
عناوین پروژه هاي طرح جامع سالمت دستگاههاي اجرایی قزوین و اسامی مجریان

  

  

  

  تربیت بدنی  

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

دکتر خدیجه ایراندوستسواري روي و دوچرخه هاي ورزشی با رویکرد پیاده تدوین برنامۀ بازاریابی اجتماعی حضور مردم شهر قزوین در محیط  1

نادري نسب دکتر مهديتدوین  برنامه ترویج رفتارهاي ورزش همگانی در سازمان هاي دولتی استان قزوین  2

3  

در راستاي تدوین آیین ( آن در استان ز داروهاي غیر مجاز و میزان شیوع بررسی وضعیت آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازي  ا

)نامه نظارت و مراقبت از باشگاههاي ورزشی 

دکتر عباس صادقی

سید عباس بی نیازستانتدوین اولویت هاي تحقیقاتی تفریحات از جمله بازتعریف تفریحات سنتی و جمعی ا  4

علی خورجهانیتدوین برنامه توسعه ورزش سالمندان  5

لیال مبارك آباديطراحی وتدوین بروشورهاي آموزشی فرهنگی مرتبط با ورزش وسالمت  6

دکتر مهدي نادري نسبمدیریت موثر تفریحات جامعه و اثرات سالمتی« برگزاري سمپوزیوم یک روزه   7

دکتر مهدي نادري نسبتجربه کارفرمایان براي توسعه ورزش و تفریحات کارگري برگزاري همایش  8

  تامین اجتماعی  

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

  دکتر امیرحسین فرخی  فعالسازي طب کار  1

  اکرم تمدن خواه  توسعه شعب اقماري بیمه اي  2

  محمد فالح  احداث خانه مهر بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی  3



  

  بهزیستی

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

1  
یاتی و اجرایی براي افزایش تاسیس لتعیین مناطق اولویت داربراي تاسیس مهد کودك و فضاهاي بازي در کل استان و تدوین برنامه عم

  زي در استانمهد کودك و فضاهاي با

  احسان حبیبی

  فاطمه پزشکیان  ارتقاي سالمت در مهد کودکها تهیه بسته اموزشی  2

3  

با  148امکان سنجی و طراحی صداي مشاور تکامل دوران کودکی براي پاسخگویی به مشکالت والدین از طریق تقویت 

  تاکید بر دسترسی روستاییان

  دکتر ولی خلخالی

4  
سال استان و طراحی مداخله و طراحی بروشور ویژه مجریان ذینفع  6یري از کودك ازاري در کودکان زیر پیشگ سیاست    سند   تدوین

   در پیشگیري و مبارزه با کودك ازاري و توزیع ان

  اقاي محمد ابراهیم ساریچلو

  پیمان اسماعیلی  بازتعریف سامانه اریه خدمات حمایتی اجتماعی و نقشه توزیع و سطح بندي ان  5

  ش و پرورشآموز

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

فرامرززارعی.....تدوین سند سیاست پیشگیري از ترك تحصیل پیش از اتمام تحصیالت و  1

تورج جعفرزادگان)بهداشتیاران و پیشگامان سالمت ( توسعه کیفی اجراي طرح همیار سالمت   2

دهحمیداسماعیل زاتنظیم سند سیاست مدرسه سالم استان  3

علیرضااسديتحلیل وضعیت موجودارائه خدمات سالمت به مدارس روستایی توسط نظام سالمت  4

  بیمه خدمات درمانی

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

امید رحمانی  چاپ پیامهاي بهداشتی در دفترچه هاي بیمه خدمات درمانی  1

2  
  1389ایرانیان در سال ارزیابی وضعیت جامعه مشمول بیمه هاي سایراقشارو بیمه 

امید رحمانی



  مدیریت بحران استانداري

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

  شرکت توزیع نیروي برق استان  شهر قزوین و تعیین اولویتهاي مداخله براي مقاوم سازي و برآورد مالی) برق(ارزیابی خطرپذیري شریانهاي حیاتی   1

  شرکت گاز استان  شهر قزوین و تعیین اولویتهاي مداخله براي مقاوم سازي و برآورد مالی) گاز(ارزیابی خطرپذیري شریانهاي حیاتی   2

شهر قزوین و تعیین اولویتهاي مداخله براي مقاوم سازي و برآورد ) مخابرات(ارزیابی خطرپذیري شریانهاي حیاتی   3

  مالی

  شرکت مخابرات استان

شهر قزوین و تعیین اولویتهاي مداخله براي مقاوم سازي و ) شهري آبفاي(ارزیابی خطرپذیري شریانهاي حیاتی   4

  برآورد مالی

آقاي مهندس (شرکت آبفاي شهري استان 

  )احمد هجرانفر و خانم مهندس فائزه ثقفی

5  
  احی و استقرار بسته آموزش تکالیف مدیریت بحران ویژه سیاستگذاران و مدیرانطر

آقاي علی محمد آهنی و مهندس محمدرضا 

  لیمیع

  ---------  -----  -------   طراحی و پایلوت مدل مشارکت مردم در مدیریت بحران شهر و روستا و تدوین آیین نامه مربوطه  6

تدوین و اجراي بسته آموزشی مدیریت بحران ویژه آموزش همگانی ،نیروهاي امدادي ،گروههاي دانش   7

  دفترمشارکت مردمی دانشگاه ....و آموزان،دانشجویان،

  

-  --------------------  

  اداره کل زندانها

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

  مهدي علیجانیان  بهبود کمی و کیفی اقالم بهداشتی تحویلی اولویت دار به زندانیان  1

  دکتر علیرضا وحیديتدوین آئین نامه بیماري واگیردار در زندانیان پس از آزادي  2

  اداره کل فنی و حرفه اي

  نام مجري  عنوان پروژه  یفرد

  بیتا باقرزاده سرکار خانم )صنعت غالب 6(برآورد نیازهاي آموزشی سالمت در بازار کسب وکار استان قزوین   ١



  

  

  

  سازمان جهاد کشاورزي

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

  رامین میرزایی  طرح منشور بهداشت شغلی کارکنان بخش کشاورزي  1

  مجتبی معینی  اشت شغلی کارکنان بخش دام و طیورطرح منشور بهد  2

3  

تدوین دستورالعمل و انعقاد پروتکل همکاري بین بخشی جهت اجرایی شدن پایلوت بودن استان قزوین در تولید 

  محصوالت کشاورزي ارگانیک

  محمد حسین مصلحی راد

4  

ایلوت بودن استان قزوین در تولید تدوین دستورالعمل و انعقاد پروتکل همکاري بین بخشی جهت اجرایی شدن پ

  محصوالت دامی ارگانیک

  علی شاپور زاده

  سید محمد میربابایی  بررسی راه هاي به حداقل رساندن مخاطرات بهداشتی و سالمت ناشی از نگهداري دام در واحدهاي روستائی  5

  آبرادات مصالیی  منطقه طارم سفلیطرح ساماندهی و ارتقاي سطح بهداشتی واحدهاي تولید کننده زیتون کنسروي در   6

7  

بررسی وضعیت زنجیره تولید، توزیع، نگهداري و مصرف انگور و کشمش از دیدگاه سالمت ورزي استان و تهیه طرح 

  رفع مخاطرات بهداشتی جهت همکاري بین بخشی

  محمد پیله فروش

  یوسف جلوخانی  درصد بیشتر از وضع موجود 20ان بمیز) ماهی(تدوین آیین نامه ترویج مصرف محصوالت کشاورزي سالمت محور   8

9  

بررسی وضعیت زنجیره تولید، توزیع و مصرف سبزیجات از دیدگاه سالمت و تهیه طرح رفع مخاطرات بهداشتی جهت 

  همکاري بین بخشی

  حسن جلیلوند

  دامپزشکی

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

دکترعصام نجار.واحدهاي موجود% 20ارتقاء سطح بهداشت درمراحل تواید،نگهداري وعرضه گوشت درسطح  1

دکتر راول غالمپور اقدمی)گوشت قرمز(طرح توسعه شناسنامه دارکردن فرآورده هاي خام دامی  2

دکتر امیدواریانتقویت اجراي طرح جامع بهداشت شیر  3

دکتر مجیدرضا شکريرك سل وبروسلوزدرمناطق روستایی استانمبارزه وکنترل بیماریهاي مشت  4



  محیط زیست

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

پینیکاحمددکتروضعیتبهبودراهکارارایه .محمدیهالوند،تاکستان،آبیک،صوتیترازنقشهتهیه  1

اعلمشمهندسقزوینهوايآلودگیکنترلجامعطرحاجراییبرنامهتدوین  2

آبمنابعکنندهتهدیدمنابعوشناساییآنهاکنترلراهکارهايارایهوآالیندهانفراديواحدهايوضعیتارزیابی  3

استان

اعلمشمهندس

سیاهپوشمهندسشهروندانحقوقوتکالیفاستقراروبرنامه،تدوین،طراحی  4

کارگريدکترخانماناستزیستمحیطشاخصهايازمراقبتمدلونظام،طراحی  5

گشتاسبدکترگرازگونهفراوانیتخمینوزیستیوضعیتبررسی  6

  آقاي شمسی پور  تدوین برنامه عملیاتی خروج اصناف مزاحم و آلوده کننده بر اساس آیین نامه مربوطه  7

  سازمان بازرگانی

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

فریدون عبداللهیغذایی سطح استان شناسنامه دار نمودن انبارهاي مواد  1

رحیم محمدي صدردرصد عرضه روغن نباتی جامد به صورت کاالبرگی  20کاهش   2

رحیم محمدي صدردرصد وضع موجود  10افزایش کمی توزیع شیر یارانه اي به میزان   3

حسن جمشیدیها1389تامین حقوق بکارگیري یک کارشناس در سال   4

5  

و بازنگري در آیین نامه ... بین بازرگانان زنجیره تولید انبار ، حمل کنندگان ،)) تکالیف تجارت سالم  منشور(( طراحی 

و برگزاري همایش توجیهی براي اتحادیه ها و دست اند کاران مربوطه تولید و توزیع ) هاي نظارتی پیشگیرانه مرتبط

مواد غذایی 

رحیم محمدي صدر

علی اکبر کبیريفروش فراورده هاي دخانیات در راستاي اجراي قانون جامع ملی مبارزه با دخانیات  تعیین عاملین مجاز توزیع و  6

رحیم محمدي صدرو ارایه آن از مجاري مرتبط به مردم )) منشور تکالیف و حقوق مصرف کننده (( تدوین بروشور   7

8  

حمایت از مصرف کنندگان و راه اندازي انجمن  پیگیري ملحوظ نمودن اصول سالمت در تدوین دستورالعملهاي قانون 

مردمی  حمایت از مصرف کنندگان استان

فریدون عبداللهی

حسن رحیمیبهبود بهداشت بازار هاي سنتی استان از طریق شکیل هیات امناي بازار   9



  شهرداري

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

1  

دکتر سیف : ، ناظر ( سال در میادین میوه وتره بار 3گانیک به مدت درصد به محصوالت ار 50اختصاص غرفه با تخفیف 

) مهندس فرازمند : الهی، پیام گزار 

  خانم سخن سنج-مهندس عمویی 

آقاي افشار 0- دکتر یدي همدانی توسعه مرکز معاینه فنی   2

خانم منتظري –یدي همدانی  دکتروضع موجود% 20شناسایی و کاهش نقاط حادثه خیز معابر درون شهري به میزان   3

4  

 2- 3احداث جاده سالمتی به طول  –تدوین پروتکل همکاري استفاده از پارك فدك در جهت برنامه  هاي سالمت محور 

  متر  2 -3کیلومتر وعرض 

  آقاي میراشه-مهندس مهدي کاظمی 

  رحمانی   آقاي-مهندس مهدي کاظمی   )در محدوده خاص( حفظ و احیاء باغستان سنتی قزوین   5

  مظفري آقاي -مهندس مهدي کاظمی   تبدیل پارك الغدیر به پارك سالمت   6

  آقایان سعید وزیري نژاد و بابایی فر  شهر قزوین براي کمک به اجراي برنامه هاي سالمت محور شوراي محالتنتشکیل   7

  مهندس حق لطفی و آقاي کشاورز  آزادگان –شهید بابائی  –خیام  –شهید منتظري  –خیابانهاي مولوي : شامل  هموار کردن پیاده روهاي سطح شهر  8

  خانم منتظري –دکتر یدي همدانی   ) ره(ایجاد مسیرهاي دوچرخه سواري در بلوار دانشگاه امام خمینی   9

10  

خانم  –مهدي یدي همدانی  دکتر سید   تدوین بازاریابی اجتماعی افزایش تحرك و استفاده از دوچرخه و پیاده روها در مسیرهاي ویژه موجود 

  مهندس فرزانه منتظري

11  
  خانم منتظري ،–دکتر یدي همدانی   تدوین پیام ها براي آموزش عموم در جهت استفاده از حمل و نقل عمومی

  آقایان سعید وزیري نژاد و بابایی فر  راه انداز ي  پاتوق محالت  12

  منابع طبیعی

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

  آقاي روزبه  قازانداغی تاکستان  ح پیاده سازي جاده سالمت در محل پارك جنگلیطر  1

  آقاي روزبه  طرح حمایت از گیاهان دارویی  2



  

  اداره کار و امور اجتماعی

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

  بهرام رحمانی  )آگاه سازي مردم در مورد فواید کار متعهدانه در زندگی فردي و اجتماعی   1

  بهرام رحمانی  تدوین آیین نامه ارتقاي تحرك در محل کار و برگزاري سمینار یکروزه براي توجیه، ابالغ و شیوه پایش آن  2

3  

سنجش وضعیت و تعیین عوامل موثر در افزایش قراردادهاي معین و ارائه راهکارهاي اصالحی در استان با مشارکت کارفرمایان 

  براي کاهش این نوع قراردادها

ون انجمن صنفی کارفرمایان کان

  استان

  نفر با بروشور شیوه زندگی سالم با همکاري ذینفعان 35آموزش کارگران محل هاي کاري یر   4

کانون انجمن صنفی کارفرمایان 

  استان

  تقویت و ساماندهی بازرسی موثر جهت صیانت نیروي کار  5

انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی و 

یته هاي کمیته هاي حفاظت فنی و کم

  حفاظت فنی و بهداشت کار

  تعیین الویت و الزام کارفرمایان برایراه اندازي واحد حفاظت ایمنی کارخانجات اولویت دار  6

انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی و 

کمیته هاي حفاظت فنی و کمیته هاي 

  حفاظت فنی و بهداشت کار

  بهروز صمیمی  آموزش کلیه بهگران شاغل در کارخانجات  7

  بهروز صمیمی  و انجام مداخله) بر اساس پرونده موجود(کارخانه داراي الویت  50بازرسی از   8

  سید مهدي قوامی  اولویت بخشی به پروژه هاي سالمت محور طی برنامه پنجم توسعه در دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري  9

  کمیته امداد

  نام مجري  عنوان پروژه  ردیف

1  

 تحت جامعه بهداشتی و روانی سالمت با رابطه در بهزیستی کل اداره و) ره(خمینی امام امداد کمیته مابین همکاري تکل پرو انعقاد

  پوشش

  آقاي حمید رجبعلی

  وندپایر خانم فاطمه  سال 6 زیر کودکان تغذیه بهبود حمایتی و مشارکتی طرح اجراي  کمی و  کیفی ارتقاء برنامه  2




