
   حوزه هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1390طرح جامع سالمت سال  لیست پروژه هاي

  

  تیـــــــــــــــمعاونت بهداش

HSR  غیرHSR  عنوان پروژه  ردیف
        1391 سال براي استان کل در آن اراستقر عملیاتی برنامه تدوین و آن ارزشیابی ، محمدیه در شده شناسایی افراد از مراقبت و سالمت جمعیتی غربالگري پایلوت اجراي  1

    ) تغذیه و سیگار ، چاقی ، افسردگی ، تحرکی کم( 1390 سال اجرایی بسته در استان بهداشتی رابطین کلیه آموزش  2

   آن استقرار ونحوه آینده سال 5 در مردم براي اي تغذیه هاي پیام تهیه  3

  داشتیمعاونت به ساله 5 عملیاتی برنامه تدوین  4

    اعتیاد و سیگار ترك ، ناخواسته بارداري از جلوگیري ، مادر شیر ترویج اجتماعی بازاریابی برنامه اجراي  5

    استان شهرستان هر در محله 10 حداقل در سالمت براي محالت مردم توانمندسازي برنامه اجراي  6

    فشارخون/عروقی قلبی و دیابتی بیماران مداوم هاي مراقبت تدارك منظور به شهرستان بهداشت مرکز در غیردولتی بخش از سالمت خدمات خریداري ظرفیت ایجاد  7

    استان هاي کودك مهد  کلیه فیزیکی بهداشت وضعیت بهبود  8

      زندانیان سالمت خدمتی بسته اجراي  9

      البرز شهرستان در طیمح بهداشت يها تیفعال کردن زهیمکان  10

    سالمت بستري و سرپایی خدمات کنندگان ارائه و واحدها از روستا و شهر مردم انتظارات بررسی  11

    استان کل در سیگار دسترسی و عرضه کاهش جهت اي مداخله برنامه واجراي تدوین  12

      1389 سال پروژه مطابق کارفرمایی سندیکاي طریق از کارفرما 100 آموزش  13

      خانواده پزشکان ژهیو Disease Management يماریب تیریمد و Case Management ماریب تیریمد یچگونگ يراهنما یطراح  14

      یبهداشت رابط 2000 به خانوار هیتغذ تیریمد بسته آموزش  15

      1390 سال در کودکان براي نوساز منازل ایمنی برنامه اجراي  16

           قزوین  استانزنان خانه دار تحت پوشش بابهداشت سبزي و میوه  در جمعیت  تغذیهبهبود   17

      استان در غذایی مواد نگهداري دستورالعمل استقرار  18

      است 1390 سال در آن اجراي بر نظارت و شهرستان سالمت بسته الزامات استقرار  19

  

  

  

  

  



  

  وییــــــــــــــــــــــــــــــــمعاونت دانشج

HSR  غیرHSR  عنوان پروژه  ردیف
    استان سالمت گذاري سیاست دبیرخانه همکاري با سالم دانشجوي  بروشور توزیع و طراحی  1

  طراحی و استقرار آئین نامه کلینیک هاي دانشجویی در کلیه دانشگاه هاي استان و تشکیل شوراي هماهنگی سالمت دانشجویان  2

ها دانشگاه بقیه براي حمایت جلب و قزوین پزشکی علوم هدانشگا دانشجویی هاي خوابگاه ایمنی وضعیت ارزیابی  3

  ...) معنوي سالمت بعد در دانشحویان آموزش(دانشجویان ویژه عترت و قرآن آموزش برنامه اجراي  4

    قزوین پزشکی علوم دانشگاه کارکنان سوم یک براي حداقل همگانی ورزش اجراي  5

  دانشجویان براي مواد فمصر سوئ از پیشگیري برنامه اجراي  6

    تحصیلی افت بهبود براي چندبعدي اي مداخله الگوي اجراي اثربخشی بررسی  7

    برگزاري همایش نقش دانشجو و کانون هاي دانشجویی در سالمت استان و تشکیل کانون دانشجویی سالمت و توسعه پایدار  8

    المللی بین استانداردهاي به جهتو با دانشجویان سلف روزانه غذایی برنامه طراحی  9

    آرایشی لوازم از استفاده خصوص در قزوین پزشکی علوم دانشگاه دختر دانشجویان رفتار در تغییر  10

  ذا و داروـــــــــــــــــــــــــمعاونت غ

    قزوین استان عرضه سطح قاچاق در بهداشتی و آرایشی کاالهاي کاهش دستورعمل استقرار  1

    پزشکان رفتار تغییر براي دارو منطقی تجویز بهبود سیاست سند استقرار سازي آماده و تصویب و تهیه  2

  DDD   روش به نظر مورد آموزشی مداخالت طریق از سینا بوعلی بیمارستان هاي بخش از یکی در پنم ایمی بیوتیک آنتی مصرف الگوي اصالح امکان بررسی  3

      اي رسانه تولیدات طریق از بیوتیک آنتی منطقی مصرف محوریت با نوجوان و خردسال سنین در دارو مصرف فرهنگ ایجاد و آگاهی ارتقائ  4

      پزشکی تجویز هاي داده ساماندهی منظور به داروخانه افزار نرم در پزشکان آزاد بیماران دارویی نسخ ثبت طرح سنجی امکان  5

      نظارت بر استقرار آن تدوین دستور عمل ارتقائ کیفیت نان و  6

      فاز آشنایی(محصول کشاورزي پر مصرف در سبد خانوار مردم استان قزوین 6تعیین وضعیت باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در   7

      ها عطاري عملکرد بر نظارت نامه شیوه استقرار  8

    DDD روش به نظر مورد آموزشی مداخالت طریق از قزوین شهر عمومی انپزشک مطب در سفتریاکسون بیوتیک آنتی مصرف الگوي اصالح امکان یررسب  9

      استقرار دستورالعمل عرضه و استفاده از ظروف یکبار مصرف در استان قزوین  10

  هـــــــــــــــــــــــــمعاونت  توسع

      بررسی وضعیت فرهنک سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پیشنهاد مداخالت  1

      تهیه بسته یادگیري خودآموز مدیریتی و دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان ستادي و صف و تدوین آیین نامه استقرار آن  2

      طراحی مدل و نظام انگیزاننده هاي شغلی در کارکنان حوزه آموزشی و سالمت  3

      و ارزشیابی آن براي سال بعد و الزام آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه 1390استقرار موافقت نامه هاي بودجه اي درون دانشگاهی در سال   4

      قزوین استان سالمت طرح در عملیاتی ریزي بودجه-ریزي برنامه استقرار و طراحی  5

6  

  طراحی، تدوین و استقرار شاخص هاي عملکردي نیروهاي خدمات پشتیبانی و مسئوالن و مدیران حوزه معاونت توسعه

  

  
    



  انـــــــــــــــــــمعاونت درم

HSR  غیرHSR  عنوان پروژه  ردیف
      تدوین و تصویب برنامه راهبردي هر بیمارستان و استقرار نظام پایش و نظارت برنامه بیمارستان ها در معاونت درمان  1

      عضویت دو بیمارستان در شبکه بیمارستان هاي ارتقاء دهنده سالمت  2

    ان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی استان براي رویارویی با بحران هاي طبیعی و تدوین برنامه ارتقاي آمادگیبررسی میز  3

  پایلوت بسته ارایه خدمات سالمت معنوي در بیمارستان کوثر و ارزشیابی نتایج آن  4

  استقرار موازین حاکمیت بالینی در بخش هاي دیالیز بیمارستان هاي استان قزوین  5

    و برنامه استقرار آن در استان) صدور مجوز، نظارت، ارزشیابی، رتبه بندي(طراحی نظام اعتباربخشی مراکز سرپایی خدمات سالمت  6

    نفر از دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان شهر قزوین براساس بسته آموزشی مصوب 2000قلبی ریوي به  آموزش احیاء  7

    به شکایات بیماران در استان و پیشنهاد مداخالت بهبودمرور نظام رسیدگی   8

    طراحی و راه اندازي پورتال اطالعات جامع مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی و بستري سالمت استان  9

  یـــــــــــــــــــــــــمعاونت  پژوهش

      دانشگاه مصوب  پژوهشکده و دندان و دهان سالمت و سالمت اعیاجتم کننده تعیین تحقیقاتی مراکز اندازي راه اجرایی مقدمات انجام  1

    آینده سال 5 براي استان سالمت پژوهشی هاي اولویت تعیین  2

    1391 سال در استقرار برنامه تهیه و قزوین پزشکی علوم دانشگاه در سالمت دانش مدیریت نظام بازبینی  3

    استان سالمت جامع برنامه در نتایج کاربست براي) 1389-1379(  گذشته سال 10 در قزوین پزشکی علوم دانشگاه در شده امانج هاي نامه پایان و ها طرح ساماندهی  4

      1390 سال در دانشگاه سالمت جامع طرح HSR يها پروژه ياجرا ندیفرآ تیریمد  5

  یــــــــــــــــــــــــمعاونت آموزش

      استان سالمت نیازهاي به اجتماعی پاسخگویی بهبود براي ها دانشکده آموزشی هاي گروه توانمندسازي و نیازسنجی  1

      )اجتماعی سالمت غربالگري، افسردگی، دخانیات، سالم، تغذیه بدنی، تحرك( استان سالمت دار اولویت موضوعات خدمات ارائه بهبود براي پزشکی دانشجویان درسی برنامه بازنگري  2

      1390 سال ورودي دستیاران و مامایی پرستاري، دندانپزشکی، پزشکی، آخر سال دانشجویان براي گیرندگان خدمت و سالمت خدمات کنندگان ارائه موثر ارتباطی هاي مهارت آموزشی برنامه اجراي  3

      استان سالمت جامع طرح ياجرا يبرا یانسان يروهاین يتوانمندساز  4

  

  

   روابط عمومی

HSR  غیرHSR  ژهعنوان پرو  ردیف
      تشکیل شوراي پیام رسان سالمت و اجراي فعالیت هاي ماهانه  1

    مدیریت و برگزاري نمایشگاه استانی دستاوردهاي طرح جامع سالمت  2

    لیتهاي هنري استانفعااستقرار پیوست سالمت جهت   3

  



  

  دانشکده بهداشــــــــــــــــــــــت

HSR  رغی  HSR  عنوان پروژه  ردیف
      قزوین استان کارگر نفر 500 باالي هاي کارخانه کار هاي محل در) شده پایلوت و طراحی( سالمت ارتقاي خدمات بسته استقرار  1

    قزوین استانداري و پزشکی علوم دانشگاه در اداري سیستم کار هاي محل در) شده طراحی( سالمت ارتقاي خدمات بسته استقرار  2

    کارگر نفر 500 باالي کارخانجات در قزوین استان کار هاي محیط در آالینده کنترل هاي برنامه ارزشیابی  3

  استان هاي سازمان اجرایی مدیران ویژه کار محل در استرس با مقابله دستورعمل استقرار و تهیه  4

  پیشنهادي مداخالت و البرز صنعتی شهر صنعتی فاضالب خانه تصفیه پساب خروجی کیفی خصوصیات بررسی  5

    پیشنهادي مداخالت و کاسپین شهرك صنعتی فاضالب خانه تصفیه پساب خروجی کیفی خصوصیات بررسی  6

    پیشنهادي مداخالت و قزوین شهرستان شهري فاضالب خانه تصفیه پساب خروجی کیفی خصوصیات بررسی  7

    1390 سال در ساکنین سالمت بر آن آثار و آبیک شهر هواي در موجود) PM10 , TPM( محیطی غبار و گرد غلظت بررسی  8

  دانشکده پرستــــــــــــــاري ومامایــــــــــــــــــتی

      )اسکیزوفرنی مواد، مصرف سوئ وسواس، خلقی، اختالالت(روانی بیماري به مبتالیان هاي خانواده ویژه خودآموز آموزشی هاي بسته تدوین  1

      استان سالمت هاي اولویت به توجه با جامعه پرستاري درسی مهبرنا بازنگري  2

    آن با مرتبط عوامل و 1390  سال در قزوین شهرستان درمانی بهداشتی مراکز در خانواده تنظیم خدمات ارائه کیفیت بررسی  3

    1390 سال در مادران سالمت یافته ادغام طرح مورد در استان بهداشتی کارکنان نظرات بررسی  4

  دانشکده پزشــــــــــــــــــــکی

    Health of Health professionals(  (  وپیشنهاد نظام ارتقاي سالمت کارکنان سالمت)پزشک،دندانپزشک، پرستار، ماما،داروساز(بررسی وضعیت سالمت ارائه کنندگان خدمات سالمت در شهر قزوین  1

      آن با مرتبط عوامل و استان روستایی و شهري درمانی بهداشتی مراکز پوشش تحت سال 3 از کمتر کودکان در رماد شیر با انحصاري تغذیه وضعیت بررسی  2

      سالمت خدمات دهندگان ارائه حقوق منشور مفاد خصوص در قزوین پزشکی علوم دانشگاه بالینی علمی هیئت اعضا دیدگاه بررسی  3

      پزشکان عمومی به منظور رفع نیازهاي تخصصی در محل/استان قزوین و تدوین برنامه یادگیري پودمانی بررسی تربیت پزشکان خانواده  نیاز سنجی خدمات تخصصی پزشکی در شهرهاي  4

  دانشکده دندانپزشـــــــــــــــــــکی

      1391روستا و تدوین برنامه مداخالت سال  و شهر تفکیک به )ران باردارسال، سالمندان، ماد 12 زیر آموزان دانش( استان پرخطر گروه در دندانپزشکی پیشگیري خدمات نیازسنجی  1

      مداخالت پیشنهاد و استان در دندان و دهان سالمت نظام کارکردهاي وضعیت بررسی  2

      1391 سال رد استان شهرهاي از یکی در آن آزمایشی استقرار نحوه و دندان و دهان هاي بیماري از مراقبت و غربالگري نظام طراحی  3

      سالم نسوج و دندان حفظ منظور به غلط رفتاري و فرهنگی باورهاي اصالح براي اجتماعی بازاریابی برنامه طراحی  4

      پرخطر و خاص بیماران درمانی نیازهاي به پاسخگویی براي عمومی دندانپزشکی آخر سال آموزشی برنامه بازبینی  5

  

  

  



  دیان ـــــــــــــمرکز بهداشت شهید بلن

HSR  غیرHSR  عنوان پروژه  ردیف
      فراهم کردن بسترهاي کار بین بخشی در سالمت شهرستان  1

      ...*روستا و نظارت بر پایداري نصب پوسترها در سازمان هاي دولتی و  360شهر و  25بهره برداري بیل بوردهاي سالمت در سطح   2

      تدوین و تصویب برنامه سالمت شهرستان  3

      نیازسنجی ، طراحی بسته و آموزش کارشناسان مسئول شبکه و آموزش مکاتبه اي کلیه کارشناسان و بهورزان شهرستان ها  4

      براي ارتقاي سالمت جمعیت  1390بسته اجرایی شبکه هاي در سال   5

کـــــــــــــشبکه بهداشت آبی

      رستانفراهم کردن بسترهاي کار بین بخشی در سالمت شه  1

      ...*روستا و نظارت بر پایداري نصب پوسترها در سازمان هاي دولتی و  360شهر و  25بهره برداري بیل بوردهاي سالمت در سطح   2

      تدوین و تصویب برنامه سالمت شهرستان  3

      و بهورزان شهرستان ها نیازسنجی ، طراحی بسته و آموزش کارشناسان مسئول شبکه و آموزش مکاتبه اي کلیه کارشناسان  4

      براي ارتقاي سالمت جمعیت  1390بسته اجرایی شبکه هاي در سال   5

  رزـــــــــــــــــــشبکه بهداشت  الب

      فراهم کردن بسترهاي کار بین بخشی در سالمت شهرستان  1

      ...*داري نصب پوسترها در سازمان هاي دولتی و روستا و نظارت بر پای 360شهر و  25بهره برداري بیل بوردهاي سالمت در سطح   2

      تدوین و تصویب برنامه سالمت شهرستان  3

      نیازسنجی ، طراحی بسته و آموزش کارشناسان مسئول شبکه و آموزش مکاتبه اي کلیه کارشناسان و بهورزان شهرستان ها  4

      عیتبراي ارتقاي سالمت جم  1390بسته اجرایی شبکه هاي در سال   5

  راـــــــــــــــــــــشبکه بهداشت بویین زه

      فراهم کردن بسترهاي کار بین بخشی در سالمت شهرستان  1

      ...*روستا و نظارت بر پایداري نصب پوسترها در سازمان هاي دولتی و  360شهر و  25بهره برداري بیل بوردهاي سالمت در سطح   2

      شهرستان تدوین و تصویب برنامه سالمت  3

      نیازسنجی ، طراحی بسته و آموزش کارشناسان مسئول شبکه و آموزش مکاتبه اي کلیه کارشناسان و بهورزان شهرستان ها  4

      براي ارتقاي سالمت جمعیت  1390بسته اجرایی شبکه هاي در سال   5

  تانـــــــــــــــــــتشبکه بهداشت تاکس

      ن بخشی در سالمت شهرستانفراهم کردن بسترهاي کار بی  1

      ...*روستا و نظارت بر پایداري نصب پوسترها در سازمان هاي دولتی و  360شهر و  25بهره برداري بیل بوردهاي سالمت در سطح   2

      تدوین و تصویب برنامه سالمت شهرستان  3

      اي کلیه کارشناسان و بهورزان شهرستان ها نیازسنجی ، طراحی بسته و آموزش کارشناسان مسئول شبکه و آموزش مکاتبه  4

      براي ارتقاي سالمت جمعیت  1390بسته اجرایی شبکه هاي در سال   5

  



  

  ت ــــــــــــــــــــــذاري سالمدبیرخانه سیاستگتــــــــــــــــــ

HSR  غیرHSR  عنوان پروژه  ردیف
      ي ، برنامه ریزي و سیاست گذاري سالمت و راه اندازي اتاق فکریکپارچه سازي دبیرخانه هاي مرتبط به تصمیم گیر  1

    )به ویژه در زمینه مولفه هاي اجتماعی سالمت ( استقرار نظام دیده بانی سالمت استان در دبیرخانه سیاست گذاري و انتشار اولین گزارش   2

    ح اثر و عوامل خطر و کارکردهاي سالمت همگانیشهرستان از نظر شاخص هاي سالمت در سط 5رتبه بندي سالمت بخش هاي   3

  ارزشیابی برنامه جامع سالمت استان و بازنگري برنامه بر اساس اسناد باالدستی  4

  اجرا شده در طرح جامع سالمت استان قزوین 1389کاربست نتایج پروژه هاي   5

    طراحی و استقرار نرم افزار برنامه عملیاتی  6

    )از جمله تشکیل خیرین طرح جامع سالمت (استقرار مداخالت نهادینه سازي طرح جامع و جلب حمایت در مراجع مختلف طراحی و   7

    طراحی موزه ارتقاي سالمت استان و جلب حمایت براي تامین منابع مالی  8

    رح جامع سالمت استاناستقرار روزآمد سایت دبیرخانه سیاست گذاري و اطالع رسانی  روزآمد به الیه فعال ط  9

      1391توانمندسازي و نظارت بر برنامه عملیاتی استقرار پیوست  سالمت براي اجرا از سال   10

      طراحی و تصویب نظام  برنامه ریزي و نظارت سالمت در سطح استان   و شهرستان  11

    حق الزحمه مشاورین ارشد طرح جامع سالمت و پیام گزاران سالمت  12

    مور عمومی دبیرخانها  13

    بین محل هاي کاري» سالمت و کار « بین خانوارها و » سالمت خانواده «طراحی دفترك   14

  تـــــــردم در سالمــــــــــارکت مــــــــــــخانه مش

      طراحی و تکمیل کارنامه عملکرد عضو خانه مشارکت-  1394تدوین برنامه خانه مشارکت مردم تا   1

      یروي انسانی براي دفتر خانه مشارکت مردمثبت قانونی خانه مشارکت مردم در استانداري و تفاهم نامه خانه مشارکت مردم با معاونت دانشجویی فرهنگی و سمن ها براي تامین یک نفر ن  2

      یانجیانانتقال دو دوره پیام هاي سالمتی به میانجیان و جمع آوري یک دوره مطالبات مردم از طریق م  3

      نشست تخصصی شهرداران و سالمت استان  4

      نشست تخصصی شوراهاي اسالمی شهر و روستاي استان  5

      نشست تخصصی دهیاران و بخشداران و سالمت استان  6

      نشست تخصصی ائمه جمعه و هیات هاي مذهبی  7

      نشست بهورزان و رابطین بهداشتی  8

      ننشست خیرین سالمت استا  9

      نشست بخش خصوصی و سالمت استان نشست نمایندگان سواد عمومی جامعه  10

      نشست هنرمندان و ورزشکاران  11

      نشست نقش بسیج در سالمت استان  12

      نشست سمن ها  13

  



  

   روابط عمومی

HSR  غیرHSR  عنوان پروژه  ردیف
      ي ماهانهتشکیل شوراي پیام رسان سالمت و اجراي فعالیت ها  1

    مدیریت و برگزاري نمایشگاه استانی دستاوردهاي طرح جامع سالمت  2

    لیتهاي هنري استانفعااستقرار پیوست سالمت جهت   3




