر در زیرساخت سرور مرکزی 

جهت تجمیع داده های آسایار
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع تجمیع مراکز 

با امضای ریاست محترم  (تجمیع داده در سرور مرکزی)پیام

.مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

✔✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

8تجمیع مراکز پیام در سطح دانشگاهی45

اتوماسیون 1050 و 800 و 115راه اندازی ماژول 

آسایار در اداره ارتباطات دانشگاه و تجمیع 

مراکز پیام زیرمجموعه

25
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع تجمیع مراکز 

پیام با امضای ریاست محترم مرکز فوریت های پزشکی به 

..سازمان ارائه گردد

-✔✔
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اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45
توانمندسازی پرسنل عملیاتی در راستای 

بکارگیری آمبوالنس و تجهیزات
50برگزاری کارگاه آموزش کاربری آمبوالنس13

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

ارایه مستندات الزم درخصوص برگزاری کارگاه شامل  اعالم روز 

برگزاری کارگاه  تعداد نفرات آموزش دیده نوع تجهیزات مورد 

آموزش قرار گرفته

و محتوای آموزشی

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45
توانمندسازی پرسنل عملیاتی در راستای 

بکارگیری آمبوالنس و تجهیزات
13

برگزاری کارگاه بازآموزی و آموزش تجهیزات 

داخل آمبوالنس
50

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

ارایه مستندات الزم درخصوص برگزاری کارگاه شامل  اعالم روز 

برگزاری کارگاه  تعداد نفرات آموزش دیده نوع تجهیزات مورد 

آموزش قرار گرفته

و محتوای آموزشی

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

50بروزرسانی اطالعات نیروی انسانی کشوری10ساماندهی وضعیت نیروی انسانی45
دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/10/011401/12/29

ثبت اطالعات نیروی انسانی در پورتال سازمان اورژانس کشور و 

screen shotگرفتن 
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

50ثبت اطالعات نیروی انسانی کشوری10ساماندهی وضعیت نیروی انسانی45
دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
1401/10/011401/12/29

ثبت اطالعات نیروی انسانی در پورتال سازمان اورژانس کشور و 

screen shotگرفتن 
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45
مدیریت پیشگیری و کنترل عفونت در 

اورژانس پیش بیمارستانی
10

برگزاری دومین دوره آموزش اصول کنترل 

ویرایش -عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی

درصدکارکنان عملیاتی20-دوم

100
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

مستندات بارگذاری شده در پورتال -گزارش روسای مراکز

برگزاری دومین دوره آموزش اصول )اداره سالمت-سازمان

(1401ویرایش دوم -کنترل عفونت

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45
روانی و آمادگی - مدیریت سالمت جسمی

جسمانی کارکنان عملیاتی و دیسپچ
10

اجرایی نمودن دستورالعمل خدمات پایه سالمت 

روان کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
65

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/29

ثبت مستندات در پورتال سازمان اداره -گزارش روسای مراکز

(فرم ثبت خدمات سالمت روان)سالمت
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

45
روانی و آمادگی - مدیریت سالمت جسمی

جسمانی کارکنان عملیاتی و دیسپچ
10

پایش منظم سالمت کارکنان عملیاتی و دیسپچ 

بدواستخدام، سالیانه، )با معاینات سالمت شغلی

(..موردی و

35
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/29

فرم )اداره سالمت-ثبت در پورتال سازمان-گزاش روسای مراکز

(1401مدیریت سالمت شغلی کارکنان عملیاتی
-✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

-افزایش بهره وری منابع مالی 

فیزیکی و انسانی و ساختار 

سازمانی بر اساس تشکیالت 

تفضیلی سازمان

7نظارت بر عملکرد آمبوالنس های خصوصی45

بازدید از مراکز آمبوالنس خصوصی براساس 

چک لیست ابالغی سازمان  در شش ماهه دوم 

سال

100
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

تکمیل چک لیست بازدید از مراکز آمبوالنس خصوصی وثبت 

اطالعات در پورتال سازمان اورژانس کشور
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40
نظری و  )آموزش  فوریتهای پزشکی 

در پایگاههای آموزشی (مهارتی
18

برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن 

 (طبق آئین نامه )خدمت در پایگاههای آموزشی 

بدو و حین خدمت و دانشجویان

100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/09/011401/09/30

لیست نیروی انسانی حضور یافته در پایگاههای آموزشی فعال 

 به تفکیک جدید الورود، حین خدمت و دانشجو در 1401در سال 

پورتال

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40
آموزش کارشناسان ارتباطات رادیویی و 

فناوری اطالعات
60برگزاری جلسات آموزشی کارشناسان مربوطه5

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-مستندات برگزاری جلسه آموزشی1401/12/011401/12/29

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40
ارتقا عملکرد کارکنان عملیاتی آمبوالنس 

خصوصی
5

برگزاری دوره های آموزشی بدو ورود و 

بازآموزی کارکنان عملیاتی آمبوالنس خصوصی 

در شش ماهه دوم سال

100
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

برگزاری دوره های آموزشی وثبت اطالعات در پورتال سازمان 

اورژانس کشور
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40
پایگاه آموزشی  )ایجاد زیرساخت آموزشی 

)
17

 مراکز اورژانس 1401تجهیز پایگاه آموزشی در 

پیش بیمارستانی
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/09/011401/09/30
 )بارگذاری نامه ریاست مرکز مینی بر خریدی اقالم آموزشی 

(مانکن و کتاب آموزشی
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40

برگزاری دوره های تئوری و عملی  اورژانس 

هوایی برای  پرسنل بیمارستانی و  پیش 

بیمارستانی

4

برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی برای 

 در 1401پرسنل بهداشتی و درمانی در  سال 

دانشگاه های واجد آمبوالنس هوایی توسط 

دانشگاه ها

100
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/29

تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه به همراه محل برگزاری 

کارگاه با امضای ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و 

ارائه عکس از کارگاه  (یک نامه)فوریتهای پزشکی دانشگاه 

در قالب فرمت  ( عکس2حداکثر )اورژانس هوایی برگزار شده 

pdfیک فایل 

-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40
توسعه آموزش های الکترونیک تخصصی 

1401در سال 
50برگزاری آموزش های مجازی کشوری در سازمان16

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30

بارگزاری لیست تعداد دوره های برگزار شده و همکاران شرکت 

 ) 1401کننده در دوره های مجازی دانشگاهی و ستادی در سال 

(ستادی

✔✔✔
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اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش و پژوهش 

ویژه کارکنان و مدیران حوزه 

اورژانس پیش بیمارستانی

40
توسعه آموزش های الکترونیک تخصصی 

1401در سال 
16

 درصد از پرسنل عملیاتی 20حضور فعال حداقل 

1401در دوره های مجازی در سال 
50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30
بارگزاری لیست تعداد همکاران شرکت کننده در دوره های 

1401مجازی دانشگاهی و ستادی در سال 
✔✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

گسترش مشارکت داوطلبین 

اورژانس پیش بیمارستانی
5

آموزش خانواده ها توسط داوطلب آموزش 

سرای محله ها و - دیده در سطح مدارس 

مساجد

50
 )تهیه و تدوین آیین نامه جذب داوطلبین

(بازنگری
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/09/011401/11/30
بارگذاری لیست داوطلبین در پورتال سازمان و تفکیک ساعات 

آموزشی گذرانده شده
-✔✔

اورژانس

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

گسترش مشارکت داوطلبین 

اورژانس پیش بیمارستانی
5

- ساماندهی و تجهیز داوطلبین سالمت 

مراکز اورژانس پیش بیمارستانی
35

نظارت بر نحوه مدیریت و ساماندهی  داوطلبین 

در مراکز قید شده
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

✔✔-استفاده از ظرفیت داوطلبین در حوادث و بالیا1401/09/011401/11/30

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقا آموزش های فرهنگسازی و 

کمکهای اولیه  حضوری  به میزان 

1404 درصد پایه تا پایان سال 40

7

ارائه آموزش های همگانی کمکهای اولیه و 

مراکز اورژانس  -فرهنگسازی حضوری 

پیش بیمارستانی

5

اجرای آموزش های همگانی حضوری 

فرهنگسازی و  دوره های حضوری آموزش 

1401کمکهای اولیه  در سال 

100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30
ساعت آموزش داده شده به صورت حضوری / گزارش تعداد نفر

ems.health.gov.irاز طریق پرتال سازمان به نشانی  
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقاء شاخص ایمنی بیمارستانی  

1404 تا پایان سال 20%به میزان 
100بررسی وضعیت  ایمنی مراکز بیمارستانی6

انجام ارزیابی ایمنی بیمارستانی بر اساس ابزار 

HIS
60

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1401/09/011401/09/30

میانگین امتیازات ایمنی بیمارستان های کشور بر اساس نرم 

FHSIافزار 
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقاء شاخص ایمنی بیمارستانی  

1404 تا پایان سال 20%به میزان 
100بررسی وضعیت  ایمنی مراکز بیمارستانی6

تدوین کارنامه ارزیابی ایمنی بیمارستانی بر 

HISاساس ابزار 
40

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1401/11/011401/11/30

میانگین امتیازات ایمنی بیمارستان های کشور بر اساس نرم 

FHSIافزار 
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقای برگزاری تمرین دور میزی 

عملیاتی در دانشگاهها به / 

1401تا پایان سال  % 100میزان 

70دورمیزی در سال/  تمرین عملیاتی 2برگزاری 100عملیاتی/ برگزاری تمرین های دورمیزی 6
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-( تمرین در سال 2حداقل )تعداد تمرین های برگزار شده 1401/10/011401/10/30
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اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

ارتقای برگزاری تمرین دور میزی 

عملیاتی در دانشگاهها به / 

1401تا پایان سال  % 100میزان 

100عملیاتی/ برگزاری تمرین های دورمیزی 6
تدوین گزارش ارزیابی تمرین ها و برنامه های 

اصالحی
30

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-تعداد گزارشات ارزیابی تدوین شده1401/12/011401/12/20

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استانداردسازی دیسپچ های 

تا % 50سراسر کشور به میزان

1404پایان سال 

7
استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور 

1401تا پایان سال % 12.5به میزان
100

استاندارد سازی نیروی انسانی بر اساس چارت 

تشکیالتی ابالغ شده
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع استاندارد سازی 

نیروی انسانی بر اساس چارت تشکیالتی با امضای ریاست 

.محترم مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استانداردسازی دیسپچ های 

تا % 50سراسر کشور به میزان

1404پایان سال 

7
استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور 

1401تا پایان سال % 12.5به میزان
100

استانداردسازی تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز 

دیسپچ
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع استاندارد سازی 

 تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز دیسپچ با امضای ریاست 

.محترم مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استانداردسازی دیسپچ های 

تا % 50سراسر کشور به میزان

1404پایان سال 

7
استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور 

1401تا پایان سال % 12.5به میزان
100

استانداردسازی فرایندهای کاری و اجرایی داخل 

دیسپچ
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن فعالیت نامه ای با موضوع فرایندهای 

کاری و اجرایی دیسپچ با امضای ریاست مرکز فوریت های 

پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

استانداردسازی دیسپچ های 

تا % 50سراسر کشور به میزان

1404پایان سال 

7
استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور 

1401تا پایان سال % 12.5به میزان
25استانداردسازی فضای فیزیکی دیسپچ100

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع استاندارد سازی 

فضای فیزیکی دیسپچ با امضای ریاست محترم مرکز فوریت 

های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 پایگاه جدید 400افزایش 

اورژانس پیش بیمارستانی زمینی 

1404تا پایان سال 

100ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای50ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای7
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/25

تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه 

به سازمان اورژانس کشور رو ثبت در سامانه پورتال سازمان 

اورژانس کشور

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 پایگاه جدید 400افزایش 

اورژانس پیش بیمارستانی زمینی 

1404تا پایان سال 

100ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس شهری48ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس شهری7
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/25

تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه 

به سازمان اورژانس کشور و ثبت در سامانه پورتال سازمان 

اورژانس کشور

-✔✔
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اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش آموزش های ضمن 

خدمت کارکنان و مدیران 

عملیاتی و دیسپچ بر اساس بسته 

-PHCLSهای ابالغی شامل

PHTM-AMLS و تریاژ تلفنی 

1404تا پایان سال %  80به میزان 

7

توانمند سازی پرسنل عملیاتی و دیسپچ 

- در حوزه آموزش های تخصصی و مهارتی 

مراکز اورژانس پیش بیمارستانی

90

 )برگزاری کارگاههای تخصصی پیش بیمارستانی 

PHTM. PHCLS ,   و سایر اورژانس های شایع

 در 1401بر اساس اولویت های ابالغی در سال 

مراکز

100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30

 عنوان  دوره های تخصصی و مهارتی برگزار 22گزارش  حداقل 

 به 1401شده در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی در طول سال 

  PHCLS-   برای همه مراکز PHTM )امضای ریاست دانشگاه 

. سطحی برای مراکز قطب  ضروری است4و کارگاه تریاژ تلفنی 

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش کیفیت خدمات ارائه شده 

با استقرار نظام اعتبار بخشی 

درمراکز  سراسر کشور به میزان 

1404درصد تا پایان 100

7

استقرار نظام اعتبار بخشی اورژانس پیش 

مراکز اورژانس پیش -بیمارستانی 

بیمارستانی

45
اجرای خود ارزیابی اعتباربخشی  در مراکز 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

✔✔-ارائه گزارش خود ارزیابی به سازمان1401/10/011401/11/30

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش کیفیت خدمات ارائه شده 

با استقرار نظام اعتبار بخشی 

درمراکز  سراسر کشور به میزان 

1404درصد تا پایان 100

7
مراکز -تربیت ارزیابان اعتبار بخشی 

اورژانس پیش بیمارستانی
50برآورد شاخص آموزش های ارائه شده45

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30

ارائه و بارگزاری گزارش محاسبه شاخص درصد افراد آموزش 

کل / دیده مرکز قوریت طبق فرمول تعداد پرسنل آموزش دیده 

8100پرسنل 

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

افزایش کیفیت خدمات ارائه شده 

با استقرار نظام اعتبار بخشی 

درمراکز  سراسر کشور به میزان 

1404درصد تا پایان 100

7
مراکز -تربیت ارزیابان اعتبار بخشی 

اورژانس پیش بیمارستانی
45

برگزاری دوره های آموزشی مفاهیم و روش های 

ارزیابی اعتبار بخشی
50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30
ثبت گزارش برگزاری دوره مفاهیم و روش های ارزیابی اعتبار 

بخشی و بهبود کیفیت
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

 دوره آموزشی به 5برگزاری

منظور ارتقاء سطح دانش 

تخصصی مدیریت بحران مدیران 

و کارشناسان دانشگاه هاتا پایان 

1401سال 

6
برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریت 

بحران مدیران و کارشناسان دانشگاه ها
100

دوره های آموزشی مدیریت 2برگزاری حداقل 

بحران مطابق بسته های طراحی شده
60

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1401/11/011401/12/10

/ درصد مدیران آموزش دیده/در صد کارشناسان آموزش دیده

( مورد2حداقل )تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

تجهیز و ارتقا سرویس یکپارچه 

اتوماسیون
6

تجهیز و ارتقا سرویس یکپارچه اتوماسیون 

 مرکز اورژانس پیش بیمارستانی15در 
40ارسال قرارداد100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-تصویر قرارداد1401/12/011401/12/29

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

تجهیز و ارتقا سرویس یکپارچه 

اتوماسیون
6

تجهیز و ارتقا سرویس یکپارچه اتوماسیون 

 مرکز اورژانس پیش بیمارستانی15در 
60خرید تجهیزات  نصب  و  راه اندازی100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-اعالم تجهیزات خریداری شده1401/12/011401/12/29
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اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

جلب مشارکت های خیرین در 

ساخت و احداث پایگاهها ی جاده 

ای خیر ساز در سراسر کشور به 

تا پایان سال -  درصد 50میزان 

1404

6

تشکیل جلسات مستمر با خیرین و 

برگزاری همایش و گردهمایی  مراکز 

اورژانس پیش بیمارستانی

90

جلب مشارکت های  خیرین و سازمانهای مردم 

نهاد توسط مراکز جهت توسعه پایگاههای جاده 

ای خیر ساز

40

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

✔✔-میزان پیشرفت پایگاههای خیر ساز1401/11/011401/11/30

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

جلب مشارکت های خیرین در 

ساخت و احداث پایگاهها ی جاده 

ای خیر ساز در سراسر کشور به 

تا پایان سال -  درصد 50میزان 

1404

6

تشکیل جلسات مستمر با خیرین و 

برگزاری همایش و گردهمایی  مراکز 

اورژانس پیش بیمارستانی

90

جلب مشارکت های غیر نقدی خیرین و 

سازمانهای مردم نهاد توسط مراکز جهت توسعه 

 و 115امور عمرانی و تجهیزات پایگاههای 

امکانات ورزشی

30

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/09/011401/09/30
جذب حمایت خیرین  در سطح کشور با اولویت مناطق کم 

برخوردار
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

جلب مشارکت های خیرین در 

ساخت و احداث پایگاهها ی جاده 

ای خیر ساز در سراسر کشور به 

تا پایان سال -  درصد 50میزان 

1404

6

تشکیل جلسات مستمر با خیرین و 

برگزاری همایش و گردهمایی  مراکز 

اورژانس پیش بیمارستانی

90

جلب مشارکت های نقدی خیرین و سازمانهای 

مردم نهاد توسط مراکز جهت توسعه امور 

 و امکانات 115عمرانی و تجهیزات پایگاههای 

ورزشی

30

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/09/011401/09/30
جذب حمایت خیرین  در سطح کشور با اولویت مناطق کم 

برخوردار
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

حفظ و تداوم متوسط زمان 

رسیدن آمبوالنس بر بالین بیمار 

 تا 13.09در جاده ها به میزان 

1401پایان سال 

7

پایش و ارزیابی شاخص های بهبود کیفیت 

در جاده ها در مراکز اورژانس پیش 

بیمارستانی کشور

70

طبق فرم  ثبت )پایش زمان رسیدن در جاده ها  

در (شاخص عملکردی و آمار ماموریت اورژانسی 

1401پورتال سازمان تا پایان سال 

100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/12/29

بارگذاری فرم ثبت شاخص های عملکردی در خصوص میزان 

- سنجش میزان اخذ امضا - زمانن پاسخ جاده ها- رضایتمندی

فرم در - فرم درخواست اقدام اصالحی زمان پاسخگویی 

1401سال - خواست اقدام اصالحی رضایت سنجی 

-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت

حفظ و تداوم متوسط زمان 

رسیدن آمبوالنس بر بالین بیمار 

 13.08در کالن شهرها به میزان 

1401تا پایان سال 

7

پایش و ارزیابی شاخص های زمان رسیدن 

در کالن شهرها برای بهبود کیفیت مراکز 

اورژانس پیش بیمارستانی کشور

90

طبق فرم  )پایش زمان رسیدن در کالنشهر ها  

ثبت شاخص عملکردی و آمار ماموریت 

1401در پورتال سازمان تا پایان سال (اورژانسی 

100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/12/29

- ثبت و بارگذاری فرم ثبت شاخص های عملکردی در خصوص 

زمان پاسخ کالنشهری  و فرم درخواست اقدام اصالحی زمان 

پاسخگویی کالنشهری

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
40مسیریابی آمبوالنس بر روی  نرم افزار مسیریاب8ارتقا اتوماسیون عملیاتی سازمان100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-AVLگزارش 1401/10/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
40(بی سیم ، تکرارکننده)تامین تجهیزات الزم 3ارتقا شبکه رادیویی100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/11/011401/12/29
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اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
60نصب و راه اندازی تجهیزات خریداری شده3ارتقا شبکه رادیویی100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/11/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
30افزایش دستگاه های بی سیم تکرار کننده3توسعه شبکه رادیویی100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/11/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
40تجهیز آمبوالنس فاقد دستگاه بی سیم3توسعه شبکه رادیویی100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/11/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
30تجهیز پایگاه فاقد دستگاه بی سیم3توسعه شبکه رادیویی100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/11/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
30تامین اتاق سرور مناسب2بهینه سازی اتاق سرور  100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-اعالم و ارسال تجهیزات موجود اتاق سرور1401/07/011401/07/30

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
20( UPS )تامین برق اضطراری2بهینه سازی اتاق سرور  100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-موجودیت دستگاه1401/11/011401/11/30

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
20تامین سرمایش الزم اتاق سرور2بهینه سازی اتاق سرور  100

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-تصویر و اعالم مدل سیستم سرمایشی1401/12/011401/12/20
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
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و
آموزش
پزشکی





معاونت
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مدیریت،
منابع
و
برنامه
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دفتر
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و
نظارت
راهبردی
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
2بهینه سازی اتاق سرور  100

داخل )مرتب سازی دستگاه سرویس دهنده  

(رك
30

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-تصویرسازی دستگاه1401/09/011401/09/30

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

مراکز -ارزیابی  میزان رضایت سنجی  

اورژانس کشور
5

تکمیل فرم درخواست اقدام اصالحی رضایت 

1401سال - سنجی
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/12/29
بارگذاری در خصوص  فرم درخواست اقدام اصالحی رضایت 

1401سال - سنجی
-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

- ارزیابی و ثبت تعداد موارد اخذ امضا

مراکز اورژانس کشور
5

تکمیل فرمهای  درخواست اقدام اصالحی اخذ 

سال - امضا  و فرم ثبت ماهیانه شاخص اخذ امضا

1401

100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/12/29
بارگذاری  فرم درخواست اقدام اصالحی اخذ امضا  و فرم ثبت 

1401سال - ماهیانه شاخص اخذ امضا
-✔✔

اورژانس
دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

استاندارد سازی ناوگان آمبوالنس و 

تجهیزات سازمان اورژانس کشور
25انجام بازسازی آمبوالنسهای فرسوده8

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/02/011401/12/29

شرایط استاندارد جهت بازسازی انجام یک نمونه پروتایپ 

بازسازی و ارائه تصاویر بازسازی و گزارش عملیات انجام گرفته 

، عقد قرارداد با شرکت تایید pdfبر روی آمبوالنس در قالب 

شده از طرف سازمان اورژانس کشور و بارگزاری مشخص نمودن 

شرکت های دارای فایل قرارداد و گزارش فعالیت شرکت پس از 

عقد قرارداد در قالب نامه به امضا رئیس مرکز و بارگذاری در 

hopسامانه 

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
5.5استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور100

استاندارد سازی نیروی انسانی بر اساس چارت 

تشکیالتی ابالغ شده
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع استاندارد سازی 

نیروی انسانی بر اساس چارت تشکیالتی با امضای ریاست 

.محترم مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
5.5استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور100

استانداردسازی تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز 

دیسپچ
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع استاندارد سازی 

 تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز دیسپچ با امضای ریاست 

.محترم مرکز فوریت های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
5.5استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور100

استانداردسازی فرایندهای کاری و اجرایی داخل 

دیسپچ
25

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن فعالیت نامه ای با موضوع فرایندهای 

کاری و اجرایی دیسپچ با امضای ریاست مرکز فوریت های 

پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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اه

شگ
دان

ن
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ا

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
25استانداردسازی فضای فیزیکی دیسپچ5.5استانداردسازی دیسپچ های سراسر کشور100

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/12/29

در صورت محقق شدن برنامه نامه ای با موضوع استاندارد سازی 

فضای فیزیکی دیسپچ با امضای ریاست محترم مرکز فوریت 

.های پزشکی به سازمان ارائه گردد

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

 eocایجاد بستر ارتباطی مشترك بین 

وزارت و مراکز پیش بیمارستانی دانشگاه ها
50راه اندازی تجهیزات  و برقراری ارتباط3

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/12/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

 eocایجاد بستر ارتباطی مشترك بین 

وزارت و مراکز پیش بیمارستانی دانشگاه ها
50خرید تجهیزات جهت برقراری ارتباط3

دفتر معاونت توسعه 

مدیریت و منابع
✔✔-قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1401/12/011401/12/29

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

ایجاد زیرساخت های  ارائه خدمات 

اورژانس هوایی
50ایجاد آشیانه پایگاه اورژانس هوایی6

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/25

پیگیری و رایزنی با مسئولین استان جهت تامین زمین و 

- قرارداد با پیمانکار - اعتبارات مورد نیاز جهت ساخت آشیانه 

همه مستندات  )حین و بعد از اتمام کار - عکس از مراحل قبل

. بارگزاری گرددpdfدر قالب یک فایل 

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

ایجاد زیرساخت های  ارائه خدمات 

اورژانس هوایی
6

ایجاد و ایمن سازی پدهای نشست  در مراکز 

و مراکز بهداشتی درمانی  (بیمارستانها)درمانی 

( پد ایجاد یا بهینه شده6حداقل )

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/12/011401/12/25

تعداد پدهای ایجاد یا بهینه سازی شده به همراه مستندات 

عکس از پد بهره برداری شده یا بهینه سازی - قرارداد پیمانکار

(قبل و بعد از بهینه سازی شدن)

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

بهره برداری کامل مراکز پایش مراقبتهای 

درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6

تکمیل و بهره برداری کامل از مرکزهدایت و 

پایش مراقبت های درمانی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور در شش ماهه دوم سال

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

تصویر یا فیلم مربوط به تکمیل مرکز هدایت و پایش مراقبتهای 

دانشکده علوم پزشکی و بکارگیری آن با /درمانی دانشگاه

استفاده از کلیه امکانات

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

بهره برداری کامل مراکز پایش مراقبتهای 

درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6

ثبت کامل زیرسیستم ها و شاخص های سامانه 

MCMC در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

در شش ماهه دوم سال

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

مستندات مربوط به تکمیل زیرسیستم های سامانه کشوری 

دانشکده علوم /پایش داده های مراقبتهای درمانی در دانشگاه

پزشکی و کلیه بیمارستان های تابعه

-✔✔
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اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

 )سازماندهی استقرار امدادهای ویژه 

اربعین - زمستانی - ساحلی - نوروزی 

(-..وایام خاص 

20امداد نوروزی5
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/10/011401/12/29

تکمیل فرم جانمایی سالمت نوروزی 

تعداد جلسات برگزار شده برای اجرای دستور العمل طرح امداد 

نوروزی

تعداد پرسنل توجیه شده جهت طرح امداد نوروزی

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

 )سازماندهی استقرار امدادهای ویژه 

اربعین - زمستانی - ساحلی - نوروزی 

(-..وایام خاص 

20طرح امداد زمستانی5
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/08/011401/12/29

تعداد جلسات برگزار شده جهت اجرایی دستورالعمل امداد 

زمستانی

در صد پایگاههای که چک لیست پیوست برای آنها تکمیل 

گردیده

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

 )سازماندهی استقرار امدادهای ویژه 

اربعین - زمستانی - ساحلی - نوروزی 

(-..وایام خاص 

5
گزارش اقدامات انجام در در حوزه اربعین سال 

1401
20

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
✔✔-مشاهده مستندات1401/07/011401/07/30

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

ساماندهی وضعیت رسیدگی به شکایات در 

فوریت های پزشکی
100 ماهه دوم سال6رسیدگی به شکایات در 4

دفتر ریاست 

سازمان
1401/12/011401/12/29

و گزارش  - Hop در سامانه wordثبت گزارش در قالب فایل 

گزارش تعداد شکایاتی که از نظر - تعداد شکایات دریافت شده 

مرکز مدیریت حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه اقدامات 

اصالحی در جهت عدم تکرار شکایات مورد قبول انجام شده 

.فایل مذکور نباید بیشتر از ده خط باشد. است

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

(247)اورژانس پیش بیمارستانی
3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

در   (پورتال سازمان اورژانس کشور) 247سامانه 

نیمه اول سال

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/07/30

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه 247ثبت اطالعات بیماران 

   پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و 

 با امضاء ریاست مرکز  wordارائه گزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش 247گزارش کتبی شامل تعداد بیماران )

میانگین زمان صحنه و - ماه اول سال به تفکیک بیمارستان

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

(247)اورژانس پیش بیمارستانی
3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد قلبی در 

در  (پورتال سازمان اورژانس کشور) 247سامانه 

نیمه دوم سال

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه 247ثبت اطالعات بیماران 

   پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و 

 با امضاء ریاست مرکز  wordارائه گزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش 247گزارش کتبی شامل تعداد بیماران )

میانگین زمان صحنه و -  ماه دوم سال به تفکیک بیمارستان

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد

-✔✔
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اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

مدیریت درمان سکته حاد مغزی در 

(کد سما)اورژانس پیش بیمارستانی
3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد مغزی در 

در  (پورتال سازمان اورژانس کشور) 724سامانه 

نیمه اول سال

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/07/011401/07/30

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه 724ثبت اطالعات بیماران 

 پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و 

 با امضاء ریاست مرکز  wordارائه گزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش 724گزارش کتبی شامل تعداد بیماران )

ماه اول سال به تفکیک بیمارستان و میانگین زمان صحنه و 

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد

-✔✔

اورژانس

دسترسی عادالنه و 

همگانی به خدمات 

سالمت با کیفیت

افزایش کیفیت ارائه خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی
100

مدیریت درمان سکته حاد مغزی در 

(کد سما)اورژانس پیش بیمارستانی
3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد مغزی در 

در  (پورتال سازمان اورژانس کشور) 724سامانه 

نیمه دوم سال

50
دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
1401/11/011401/11/30

 طبق جدول بارگزاری شده در سامانه 724ثبت اطالعات بیماران 

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و 

 با امضاء ریاست مرکز  wordارائه گزارش کتبی در یک صفحه 

 منتقل شده در شش 724گزارش کتبی شامل تعداد بیماران )

میانگین زمان صحنه و - ماه دوم سال به تفکیک بیمارستان

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد

-✔✔

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقا سطح مشارکت مردمی در 

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی 

 firstتربیت )در حوادث و بالیا

res ponder)

70جذب و ساماندهی اورژانس یاران3
کمک گیری از توانمندیهای اورژانس یاران در 

(مانندسیل و زلزله  )حوادث و بالیای طبیعی
100

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1401/11/011401/11/30
تهیه لیست آموزش دیدگان داوطلب و هماهنگی با فرماندهان 

ستاد بحران در مناطق حادثه
-✔✔

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
20افزایش سطح استانداردهای مدیریت خطر55

انجام اعتباربخشی مراکز درمانی و پایگاه های 

پیش بیمارستانی
50

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1401/11/011401/11/30

میانگین امتیازات ایمنی بیمارستان های کشور بر اساس نرم 

FHSIافزار 
-✔✔

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
20افزایش سطح استانداردهای مدیریت خطر55

تدوین برنامه های اصالحی مدیریت خطر مبتنی 

ارزیابی ایمنی / بر استانداردهای اعتبار بخشی

مراکز

25
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-تعداد برنامه های اصالحی تدوین شده1401/12/011401/12/29

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
20افزایش سطح استانداردهای مدیریت خطر55

تدوین کارنامه اعتباربخشی مراکز  درمانی و 

پایگاه های پیش بیمارستانی
25

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1401/12/011401/12/29

میانگین امتیازات ایمنی بیمارستان های کشور بر اساس نرم 

FHSIافزار 
-✔✔

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

ایجاد و تقویت نظام ثبت و مستند سازی 

تجربیات و درس آموخنه های حوادث و 

سوانح

20
ثبت و مستند سازی حداقل یک تجربه و درس 

آموخنه ها
60

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-تعداد تجارب ثبت شده1401/11/011401/11/30
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1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
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آموزش
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معاونت
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منابع
و
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دفتر
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و
نظارت
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هدف کمیهدف کلیحوزه
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هد

ن 
وز
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مه
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فعالیت
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

- برقراری بیمه ابنیه و مراکز بهداشتی

درمانی و پیش بیمارستانی در برابر حوادث 

و سوانح

60انجام بیمه مراکز در برابر حوادث و سوانح20
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-درصد مراکز بیمه شده1401/11/011401/11/30

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

- برقراری بیمه ابنیه و مراکز بهداشتی

درمانی و پیش بیمارستانی در برابر حوادث 

و سوانح

40شناسایی مراکز  جهت انجام امور بیمه ای20
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-تعداد مراکز شناسایی شده1401/09/011401/09/30

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

تدوین و اجرای برنامه های ارتقای سطح 

آمادگی در حوادث و سوانح
20

/ برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری سالمت

کارگروه بهدشت و درمان در حوادث و بالیا
20

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔✔تعداد جلسات برگزار شده1401/11/011401/11/30

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

تدوین و اجرای برنامه های ارتقای سطح 

آمادگی در حوادث و سوانح
20

تدوین چک لیست انبارها و سوله های بحران در 

دانشگاه های علوم پزشکی
30

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-تعداد انبارهای ثبت شده در پورتال1401/08/011401/09/30

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

تدوین و اجرای برنامه های ارتقای سطح 

آمادگی در حوادث و سوانح
20

تکمیل چک لیست و بارگزاری اطالعات  انبار ها 

و سوله های مدیریت بحران دانشگاه های علوم 

پزشکی در پرتال سازمان

30
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔-تعداد انبارهای تجهیز شده ثبت شده در پورتال1401/09/011401/09/30

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتقاء تاب آوری در مقابله با 

حوادث غیر مترقبه طبیعی
55

تدوین و اجرای برنامه های ارتقای سطح 

آمادگی در حوادث و سوانح
20

ثبت شناسنامه مراکز ارائه دهنده خدمات 

 )سالمت جهت مدیریت بهینه حوادث و سوانح

(تهیه نقشه خطر

20
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
✔✔✔درصد تکمیل فرم در پورتال1401/10/011401/10/30

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش توان مدیریت خطر 

سالمت در حوادث و بالیا
40

توانمندسازی مراکز هدایت عملیات و 

بحران در مقابله با حوادث و بالیا
60

  مطابق با لیست EOCتکمیل تجهیزات 

استاندارد
100

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
✔✔-1401مطابق با لیست ابالغی مهرماه 1401/12/011401/12/29

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش توان مدیریت خطر 

سالمت در حوادث و بالیا
40

توانمندسازی مراکز هدایت عملیات و 

بحران در مقابله با زلزله
20

 مطابق با EOCبرگزاری مانور زمین لرزه در 

E O P
100

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
✔✔-ارسال صورتجلسه و تصاویر برگزاری مانور1401/12/011401/12/29

اورژانس
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

افزایش توان مدیریت خطر 

سالمت در حوادث و بالیا
40

توانمندسازی مراکز هدایت عملیات و 

بحران در مقابله با سیل
20

 مطابق با EOCبرگزاری مانور مقابله با سیل در 

E O P
100

دفتر معاونت فنی و 

عملیاتی
✔✔-ارسال صورتجلسه و تصاویر برگزاری مانور1401/12/011401/12/29
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه
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وز
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ی
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ی
اه
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دان

ن
ها

صف
ا

امور بین 

الملل

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی تعداد 10افزایش 

1401دانشجویان خارجی   تا پایان 
20

افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
50

تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت و فرصت ها برای 

جذب دانشجویان غیرایرانی
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل30

امور بین 

الملل

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی تعداد 10افزایش 

1401دانشجویان خارجی   تا پایان 
20

افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
50

تهیه گزارش عملکرد جذب دانشجویان 

غیرایرانی
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل40

امور بین 

الملل

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی تعداد 10افزایش 

1401دانشجویان خارجی   تا پایان 
20

افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
50

تهیه و تدوین برنامه برای توسعه جذب 

دانشجوی غیرایرانی
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل30

امور بین 

الملل

ارتقاء بهره وری 

خدمات نظام سالمت

 درصدی تعداد 10افزایش 

1401دانشجویان خارجی   تا پایان 
20

تنظیم و اجرای برنامه جذب دانشجوی 

خارجی از کشورهای هدف
50

 درصد ظرفیت دانشگاه به 10اختصاص 

دانشجویان خارجی کشورهای هدف
✔✔_فایل1401/10/251401/12/25امور بین الملل100

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء بین الملل سازی ظرفیت 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

 درصد نسبت به سال 20به میزان 

قبل

50

اجرای برنامه بین المللی سازی ظرفیت 

داشگاههای علوم پزشکی درداشگاههای 

قطب کشور

50

پایش عملکرد برنامه بین المللی سازی ظرفیت 

دانشگاههای علوم پزشکی توسط قطب های 

دانشگاهی

✔✔_فایل1401/07/011401/12/25امور بین الملل100

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50

توسعه زمینه صادرات محصوالت دارو و 

تجهیزات استان با همکاری حوزه غذا و 

داروی دانشگاه

10

تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت و فرصت های 

توسعه صادرات محصوالت غذا و دارو، تجهیزات 

پزشکی و صادرات خدمات در حوزه سالمت

✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل30

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50

توسعه زمینه صادرات محصوالت دارو و 

تجهیزات استان با همکاری حوزه غذا و 

داروی دانشگاه

10

تهیه گزارش عملکرد توسعه صادرات محصوالت 

غذا و دارو، تجهیزات پزشکی و صادرات خدمات 

در حوزه سالمت

✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35







265
از
247صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
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ریزی



دفتر
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و
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هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
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ی
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ست

ی
اه
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دان

ن
ها

صف
ا

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50

توسعه زمینه صادرات محصوالت دارو و 

تجهیزات استان با همکاری حوزه غذا و 

داروی دانشگاه

10

تهیه و تدوین برنامه های توسعه صادرات 

محصوالت غذا و دارو، تجهیزات پزشکی و 

صادرات خدمات در حوزه سالمت

✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50

ظرفیت و - ارزیابی آخرین وضعیت سالمت

فرصت های همکاری های بین المللی با 

 کشور هدف3حداقل 

20

تهیه گزارش ارزیابی آخرین وضعیت سالمت، 

ظرفیت و فرصت های همکاری های بین المللی 

 کشور هدف مندرج در برنامه آمایش 3با حداقل 

بین المللی

✔✔✔فایل گزارش1401/06/011401/12/15امور بین الملل50

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
ارزیابی ظرفیت و فرصت های جذب 

دانشجویان غیرایرانی
10

تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت و فرصت ها برای 

جذب دانشجویان غیرایرانی
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل100

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
افزایش جذب ایرانیان مقیم خارج با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
10

تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت و فرصت های 

جذب متقاضی ایرانی مقیم خارج
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل30

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
افزایش جذب ایرانیان مقیم خارج با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
10

تهیه گزارش عملکرد جذب متقاضی ایرانی مقیم 

خارج
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
افزایش جذب ایرانیان مقیم خارج با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
10

تهیه و تدوین برنامه توسعه جذب متقاضی 

ایرانی مقیم خارج
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35
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امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی با 

همکاری حوزه آموزش دانشگاه
10

 درصدی دانشجویان بین 20افزایش جذب 

المللی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
✔✔_فایل1401/07/011401/12/25امور بین الملل100

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
توسعه پروژه های پژوهشی بین المللی با 

همکاری حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه
10

تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت و فرصت های 

توسعه همکاری های تحقیقات و فناوری بین 

المللی

✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
توسعه پروژه های پژوهشی بین المللی با 

همکاری حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه
10

تهیه گزارش عملکرد  توسعه همکاری های 

تحقیقات و فناوری بین المللی
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل30

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
توسعه جذب بیمار غیرایرانی در استان با 

همکاری حوزه درمان دانشگاه
10

تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت و فرصت های 

توسعه جذب بیمار غیرایرانی
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
توسعه جذب بیمار غیرایرانی در استان با 

همکاری حوزه درمان دانشگاه
10

تهیه و تدوین برنامه توسعه جذب بیمار 

خصوصی و دولتی  –غیرایرانی 
✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل35

امور بین 

الملل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

توسعه دیپلماسی سالمت و روابط 

دوجانبه و چند جانبه با 

کشورهای هدف

50
گزارش عملکرد برنامه توسعه دیپلماسی 

سالمت و روابط دو جانبه و چند جانبه
10

تهیه گزارش از عملکرد برنامه های توسعه 

دیپلماسی سالمت، همکاری ها و سفرها به 

کشورهای هدف و یا پذیرش حداقل یک هیات 

از گروه کشورهای هدف

✔✔✔فایل1401/06/011401/12/15امور بین الملل100
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حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ساماندهی امالك و مستندسازی 

 10اموال غیرمنقول به میزان 

1404درصد تا پایان سال 

25اخذ سند برای امالك فاقد سند35
اخذ سند مالکیت توسط دانشگاه و درج در 

سامانه حقوقی به همراه مستندات
✔✔_تصویر اسناد ماخوذه و ثبت در سامانه1401/06/011401/12/29اداره کل حقوقی60

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ساماندهی امالك و مستندسازی 

 10اموال غیرمنقول به میزان 

1404درصد تا پایان سال 

1401/06/011401/12/29اداره کل حقوقی40انعکاس موانع اجرایی جهت اخذ اسناد مالکیت25اخذ سند برای امالك فاقد سند35
تصویر مکاتبات صورت گرفته با مراجعه مربوطه در راستای اخذ 

اسناد
_✔✔

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ساماندهی امالك و مستندسازی 

 10اموال غیرمنقول به میزان 

1404درصد تا پایان سال 

35
ثبت و -  به روزرسانی اطالعات امالك

ویرایش در سامانه جامع حقوقی
30

انعکاس اطالعات نهایی امالك در قالب جدول 

پیوست در فایل راهنما
✔✔_تکمیل جدول مربوطه در فایل راهنما1401/07/011401/08/30اداره کل حقوقی50

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ساماندهی امالك و مستندسازی 

 10اموال غیرمنقول به میزان 

1404درصد تا پایان سال 

35
ثبت و -  به روزرسانی اطالعات امالك

ویرایش در سامانه جامع حقوقی
30

مطابقت، رفع نقص و تکمیل اطالعات امالك 

ثبت شده در سامانه جامع حقوقی
✔✔_تصویری از سامانه جامع حقوقی1401/07/011401/09/30اداره کل حقوقی50

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ساماندهی امالك و مستندسازی 

 10اموال غیرمنقول به میزان 

1404درصد تا پایان سال 

45تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگ35
اخذ سند مالکیت توسط دانشگاه و درج در 

سامانه حقوقی
✔✔_تصویری از سند ماخوذه1401/06/011401/12/29اداره کل حقوقی60

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

ساماندهی امالك و مستندسازی 

 10اموال غیرمنقول به میزان 

1404درصد تا پایان سال 

45تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگ35
انعکاس موانع اجرایی جهت اخذ سند مالکیت به 

اداره کل حقوقی وزارت متبوع
1401/06/011401/12/29اداره کل حقوقی40

تصویر مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته با مراجع مختلف در 

راستای تبدیل و اخذ اسناد تک برگی
_✔✔

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

افزایش همکاری درون سازمانی 

در جهت  کاهش دعاوی مطروحه 

علیه وزارت بهداشت و 

دانشگاه ها و موسسات تابعه به 

1404 درصد تا پایان 50میزان 

40
آسیب شناسی دعاوی مطروحه علیه 

وزارت بهداشت و دانشگاهها
100

برآورد موضوعات دارای آمار فراوانی باال در طرح 

شکایت در دانشگاه
✔✔_اعالم موضوعات اهم با فراوانی باال در سال جاری1401/07/011401/07/30اداره کل حقوقی25
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ا

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

افزایش همکاری درون سازمانی 

در جهت  کاهش دعاوی مطروحه 

علیه وزارت بهداشت و 

دانشگاه ها و موسسات تابعه به 

1404 درصد تا پایان 50میزان 

40
آسیب شناسی دعاوی مطروحه علیه 

وزارت بهداشت و دانشگاهها
✔✔_تصویر صورتجلسه مربوطه1401/08/011401/08/30اداره کل حقوقی25بررسی موضوعات و تطبیق با قوانین و مقررات100

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

افزایش همکاری درون سازمانی 

در جهت  کاهش دعاوی مطروحه 

علیه وزارت بهداشت و 

دانشگاه ها و موسسات تابعه به 

1404 درصد تا پایان 50میزان 

40
آسیب شناسی دعاوی مطروحه علیه 

وزارت بهداشت و دانشگاهها
100

برگزاری جلسه با معاونین و مدیران واحد 

تخصصی برای انجام تعامالت در خصوص 

موضوعات دعاوی مطروحه

✔✔_تصویر صورتجلسات1401/09/011401/09/30اداره کل حقوقی25

حقوقی و 

امور مجلس

- شفاف سازی اطالعات

مبارزه با فساد و تعارض 

منافع در نظام سالمت

افزایش همکاری درون سازمانی 

در جهت  کاهش دعاوی مطروحه 

علیه وزارت بهداشت و 

دانشگاه ها و موسسات تابعه به 

1404 درصد تا پایان 50میزان 

40
آسیب شناسی دعاوی مطروحه علیه 

وزارت بهداشت و دانشگاهها
100

توجیه قانونی موضوع و در صورت حل و فصل 

موضوع اعالم به شکایت جهت استرداد دعوی
1401/09/011401/10/30اداره کل حقوقی25

تصویری از مکاتبات و گزارشات ارسالی به اداره کل حقوقی و 

اعالم نتیجه
_✔✔

پرستاری

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

از داشبورد % 100بهره برداری 

اطالعات )مدیریتی پرستاری 

 (جامع کادر پرستاری کشور

 در MCMCسامانه 

دانشکده علوم پزشکی /دانشگاه

1401کشور تا پایان 

100

از داشبورد مدیریتی %100بهره برداری  

اطالعات جامع کادر پرستاری )پرستاری 

 در MCMCسامانه  (کشور

دانشکده علوم پزشکی کشورتا /دانشگاه

1401پایان 

100

ثبت کامل زیرسیستم و شاخص های پرستاری 

دانشکده های /  در دانشگاه MCMCدر سامانه 

علوم پزشکی کشور در سه ماهه چهارم سال

50

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه های 

انسانی پرستاری

✔✔✔MCMCورود اطالعات به سامانه 1401/10/011401/12/29

پرستاری

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

از داشبورد % 100بهره برداری 

اطالعات )مدیریتی پرستاری 

 (جامع کادر پرستاری کشور

 در MCMCسامانه 

دانشکده علوم پزشکی /دانشگاه

1401کشور تا پایان 

100

از داشبورد مدیریتی %100بهره برداری  

اطالعات جامع کادر پرستاری )پرستاری 

 در MCMCسامانه  (کشور

دانشکده علوم پزشکی کشورتا /دانشگاه

1401پایان 

100

ثبت کامل زیرسیستم و شاخص های پرستاری 

دانشکده های /  در دانشگاه MCMCدر سامانه 

علوم پزشکی کشور در سه ماهه سوم سال

50

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه های 

انسانی پرستاری

✔✔✔MCMCورود اطالعات در سامانه 1401/07/011401/09/30
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ا

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

پایش نحوه % 20افزایش ساالنه 

اجرا و استقرار مصوبات ادواری 

شورای عالی سالمت و امنیت 

 مصوبه نسبت به 55غذایی برای 

( 1400 )سال پایه 

10

جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت 

استقراربرنامه سالمت سالمندان پرخطر در 

استان

50

پایش اجرای برنامه عملیاتی سالمت سالمندان 

های ذینقش استان  در شش پرخطر در دستگاه

ماه دوم

25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/12/011401/12/15
تصویر مکاتبات پیگیری و پایش. 1

گزارش پایش برنامه. 2
-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

پایش نحوه % 20افزایش ساالنه 

اجرا و استقرار مصوبات ادواری 

شورای عالی سالمت و امنیت 

 مصوبه نسبت به 55غذایی برای 

( 1400 )سال پایه 

10

جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت 

استقراربرنامه سالمت سالمندان پرخطر در 

استان

50

احصا چالش های سالمندان پر خطر و بسیار پر 

خطر به تفکیک شهرستان  مطابق گزارش 

معاونت بهداشت

25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/07/011401/11/30
صورتجلسه .1

چالش های احصا شده  به تفکیک شهرستان .2
-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

پایش نحوه % 20افزایش ساالنه 

اجرا و استقرار مصوبات ادواری 

شورای عالی سالمت و امنیت 

 مصوبه نسبت به 55غذایی برای 

( 1400 )سال پایه 

10

جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت 

استقراربرنامه سالمت سالمندان پرخطر در 

استان

50
تشکیل کمیته سالمت سالمندان پرخطر استان 

و شهرستان ها  با همکاری معاونت بهداشتی
25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/07/011401/11/30
تصویر دعوت نامه .1

صورتجلسه اولین نشست .2
-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

پایش نحوه % 20افزایش ساالنه 

اجرا و استقرار مصوبات ادواری 

شورای عالی سالمت و امنیت 

 مصوبه نسبت به 55غذایی برای 

( 1400 )سال پایه 

10

جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت 

استقراربرنامه سالمت سالمندان پرخطر در 

استان

50
تقسیم کار و تعیین نقش دستگاه های عضو 

کارگروه
25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/07/011401/11/30

صورتجلسه   .

مکاتبات رئیس دانشگاه با دستگاه مسئول در خصوص   .3

اقدامات الزم  برای سالمندات پر خطر

-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

پایش نحوه % 20افزایش ساالنه 

اجرا و استقرار مصوبات ادواری 

شورای عالی سالمت و امنیت 

 مصوبه نسبت به 55غذایی برای 

( 1400 )سال پایه 

10

جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت 

استقرارسند کنترل بیماری های غیر واگیر  

در استان

50

استعالم همکاری های بین بخشی مورد نیاز 

معاونت بهداشت دانشگاه جهت اجرای سند 

N C D

50

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/07/011401/11/30
مکاتبه رئیس دبیر خانه ساغ با معاونت بهداشت و جواب معاونت 

بهداشت
-✔✔
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دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

پایش نحوه % 20افزایش ساالنه 

اجرا و استقرار مصوبات ادواری 

شورای عالی سالمت و امنیت 

 مصوبه نسبت به 55غذایی برای 

( 1400 )سال پایه 

10

جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت 

استقرارسند کنترل بیماری های غیر واگیر  

در استان

50

از - پیگیری ایفای نقش توافق شده ی ساغ 

توسعه و  •:  جمله همکاری در تسهیل برنامه های

برنامه پیشگیری از سرطان •ارتقای فعالیت بدنی  

50

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/12/011401/12/15
گزارش اقدامات انجام شده در راستای تسهیل همکاری بین 

 استان در شش ماه دومNCDبخشی برای اجرای سند 
-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

استقرار کامل نظام نامه مدیریت 

سالمت همه جانبه استان
10

صیانت از حقوق مردم در سالمت و امنیت 

غذایی
100

برگزاری جلسات کمیته های استانی صیانت از 

حقوق مردم در سالمت و امنیت غذایی در نیمه 

دوم سال

50

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔-فایل گزارش •نامه گزارش دهی  •1401/12/011401/12/15

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

تامین مالی پایدار برای نظام 

سالمت
10

اخذ مالیات از کاالهای آسیب رسان به 

سالمت و منبع تییغات آنها
100

اطالع رسانی و منع تبلیغات کاالهای آسیب 

رسان به سبالمت
100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/07/011401/12/15
گزارشعملکرد در خصوص اطالع رسانی و منع تبلیغات کاالهای 

آسیب رسان به سالمت در رسانه های استان
-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

تقویت جایگاه و تشکیالت 

دبیرخانه شورای عالی سالمت و 

امنیت غذایی در سطح ملی و 

استانی

10
پایش عملکرد دبیرخانه های سالمت و 

امنیت غذایی استان
40شش ماهه اول- ارائه گزارش عملکرد100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/08/011401/08/30

فایل گزارش عملکرد شش ماهه اول

فایل مکاتبه گزارش با دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی

-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

تقویت جایگاه و تشکیالت 

دبیرخانه شورای عالی سالمت و 

امنیت غذایی در سطح ملی و 

استانی

10
پایش عملکرد دبیرخانه های سالمت و 

امنیت غذایی استان
40شش ماهه دوم- ارائه گزارش عملکرد100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1401/12/011401/12/15

فایل گزارش عملکرد شش ماهه دوم

فایل مکاتبه گزارش با دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی

-✔✔

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

تهیه پیش نویس ساز و کار 

آموزش  و فرهنگ سازی در 

سوءمصرف مکمل های ورزشی و 

بازبینی مقررات جاری

5

 تهیه محتواهای آمزشی مرتبط برای -1

بازخوانی اسناد موجود و- 2رسانه ها     

بازنویسی مقررات جاری

100
تشکیل جلسات کمیته فنی سوء مصرف مکمل 

های ورزشی
100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔✔دعوتنامه و ارسال صورتجلسات1401/07/011401/12/10
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دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

عموم  ) بسته آموزش 3حداقل 

گروه - گروه کارشناسان- مردم 

صنعت و کشاورزی - بهره برداران

جهت تولید رسانهای در  (

فرهنگ سازی تغذیه و سبک 

زندگی سالم تهیه شود

10

 تعیین اولویت های فرهنگ سازی و نیاز -1

شناسائی کلیه ذینقشان- 2آموزشی      

برگزاری جلسات با کلیه- 3وذینفعان    

ذینقشان

100
تشکیل جلسات و هماهنگی های درون و برون 

بخشی
100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔-دعوتنامه و ارسال صورتجلسات1401/07/011401/12/10

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

 8  منطقه هدف برای 5حداقل 

محصول کشاورزی ساز و کار 

اجرایی برنامه راهبردی ارتقاء 

کیفیت محصوالت کشاورزی را 

ازنظرآالیندگی پیاده کنند

10

2برگزاری جلسات با کلیه ذینقشان    -1 - 

3سازوکار تامین مالی برای اجرای برنامه   - 

زمان بندی و اقدام

100
تشکیل جلسات و هماهنگی های درون و برون 

بخشی
100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔✔دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی1401/07/011401/12/10

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

درصد مجامع ۱۰۰فعال سازی 

سالمت استانی
100برگزاری مجامع سالمت10

برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان در نیمه 

دوم سال
20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔-فرم ضممیه1401/12/011401/12/15

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

درصد مجامع ۱۰۰فعال سازی 

سالمت استانی
30برگزاری مجامع سالمت استان درنیمه دوم سال100برگزاری مجامع سالمت10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔-فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی1401/12/011401/12/15

دبیرخانه 

شورای 

عالی 

سالمت  و 

امنیت 

غذایی

استفاده حداکثری 

ازظرفیت مشارکت های 

اجتماعی و تقویت 

همکاری های درون و 

برون بخشی در نظام 

سالمت

 گروه از 6گزارشات 

استانداردهای پیوست سالمت 

گردآوری گردد

10
ارزیابی وضعیت موجود در اجرای مصوبه 

تهیه گزارشات پیوست سالمت
100

بررسی تعداد طرح های مشمول پیوست سالمت 

از زمان ابالغ مصوبه
100

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

✔✔✔تعداد گزارشات تائید، رد  و درحال بررسی1401/07/011401/11/30
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حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15
وضعیت دارایی های فیزیکی  در حوزه 

فناوری اطالعات
25

وضعیت تدوین ضوابط حفاظتی در خصوص نقل 

و انتقال و امحاء سخت افزاری و نرم افزاری 

تجهیزات دستگاه

✔✔_ارسال مستندات ابالغ  و پیگیری اجرا بخشنامه امحاء1401/07/011401/07/30فناوری اطالعات30

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15
وضعیت دارایی های فیزیکی  در حوزه 

فناوری اطالعات
25

وضعیت راه اندازی و استاندارد سازی اتاق سرور 

حراست و تعیین ضوابط کلی حفاظتی آن بر 

اساس زیرمولفه های مرتبط با حوزه امنیت 

فناوری اطالعات

1401/12/011401/12/20فناوری اطالعات35
مطابق کتابچه )ارسال مستندات استاندارد سازی اتاق سرور 

(ارزیابی عملکرد
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15
وضعیت دارایی های فیزیکی  در حوزه 

فناوری اطالعات
25

وضعیت نظارت بر امنیت و وضعیت تفکیک 

شبکه های رایانه ای حراست
✔✔_ارسال  شمای شبکه حراست از مبدا روتر ستاد1401/12/011401/12/20فناوری اطالعات35

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15

وضعیت سرویس های فناوری اطالعات  و 

وضعیت تهدید و آسیب پذیری در حوزه 

فناوری اطالعات دستگاه

25

وضعیت پیگیری تشکیل کمیته مدیریت امنیت 

اطالعات و عضویت نماینده  حراست وحضور در 

شورای راهبردی فناوری اطالعات سازمان

✔✔_ارسال مستندات و صورتجلسات1401/10/011401/10/30فناوری اطالعات50

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15

وضعیت سرویس های فناوری اطالعات  و 

وضعیت تهدید و آسیب پذیری در حوزه 

فناوری اطالعات دستگاه

25

وضعیت پیگیری و نظارت بر پایش، کنترل و 

کاهش آسیب پذیری ها و تهدیدات و نظارت بر 

ایجاد فرآیند مستمر ارزیابی مخاطرات حوزه 

فناوری اطالعات

1401/12/011401/12/20فناوری اطالعات50

 گزارش  UTMارسال مستندات رصد مخاطرات امنیتی  و آنالیز 

مطابق )الگ های فایروال و تمهیدات انجام شده در زمان حمالت

(گزارش خبر

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15

دسترسی و مجوز - وضعیت مدیریت هویت

دستگاه  و وضعیت مدیریت حفاظت از 

اطالعات و داده

25

پیگیری استقرار سیستم یکپارچه مدیریت 

کاربران در دستگاه و استقرار سیستم یکپارچه 

مدیریت کاربران دفتر حراست

1401/07/011401/07/30فناوری اطالعات50
در دستگاه و مرکز DHCP serverارسال مستندات راه اندازی 

حراست
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتقاء سطح امنیت اطالعات 

دیجیتال و شناسایی 

زیرساختهای آن

15

دسترسی و مجوز - وضعیت مدیریت هویت

دستگاه  و وضعیت مدیریت حفاظت از 

اطالعات و داده

25

وضعیت اعمال کنترل های امنیتی بر روی داده ها 

و اطالعات و مستندسازی فرایندها و دارایی 

های اطالعاتی و به روز رسانی دوره ای آنها

1401/08/011401/08/30فناوری اطالعات50
ارسال مستندات شناسنامه سخت افزاری و نرم افزای دستگاه و 

DBPlanمستندات 
_✔✔
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255صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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ی
اد

ست

ی
اه
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صف
ا

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 
15

توانمند سازی و ساماندهی وضعیت 

مشاغل - آموزشی حفاظتی مدیران

کارکنان حراست و حفاظت - حساس

فیزیکی و رابطین محرمانه

100
تهیه تقویم برگزاری دوره های آموزشی مطابق با 

نظام نامه آموزشی ابالغی
15

آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/07/011401/07/30

ارسال تقویم زمان بندی شده سالیانه مطابق فرمت ابالغی در 

نظام نامه آموزشی
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 
15

توانمند سازی و ساماندهی وضعیت 

مشاغل - آموزشی حفاظتی مدیران

کارکنان حراست و حفاظت - حساس

فیزیکی و رابطین محرمانه

100
تهیه و تدوین  فرمت  شناسنامه آموزشی برای 

کلیه کارکنان حراست
15

آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/07/011401/07/30

کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه شناسنامه آموزشی جهت کلیه 

با اولویت کارکنان شاغل در دفتر  )کارکنان دفتری حراست 

ارائه گزارش :  مستندات . ) می باشند  (ستادی حراست دانشگاه

(وضعیت شناسنامه آموزشی بر اساس فرمت ابالغی

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 
15

توانمند سازی و ساماندهی وضعیت 

مشاغل - آموزشی حفاظتی مدیران

کارکنان حراست و حفاظت - حساس

فیزیکی و رابطین محرمانه

100

وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای 

 12 )کارکنان حراست و مشاغل حساس 

(1401ماهه

20
آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/12/011401/12/20

  (1401ماهه   12)ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده 

بر اساس فرمت ابالغی در نظام نامه آموزشی و تکمیل شناسنامه 

آموزشی

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 
15

توانمند سازی و ساماندهی وضعیت 

مشاغل - آموزشی حفاظتی مدیران

کارکنان حراست و حفاظت - حساس

فیزیکی و رابطین محرمانه

100

وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای 

سه ماهه )کارکنان حراست و مشاغل حساس 

(1401دوم سال

20
آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/08/011401/08/30

سه ماهه دوم )ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده 

بر اساس فرمت ابالغی در نظام نامه آموزشی و   (1401سال

تکمیل شناسنامه آموزشی

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 
15

توانمند سازی و ساماندهی وضعیت 

مشاغل - آموزشی حفاظتی مدیران

کارکنان حراست و حفاظت - حساس

فیزیکی و رابطین محرمانه

100

وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای 

سه ماهه )کارکنان حراست و مشاغل حساس 

(1401سوم سال

15
آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/10/011401/10/30

سه ماهه سوم )ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده 

بر اساس فرمت ابالغی در نظام نامه آموزشی و   (1401سال

تکمیل شناسنامه آموزشی

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

افزایش سرانه آموزش های ویژه 

(حراست)مدیران و کارکنان 
15

توانمند سازی و ساماندهی وضعیت 

مشاغل - آموزشی حفاظتی مدیران

کارکنان حراست و حفاظت - حساس

فیزیکی و رابطین محرمانه

100

وضعیت آموزش های حراستی برگزار شده برای 

 ماهه سال 12کارکنان حراست و مشاغل حساس 

1400

15
آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/08/011401/08/30

ارسال گزارش دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس فرمت 

ابالغی در نظام نامه آموزشی
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ارتقاء سطح توانمند سازی کارکنان حفاظت 

فیزیکی
25

 تهیه و تدوین پرونده سالمت ویژه کارکنان"

"حفاظت فیزیکی
1401/07/011401/07/30فیزیکی25

کلیه حراست ها ملزم به برنامه ریزی جهت ارتقاء آمادگی 

جسمانی  کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند ارسال برنامه های 

تدوین شده به مرکز حراست

_✔✔
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256صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


وزارت
بهداشت،
درمان
و
آموزش
پزشکی





معاونت
توسعه
مدیریت،
منابع
و
برنامه
ریزی



دفتر
برنامه
ریزی
و
نظارت
راهبردی




هدف کمیهدف کلیحوزه

ی
کم
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هد

ن 
وز

برنامه

مه
رنا

ن ب
وز

فعالیت

ت
الی

فع
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وز

نشانگرپایانشروعدفتر

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
ها

صف
ا

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ارتقاء سطح توانمند سازی کارکنان حفاظت 

فیزیکی
25

شناسایی وتوانمند سازی استعداد های مختلف 

موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی بر 

اساس فرمت ابالغی

1401/07/011401/07/30فیزیکی25

کلیه حراست ها ملزم به شناسایی وتوانمند سازی استعداد های 

. - مختلف موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند

ارسال گزارش بر اساس فرمت ابالغی از اقدامات انجام شده به 

مرکز حراست

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ارتقاء سطح کمی و کیفی سامانه پایش 

تصویری
25

استاندارد سازی اتاق مانیتورینگ و ارتقاء 

سامانه پایش تصاویر و تالش برای انتقال تصاویر 

در بستر امن

1401/10/011401/10/30فیزیکی30
ارائه گزارش از آخرین اقدامات مربوط به استاندارد سازی اطاق 

مانیتورینگ در محیط تحت پوشش بر اساس دستورالعمل ابالغی
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ارتقاء سطح کمی و کیفی سامانه پایش 

تصویری
25

تکمیل و ارسال لیست مربوط به فرکانس شبکه 

(بیسیم)رادیویی 
1401/07/011401/07/30فیزیکی30

کلیه حراست ها ملزم به ارسال لیست مربوط به فرکانس شبکه "

رادیویی 

"مطابق فرمت ابالغی هستند (بیسیم )

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ایجاد بانک اطالعاتی پدافند غیر عامل 

دستگاه/ اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه 
25

پیگیری تهیه و تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز 

در حوزه حفاظت فیزیکی
1401/07/011401/07/30فیزیکی25

کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز 

جهت سامانه های نگهبانی و انتظامات خود می باشند
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ایجاد بانک اطالعاتی پدافند غیر عامل 

دستگاه/ اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه 
25

تکمیل و بروز رسانی شناسنامه های محیطی 

اماکن
1401/10/011401/10/30فیزیکی25

بیمارستان :تکمیل و بروز رسانی شناسنامه  های محیطی اماکن

مرکز جامع خدمات /بیمارستان های غیر آموزشی/های آموزشی

خانه /مرکزجامع خدمات سالمت روستایی/سالمت شهری

اماکن اداری رفاهی/بهداشت 

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ساماندهی  فعالیت های مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل
25

آسیب شناسی تحلیلی از  وضعیت موجود 

دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل/دانشگاه 
1401/07/011401/07/30فیزیکی20

حراست ها بر اساس دستورالعمل ابالغی ملزم به ارائه گزارش 

آسیب شناسی تحلیلی وضعیت موجود فضای تحت پوشش خود 

 به پیوست راهکارSWOTارسال جدول : می باشند مستندات 

_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ساماندهی  فعالیت های مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل
25

ارسال گزارش از  جلسات کمیته مدیریت بحران 

و پدافند غیر عامل
1401/11/011401/11/30فیزیکی20

حراست ها بر اساس دستورالعمل ابالغی ملزم به ارائه گزارش 

: کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل می باشند مستندات 

ارسال صورت جلسات بر گزار شده

_✔✔
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257صفحه
1401برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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ریزی



دفتر
برنامه
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حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ساماندهی  فعالیت های مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل
25

-تالش در جهت رفع نیازهای خانه های بهداشت

پایگاه سالمت و مراکز خدمات بهداشتی در 

از جمله نصب اعالن )جهت ارتقاء سطح امنیت 

(...سرقت، دوربین و

1401/08/011401/08/30فیزیکی20
ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء سطح 

امنیت
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

- افزایش سطح حفاظت از اماکن

منابع و دارایی های فیزیکی 

دستگاه

15
ساماندهی  فعالیت های مدیریت بحران و 

پدافند غیر عامل
25

شناسایی نیازهای دانشگاه ها جهت تامین 

پایگاه سالمت و -امنیت خانه های بهداشت

مراکز خدمات بهداشتی

1401/07/011401/07/30فیزیکی20
کلیه حراست ها بر اساس دستورالعمل ابالغی ملزم به ارائه اعالم 

.نیازهای خود می باشند
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه ریزی و -سیاستگذاری 

نظارت و ارزیابی حراست ها

15

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی حراست 

دانشگاه ها و یکسان سازی نظارت و 

بازرسی از مراکز تابعه

50
 (1401 ماهه دوم سال6)ارزیابی عملکرد حراست 

بر اساس شاخص های ابالغی
50

آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/12/011401/12/20

ارسال گزارش آخرین وضعیت عملکرد مدیریت حراست 

دانشگاه مطابق فرمت ابالغی
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه ریزی و -سیاستگذاری 

نظارت و ارزیابی حراست ها

15
اجرا و پایش برنامه های - تدوین- تهیه

1401عملیاتی سال 
50

 )برگزاری نشست مشترك با حراست های تابعه 

ارزیابی پیشرفت برنامه های مشترك 

(وغیرمشترك

20
آموزش و  طرح و 

برنامه
✔✔_ارسال گزارش و صورت جلسه نشست و لیست شرکت کنندگان1401/09/011401/09/30

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه ریزی و -سیاستگذاری 

نظارت و ارزیابی حراست ها

15
اجرا و پایش برنامه های - تدوین- تهیه

1401عملیاتی سال 
50

 ساله آتی 3تهیه و تدوین برنامه راهبردی 

(1403 لغایت 1401 )حراست 
20

آموزش و  طرح و 

برنامه
✔✔_تدوین و ارسال برنامه راهبردی سه ساله  توسط دفاتر حراست1401/07/011401/07/30

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه ریزی و -سیاستگذاری 

نظارت و ارزیابی حراست ها

15
اجرا و پایش برنامه های - تدوین- تهیه

1401عملیاتی سال 
50

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر مشترك سال 

1401
20

آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/07/011401/07/30

 توسط 1401تدوین و ارسال برنامه عملیاتی غیر مشترك سال 

دفاتر حراست
_✔✔
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حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه ریزی و -سیاستگذاری 

نظارت و ارزیابی حراست ها

15
اجرا و پایش برنامه های - تدوین- تهیه

1401عملیاتی سال 
50

وضعیت اجرای سالیانه برنامه عملیاتی 

دانشکده ها/اختصاصی حراست دانشگاه 
20

آموزش و  طرح و 

برنامه
1401/12/011401/12/20

ارسال گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی غیر مشترك مطابق 

96/7/26 مورخ96/10688/فرمت ابالغی به شماره ح
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

دستاورد ها - صیانت از ارزش ها

دستگاه (انسانی و مالی)و منابع 
1401/07/011401/07/30پرسنلی25اقدامات حراستی در برخورد با مفساد اداری40برخورد با با مفساد اداری20

کلیه دفاتر حراست ها ملزم به انجام اقدامات براساس 

دستورالعمل ابالغی می باشند
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

دستاورد ها - صیانت از ارزش ها

دستگاه (انسانی و مالی)و منابع 
40برخورد با با مفساد اداری20

تشکیل پرونده  مفاسد اداری و ارجاع به مراجع 

ذی صالح
1401/10/011401/10/30پرسنلی25

کلیه دفاتر حراست ملزم به تشکیل پرونده فساد های اداری و 

ارسال گزارش: مستندات.ارجاع به مراجع ذی صالح می باشند
_✔✔

حراست

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

دستاورد ها - صیانت از ارزش ها

دستگاه (انسانی و مالی)و منابع 
40برخورد با با مفساد اداری20

گزارش وضعیتی از اقدامات صورت گرفته در 

(1401 ماهه 12)برخورد با مفاسد اداری 
1401/12/011401/12/20پرسنلی25

کلیه دفاتر حراست ها ملزم به ارسال گزارش از وضعیت اقدامات 

.صورت گرفته می باشند
_✔✔
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طب سنتی

توسعه آموزش علوم 

- پزشکی پاسخگو

عادالنه و - جامعه نگر

ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

افزایش برنامه های آموزش مداوم 

اعتباربخشی شده
10

آموزش مداوم جامعه پزشکی در حوزه طب 

ایرانی
100

ارائه گزارش از برگزاری کالس آموزش مداوم 

 2حداقل )جامعه پزشکی در حوزه طب ایرانی 

(ساعت

✔✔-ارائه گزارش1401/12/011401/12/25طب سنتی70

طب سنتی

اجتماعی سازی سالمت 

در جهت مشارکت 

-ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و 

جلب مشارکت بین 

حفظ - بخشی در تامین

و ارتقای سالمت

اصالح سبک زندگی سالم با 

آموزه های طب ایرانی
100

حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با 

گسترش فرهنگی )آموزه های طب ایرانی 

(طب ایرانی

100

ارائه گزارش از برگزاری کالس های آموزش 

در )عمومی برای گروه های مختلف 

(...ادارات / مدارس/ فرهنگسراها/مساجد

✔✔-ارائه گزارش1401/12/011401/12/25طب سنتی10

طب سنتی

اجتماعی سازی سالمت 

در جهت مشارکت 

-ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و 

جلب مشارکت بین 

حفظ - بخشی در تامین

و ارتقای سالمت

اصالح سبک زندگی سالم با 

آموزه های طب ایرانی
100

حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با 

گسترش فرهنگی )آموزه های طب ایرانی 

(طب ایرانی

100

ارائه گزارش از حضور مؤثر در فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی برای اصالح سبک زندگی با 

آموزه های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه 

توسعه طب ایرانی

✔✔✔ارائه گزارش1401/11/011401/11/30طب سنتی10

طب سنتی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش تعداد مراکز ارائه 

سنتی و - فرآورده های طبیعی

گیاهی دارویی

30
فراهمی خدمات در  واحدهای عرضه ی 

فرآورده های طبیعی و سنتی
1401/11/011401/11/30طب سنتی40ارائه گزارش از داروخانه های دانشگاهی موجود100

ارائه گزارش رسمی از داروخانه های دانشگاهی طبق جدول 

ارسالی
-✔✔

طب سنتی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش تعداد کلینیک های 

دولتی ارائه دهنده خدمات طب 

سنتی

70فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی15

ارائه گزارش از  ایجاد، توسعه یا بهبود عملکرد 

سالمتکده های تیپ، غیر تیپ، واحدهای ارائه 

،  خدمت طب ایرانی در کلینیک های ویژه

درمانگاه ها و بیمارستان ها

✔✔-تکمیل فرم های ارسال شده1401/11/011401/11/30طب سنتی30
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ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش تعداد کلینیک های 

دولتی ارائه دهنده خدمات طب 

سنتی

70فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی15
ارائه گزارش از ایجاد واحد مشاوره طب ایرانی 

در بیمارستان
✔✔-ارائه گزارش عملکرد1401/11/011401/11/30طب سنتی30

طب سنتی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش تعداد کلینیک های 

دولتی ارائه دهنده خدمات طب 

سنتی

✔✔-ارائه گزارش از اقدامات انجام شده1401/12/011401/12/25طب سنتی30ارائه گزارش از ساماندهی خبرگان بدون مدرك70فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی15

طب سنتی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش درصد مطب ها و 

مؤسسات پزشکی بخش 

خصوصی ارائه دهنده خدمات 

طب سنتی

12
فراهمی خدمات در مراکز درمانی غیر 

دولتی
100

ارائه گزارش از آموزش مهارتی به منظور 

توسعه ی طب ایرانی و مکمل
1401/12/011401/12/25طب سنتی60

 ساعته 60ارائه گزارش از برگزاری آموزش مهارتی دوره ی 

پزشکان در دانشگاه متبوع
-✔✔

طب سنتی

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش تعداد محصوالت غذایی 

فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی
100

فراهمی تغذیه سالم با آموزه های طب 

ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب 

ایرانی

100
ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم 

با آموزه های طب ایرانی در حوزه ی پژوهش
✔✔-ارائه ی گزارش رسمی از اقدامات1401/12/011401/12/25طب سنتی30

طب سنتی

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش تعداد محصوالت غذایی 

فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی
100

فراهمی تغذیه سالم با آموزه های طب 

ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب 

ایرانی

100
ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم 

با آموزه های طب ایرانی در حوزه ی آموزش
✔✔-ارائه گزارش از اقدامات انجام شده1401/12/011401/12/25طب سنتی30

طب سنتی

تامین ایمنی و اصالح 

الگوی مصرف فرآورده 

های سالمت

افزایش تعداد محصوالت غذایی 

فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی
100

فراهمی تغذیه سالم با آموزه های طب 

ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب 

ایرانی

100

ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم 

با آموزه های طب ایرانی در حوزه ی بهداشت، 

درمان و دارو

✔✔-ارائه گزارش رسمی از اقدامات1401/12/011401/12/25طب سنتی40

طب سنتی

توسعه کمی و کیفی 

تولید داخلی دارو و 

فراورده های سالمت

 شرکت 25شکل گیری حداقل 

دارویی دانش بنیان خصوصی در 

حوزه واکسن و داروهای 

بیولوژیک

100
افزایش تعداد مراکز رشد و شرکت های 

دانش بنیان در حوزه طب ایرانی
100

ارائه گزارش از ایجاد مراکز رشد، شرکت های 

دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در 

حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ 

پزشکی

✔✔-ارائه گزارش رسمی1401/11/011401/11/30طب سنتی70
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طب سنتی
حفاظت مالی مردم در 

برابر هزینه های سالمت

کاهش درصد مواجهه با 

هزینه های کمرشکن سالمت
50

ارتقاء سطح سالمت جامعه با آموزه های 

طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه 

طب ایرانی

100

ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سالمت 

جامعه با آموزه های طب ایرانی در حوزه ی 

آموزش

✔✔-ارائه گزارش رسمی1401/12/011401/12/25طب سنتی30

طب سنتی
حفاظت مالی مردم در 

برابر هزینه های سالمت

کاهش درصد مواجهه با 

هزینه های کمرشکن سالمت
50

ارتقاء سطح سالمت جامعه با آموزه های 

طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه 

طب ایرانی

100

ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سالمت 

جامعه با آموزه های طب ایرانی در حوزه ی 

بهداشت، درمان و دارو

✔✔-ارائه گزارش رسمی از اقدامات1401/12/011401/12/25طب سنتی40

طب سنتی
حفاظت مالی مردم در 

برابر هزینه های سالمت

کاهش درصد مواجهه با 

هزینه های کمرشکن سالمت
50

ارتقاء سطح سالمت جامعه با آموزه های 

طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه 

طب ایرانی

100

ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سالمت 

جامعه با آموزه های طب ایرانی در حوزه ی 

پژوهش

✔✔-ارائه گزارش1401/12/011401/12/25طب سنتی30

طب سنتی

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تعداد مقاالت پر استناد 

ESIدر حوزه سالمت بر اساس 
100تولید منابع دانش افزایی30

ارائه  گزارش از به روز رسانی بانک های اطالعاتی 

طب ایرانی
✔✔-تکمیل فرم های ارسال شده1401/11/011401/11/30طب سنتی60
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طب سنتی

دستیابی به توسعه 

علوم  و فناوری های 

متناسب -نوین و نافع 

نیازها و - با اولویتها 

مزیت های نسبی کشور 

و انتشار و به کارگیری 

آنها در نهادهای 

- مختلف آموزشی 

صنعتی و خدماتی به 

ویژه نظام سالمت

افزایش تعداد مقاالت منتشر 

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی 

Scopus مجالت % 25 که در

برتر هر رشته بر اساس شاخص 

SJR یافت می شود به کل مقاالت 

دانشگاه علوم پزشکی

70
تولید شواهد علمی بر اساس مأموریت 

نقشه توسعه طب ایرانی
100

افزایش تعداد مقاالت دانشگاه در حوزه طب 

ایرانی، داروسازی سنتی، تاریخ پزشکی و اصالح 

سبک زندگی

✔✔-ارائه گزارش1401/12/011401/12/25طب سنتی100

طب سنتی
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش درصد بیماری های شایع 

واگیر و غیرواگیر در سالمندان به 

سال پایه% 5میزان 

40
ارتقاء سالمت سالمندان بر اساس مأموریت 

نقشه توسعه طب ایرانی
100

ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سالمت 

سالمندان در حوزه ی آموزش
✔✔-ارائه گزارش رسمی1401/12/011401/12/25طب سنتی30

طب سنتی
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش درصد بیماری های شایع 

واگیر و غیرواگیر در سالمندان به 

سال پایه% 5میزان 

40
ارتقاء سالمت سالمندان بر اساس مأموریت 

نقشه توسعه طب ایرانی
100

ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سالمت 

سالمندان در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو
✔✔-ارائه گزارش رسمی1401/12/011401/12/25طب سنتی40

طب سنتی
کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

کاهش درصد بیماری های شایع 

واگیر و غیرواگیر در سالمندان به 

سال پایه% 5میزان 

40
ارتقاء سالمت سالمندان بر اساس مأموریت 

نقشه توسعه طب ایرانی
100

ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سالمت 

سالمندان در حوزه ی پژوهش
✔✔-ارائه گزارش رسمی1401/12/011401/12/25طب سنتی30
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مامایی

توسعه آموزش علوم 

- پزشکی پاسخگو

عادالنه و - جامعه نگر

ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

افزایش برنامه های آموزش 

مهارتی وحرفه ای اعتباربخشی
100

- بازنگری کوریکولوم بهداشت باروری

مشاوره در مامایی و مامایی در مقاطع 

مختلف بر اساس افزایش کمی و کیفی 

جمعیت و فرزندآوری

50
پیشنهاد محتوای آموزشی در جهت بازنگری 

کوریکولوم آموزشی
✔✔-ارسال پیشنهادات1401/08/011401/11/15مامایی100

مامایی

توسعه آموزش علوم 

- پزشکی پاسخگو

عادالنه و - جامعه نگر

ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

افزایش برنامه های آموزش 

مهارتی وحرفه ای اعتباربخشی
100

دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای اعضاء 

دانشجویان بهداشت - هیات علمی مامایی

مشاوره در مامایی و مامایی در - باروری

مقاطع مختلف و ارائه دهندگان خدمات 

مامایی

50
اجرای دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای یکی 

از گروه های هدف
1401/09/011401/11/30مامایی50

ارسال حضور و غیاب اساتید شرکت کننده و فرم های ارزیابی 

برنامه
-✔✔

مامایی

توسعه آموزش علوم 

- پزشکی پاسخگو

عادالنه و - جامعه نگر

ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

افزایش برنامه های آموزش 

مهارتی وحرفه ای اعتباربخشی
100

دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای اعضاء 

دانشجویان بهداشت - هیات علمی مامایی

مشاوره در مامایی و مامایی در - باروری

مقاطع مختلف و ارائه دهندگان خدمات 

مامایی

50
تدوین یک دوره مهارتی بالینی کوتاه مدت برای 

یکی از گروه های هدف
✔✔-ارسال دوره مهارتی تدوین شده1401/08/011401/10/15مامایی50

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در ۱۵میزان 

پایان برنامه

50
استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی 

در بیمارستان ها
100

ارزیابی اجرای برنامه استقرار اعضای هیات 

علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها
✔✔✔ارسال نتایج ارزیابی به صورت جدول1401/08/011401/08/30مامایی30

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در ۱۵میزان 

پایان برنامه

50
استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی 

در بیمارستان ها
100

تکمیل ارتقای برنامه های زیرساختی آموزشی و 

منابع موجود در دانشگاه ها جهت اجرایی کردن 

طرح استقرار هیات علمی بالین مامایی

✔✔✔ارسال مستندات در خصوص  تکمیل زیرساخت های الزم1401/08/011401/11/30مامایی30

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در ۱۵میزان 

پایان برنامه

50
استقرار اعضای هیات علمی بالینی مامایی 

در بیمارستان ها
100

جمع آوری اطالعات تعداد هیئت علمی بالینی از 

دانشگاه های علوم پزشکی
✔✔-مستندات از تعداد هیئت علمی مستقر در بالین1401/07/151401/08/30مامایی30
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ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری وجنسی به میزان 

درصد تا پایان سال پایه تا پایان 

برنامه

50تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه50

اجرای حداقل یک برنامه تدوین شده برای 

دانشجویان بهداشت باروری، مشاوره در مامایی 

و مامایی در مقاطع مختلف، ارائه دهندگان 

خدمات مامایی و یا عموم مردم

✔✔-ارسال فرم های ارزیابی برنامه1401/09/011401/11/15مامایی60

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری وجنسی به میزان 

درصد تا پایان سال پایه تا پایان 

برنامه

50تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه50
تشکیل جلسات دوره ای توسط هسته 

فرزندآوری
1401/08/011401/10/15مامایی20

ارسال برنامه های تدوین شده در راستای سیاست های کلی 

جمعیت
-✔✔

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری وجنسی به میزان 

درصد تا پایان سال پایه تا پایان 

برنامه

50تشکیل هسته فرزندآوری در دانشگاه50
تشکیل هسته فرزندآوری با مسئولیت  مدیر 

محترم گروه مامایی و بهداشت باروری
1401/08/011401/08/30مامایی20

ارسال ابالغ حکم افراد گروه با امضای ریاست محترم دانشگاه و 

لیست اسامی و تخصص اعضاء
-✔✔

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری وجنسی به میزان 

درصد تا پایان سال پایه تا پایان 

برنامه

50مشاوره در جهت ارتقاء رضایت زناشویی50

اجرای برنامه مشاوره با زنان در جهت افزایش 

رضایتمندی زناشویی با مدیریت دانشجوی 

دکتری یا عضو هیئت علمی  مربوطه

✔✔-ارسال فرم های ارزیابی برنامه1401/10/011401/12/15مامایی50

مامایی

ارتقای سالمت 

همه جانبه در ابعاد 

روانی و - جسمی

اجتماعی

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری وجنسی به میزان 

درصد تا پایان سال پایه تا پایان 

برنامه

50مشاوره در جهت ارتقاء رضایت زناشویی50
برنامه ریزی  برگزاری جلسات مشاوره در جهت 

افزایش رضایتمندی زناشویی
✔✔-ارسال صورتجلسه برنامه ریزی1401/09/011401/12/15مامایی50
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پدافند غیر 

عامل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

ارتفاء سطح مهارت نظام سالمت 

و ظرفیت های دانشگاههای علوم 

پزشکی در مواجهه با انواع 

CBRNEتهدیدات و حوادث 

1401/09/011401/09/30پدافند100عملیاتی و دورمیزیCBRNE100برگزاری مانورهای 35
مانور دورمیزی

مانور شبیه سازی
-✔✔

پدافند غیر 

عامل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

دانش و - ارتقا سطح مهارت 

نگرش نظام سالمت در زمینه 

مفاهیم پدافند غیر عامل

35

اساتید و - آموزش گروهی از پرسنل

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در 

 در حوزه پیش بیمارستانی CBRNEزمینه 

و بیمارستانی و دانشگاهی

100

آموزش تمامی پرسنل، اساتید و دانشجویان 

 CBRNEدانشگاه های علوم پزشکی در زمینه 

در حوزه پیش بیمارستانی و بیمارستانی و 

دانشگاهی

1401/09/011401/09/30پدافند100

آموزش تمامی پرسنل، اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم 

 در حوزه پیش بیمارستانی و CBRNEپزشکی در زمینه 

بیمارستانی و دانشگاهی

-✔✔

پدافند غیر 

عامل

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و - مالی

انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

امنیت فضای سایبر در 

ها نظام سالمت زیرساخت
30

ریزی جهت کاهش  تهدیدات و  برنامه

ها سایبری پذیری آسیب
100

تشکیل کارگروه تخصصی، آموزش، مانور و 

تدوین برنامه های امنیت سایبری
1401/09/011401/09/30پدافند100

تشکیل کارگروه تخصصی، آموزش، مانور و تدوین برنامه های 

امنیت سایبری
-✔✔

پدافند غیر 

عامل

کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

 قانون حمایت از 65اجرای ماده 

خانواده و جوانی جمعیت
25

تهدیدات متصور در حوزه جمعیت و 

مخاطرات باروری
100

تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه زیستی، 

های  شیمیایی، امواج، پرتوی و آالینده

محیطی زیست

✔✔-تهدیدات و مخاطرات باروری1401/09/011401/09/30پدافند100

پدافند غیر 

عامل

کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتفاء توانمندی ها و ظرفیت های 

بیمارستانهای جنرال دانشگاهها 

در مواجهه با انواع تهدیدات

25
آمادگی و پاسخ بیمارستانهای جنرال 

CBRNEدانشگاه ها در مقابله با حوادث 
100

برنامه ریزی، آماده سازی فضای فیزیکی، 

آموزش، مانور و تهیه دستورالعمل فنی و اجرایی
1401/09/011401/09/30پدافند100

برنامه ریزی، آماده سازی فضای فیزیکی، آموزش، مانور و تهیه 

دستورالعمل فنی و اجرایی
-✔✔

پدافند غیر 

عامل

کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتفاء توانمندی ها و ظرفیت های 

بیمارستانهای منتخب تخصصی 

دانشگاهها در مواجهه با انواع 

تهدیدات

25

آمادگی و پاسخ بیمارستان های منتخب 

تخصصی دانشگاه ها در مقابله با حوادث 

C BR N E

100

برنامه ریزی، آماده سازی فضای فیزیکی، 

آموزش، مانور و تهیه دستورالعمل فنی و اجرایی 

بیمارستان منتخب

1401/09/011401/09/30پدافند100
برنامه ریزی، آماده سازی فضای فیزیکی، آموزش، مانور و تهیه 

دستورالعمل فنی و اجرایی بیمارستان منتخب
-✔✔

پدافند غیر 

عامل

کاهش عوامل خطر و 

بار بیماری ها

ارتفاء توانمندی ها و ظرفیت های 

مراکز فوریت های پزشکی 

دانشگاهها در مواجهه با انواع 

تهدیدات

25
آمادگی و پاسخ نیروهای پیش بیمارستانی 

CBRNEدر حوادث 
100

خرید و بروز رسانی کیت و تجهیزات تخصصی و 

 CBRNEآماده سازی تیم های واکنش سریع 

آموزش مانور

1401/09/011401/09/30پدافند100
خرید و بروز رسانی کیت و تجهیزات تخصصی و آماده سازی 

 آموزش مانورCBRNEتیم های واکنش سریع 
-✔✔


