
  معاونت بهداشتی

  عنوان  ردیف

  تدوین توانمند سازي مردم محالت    1

بررسی سواد سالمت اتحادیه ها و اصناف و تدوین برنامه آموزشی مناسب براي آنها    2

پیام پیشگیري از بیماري ها و ارتقاي سالمت ،طراحی توزیع موثر و نظام مند آن از مجاري تعریف شده 100طراحی   3

طراحی نظام غربالگري بیماري هاي غیر واگیر و نحوه استقرار آن                  4

رابط بهداشتی         500تدوین بسته آموزشی رابطین بهداشتی در حیطه بیماري هاي غیر واگیر و آموزش     5

و مدل  نظارتی آنتدوین بسته آموزشی و اجراي آموزش کارفرمایان و تهیه مدل اندازه گیري تاثیر آموزش   6

تدوین بسته خدمتی سالمت زندانیان  7

تنظیم سند سیاست نظام دیده بانی شاخص هاي سطح اثر  8

تحلیل شناسنامه سالمت دانش آموزان براي تمام پایه ها و تدوین برنامه هاي مداخالت سالمت و آموزش به ذینفعان  9

)خرید، نگهداري، پخت و مصرف(خانوار تدوین و اجراي بسته آموزشی مدیریت تغذیه   10

براي تاثیرات آن در سالمت  ) شهرك صنعتی کاسپین و سیاست توسعه پارکهاي بانوان(تعیین و ارزیابی دو سیاست یا پروژه استانی   11

)کیفیت زندگیسرمایه اجتماعی، نشاط، شاخص تکامل دوران کودکی و ( هاي ترکیبی برنامه جامع سالمت  تعیین و سنجش شاخص  12

سال در شهرستان قزوین 6طراحی و استقرار برنامه بهبود ایمنی  منازل واماکن زیست کودکان زیر   13

 1389تدوین برنامه بازاریابی اجتماعی جلوگیري از بارداري ناخواسته،  شیر مادر،  ترك سیگار و اعتیاد در استان قزوین در سال   14

راه اندازي مرکز آموزش و ارتقاء سالمت و مهارتهاي اجتماعی    15

طراحی دوره ویژه آموزشی براي مشاغل و اصناف غیر مواد غذایی و استقرار آن در فرایند صدور مجوز  16

مهدکودکها) فیزیکی(بررسی وضعیت بهداشتی   17

  دبیرخانه سیاستگذاري سالمت

اطالع رسانی طرح جامع سالمت  1

  معاونت درمان

طراحی برنامه تبدیل بیمارستان هاي استان به بیمارستان هاي ارتقاء دهنده سالمت و شروع استقرار آن  1

آموزش و استقرار نظام حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانهاي استان و طراحی برنامه پنج ساله  2

ارتقاء خدمات پرستاري در بیمارستان هاي دانشگاهی استان   3

و تشکیل شوراي هماهنگی سالمت معنوي استان) بیمارستان بوعلی ( طراحی و پایلوت خدمات سالمت معنوي در بیمارستانهاي استان   4

آموزش دانش آموزان دبیرستانی در  مورد احیاء قلبی ریوي  5

  معاونت غذا ودارو

رفتار پزشکانتدوین سند سیاست بهبود تجویز غیرمنطقی دارو و پیشنهاد تغییر   1

تدوین و تصویب آیین نامه نظارت بر عملکرد و کنترل عطاري ها و استقرار آن  2

وجود کاالهاي آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح عرضه استان% 30طراحی و استقرار برنامه کاهش   3

در سطح عرضهطراحی و استقرار برنامه بهبود وضعیت نگهداري مواد غذایی فرآوري شده   4

تدوین سند سیاست و استقرار دستورالعمل عرضه و مصرف ظروف یکبار مصرف در استان  5

طراحی دستورالعمل ارتقاي کیفیت نان و استقرار مداخالت  6

  معاونت پژوهشی

بار بیماریها و آسیب ها در استان قزوین  1

تعییین وضعیت عدالت در سالمت  2

  معاونت آموزشی

ارتقاي سالمت روان استان قزوین و برنامه مراقبت در منزلتدوین سند سیاست   1

تدوین برنامه بازاریابی اجتماعی ، مراجعه به ارائه کنندگان سالمت روان،در استان قزوین  2

طرح جامع سالمت استان 1390تدوین سند سیاست کاهش خشونت و ادغام آن در موافقت نامه هاي سال   3

ادغام خدمات سالمت روان در شبکه هاي بهداشتی و درمانی استان قزوینتدوین سند سیاست براي   4

برنامه ایجاد مرکز منطقه اي توانمندسازي نیروهاي خدمات سالمت روان  5

کی    تدوین برنامه هاي آموزشی مهارت هاي ارتباطی و ارتباط موثر ارائه کننده گان خدمات سالمت و خدمت گیرندگان در تمامی شغل هاي علوم پزش  6

استقرار بسته خدمتی ارتقاي سالمت در محل کار استان قزوین و تدوین بسته خدمتی ارتقاي سالمت در محل کار سیستم هاي اداري  7


