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  جهاد کشاورزي
  عنوان پروژه  ردیف

  تکمیل و توزیع منشور بهداشت شغلی کارکنان بخش کشاورزي و دامی  1

  ويتدوین و اجراي برنامه عملیاتی حاصل از طرح سامان دهی و ارتقاي سطح بهداشتی واحدهاي تولید کننده زیتون کنسر  2

  بیشتر از وضع موجود% 20بهمیزان ) ماهی(ترویج مصرف محصوالت کشاورزي سالمت محور اجراي برنامه عملیاتی  3

  اجرایی کردن نتایج طرح تولید، توزیع، نگهداري و مصرف انگور و کشمش سالم  4

  بررسی وضعیت زنجیره تولید، توزیع و فرآوري سبزیجات سالم  5

  ي بین بخشی اجراي پایلوت تولید محصوالت ارگانیک در قزوینتدوین پروتکل همکار  6

  طرح الگویی ساماندهی ترویج تولید سبزیجات خانگی سالم  7

  تولیدي در استان قزوین) خیار، گوجه فرنگی و فلفل(ارزیابی محصوالت سالم گلخانه اي   8

  زه اقبالیه از منابع غیرمتعارفاصالح فرایند تولید سبزي و صیفی سالم در اراضی آبیاري نشده حو  9

  ارتقاء سطح بهداشتی و کاهش ضایعات واحدهاي شالیکوبی استان قزوین  10

  برگزاري جلسه مشترك بین جهاد،معاونت بهداشتی و دکتر شیخ االسالم براي ارتقا وضعیت امنیت غذایی(همکاري در زمینه ارتقا امنیت غذایی   11

  ه قارچ خوراکی ازنظر ضوابط بهداشتی دراستان قزوین و تهیه طرح استقرار ضوابط مربوطهبررسی وضعیت تولید و عرض  12

  بهزیستی

  به کارگیري نتایج طرح سامانه ارائه خدمات حمایت اجتماعی  1

  سال7فاز اول اجراي شناسنامه سالمت کودکان صفرتا   2

  148ر کودك صداي مشاو) دستورالعمل و بسته آموزشی(برنامه توسعه کیفی   3

  کودك و آموزش کلیه مدیران، مربیان و والدین شهرستانهاي آبیک و بویین زهرا  مهاد در سالمت ارتقاي آموزشی تکمیل بسته  4

  سیاست ارتقاي حقوق کودکان با همکاري کمیته امداد اجرایی کردن سند  5

  فاز اول طرح تحکیم بنیان خانواده  6

  کیفیت دوره هاي آموزشی مهارتهاي زندگی ویژه کارکناننظارت، پایش و ارزشیابی   7

  عملیاتی سازي طرح جامع سالمت اجتماعی  8

  فاز اول طرح ساماندهی بیماران روانی نیازمند حمایت  9

  شهرداري

  عملیاتی کردن میثاق نامه شهرداران  1

  ایجاد و تکمیل مسیرهاي دوچرخه سواري شهر قزوین  2

  رداري از غرفه هاي ارگانیک در سال جدیداستمرار بهره ب  3

  راه اندازي مرکز مدیریت تفریحات شهر در حوزه فرهنگی شهرداري  4

  بیلبورد ویژه نصب پیامهاي سالمتی در شهر قزوین  از مکان یابی مشترك با دانشگاه 2تدارك و تجهیز حداقل   5

  از تصویب تهیه و الصاق پیوست سالمت جهت پروژه هاي شهرداري قبل  6

  طراحی و استقرار شوراي محالت در شهر قزوین  7

  اداره کل زندانها

  تدوین آیین نامه بازنگري بسته خدمتی باز توانی معتادان  1

  تدوین آیین نامه بسته خدمتی روان درمانی در زندانها  2

  پرورش آموزش و

  %)50کاهش ترك تحصیل دختران حداقل به میزان (ایی اجراي برنامه عملیاتی پیشگیري از ترك تحصیل دختران روست  1

  مدرسه استان 250اجراي طرح مدارس حامی سالمت  استان در   2

  مدرسه 50تجهیز اتاق بهداشت و بهسازي سرویس هاي بهداشتی به ترتیب اولویت براي   3

  منابع طبیعی

  تکمیل اجراي طرح جاده تندرستی در جنگل قازانداغی  1

  ارائه طرح الگویی مرتع داري با رویکرد گیاهان دارویی  2

  حرفه اي فنی و
    عنوان پروژه  ردیف

  الب کسب و کار استانغصنعت  6از حیطه سالمت 4تولید بسته هاي آموزشی بر اساس نیازهاي براورد شده در   1

  مدیریت بحران



  الزم رایه راهکارهايامطالعه خطرپذیري صنایع پرخطر استان و  1

  تکمیل تجهیزات بیمارستان صحرایی به ترتیب اولویت  2

  )آرماتور بندي،قالب بندي و غیره(آموزش کارگران،مهندسان و مجریان صنعت ساختمان  3

  اقدامات پیشگیرانه جهت کنترل سیل خرمدشت  4

  تهران- دي البرزدر اتوبان قزوینساخت پارکینگ و پل عابر پیاده در روبروي دانشگاه علمی و کاربر  5

  برگزاري دوره آموزشی توانمندسازي آتشنشانان، شهرداران، دهیاران و شوراهاي شهر استان  6

  پهنه بندي سیل استان به ترتیب اولویت  7

  آبفار

  درصد 3افزایش درصد جمعیت تحت پوشش به میزان   1

  روستا 25اشت آب به تعداد توزیع پکیج هاي ویژه باموضوع صرفه جویی و بهد  2

  درج پیام هاي بهداشتی در قبوض آب بها   3

  کار و امور اجتماعی
   دانشگاه تاییدیه از پس ها کارخانه بهگران کلیه آموزش براي شده تدوین آموزشی بسته اجراي  1

  دیگر کارخانه 50  از بازرسی  2

  کار محیط در ایمنی و بهداشت رعایت و اجتماعی تامین و کار قوانین زمینه در آگاهی هدف با نفر 35 زیر کاري هاي حلم کارگران به مختص آموزشی هاي بسته توزیع و تهیه  3

  آب و فاضالب شهري

  ایمن سازي سایت کلرزنی گازي مخزن کوثر قزوین و نصب دستگاه خنثی سازي گاز کلر  1

  ردرج پیامهاي بهداشتی در قبض هاي آب ارسالی به خانوا  2

  همکاري با توزیع کنندگان قبوض آب براي توزیع بروشورهاي مخصوص خانوار  3

  کمیته امداد

  سال استان 6استمرار اجراي برنامه مشارکتی حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر   1

  تامین اجتماعی

  راه اندازي مرکز طب کار  1

  همکاري در اجراي طرح غربالگري محمدیه  2

  رح ارجاع و اعزام بر اساس طرح پزشک خانواده ویژه بیمه گزارانساماندهی ط  3

  ارتقا سطح آموزشی جمعیت کارگري استان  4

  پایش سطح سالمت پرسنل و خانواده هاي تامین اجتماعی  5

  دامپزشکی

  E.COLIتمالی به سالمونال و بررسی نقاط پر خطر در زنجیره تولید، حمل، کشتار، بسته بندي و عرضه گوشت مرغ از منظر آلودگی اح  1

  )با اولویت گوشت قرمز و مرغ استان(شناسنامه دار کردن کلیه فرآورده هاي خام دامی   2

  محیط زیست

  نسخه بروشور طرح تکالیف و حقوق شهروندان در زمینه محیط زیست 10000چاپ و توزیع   1

  شار اولین گزارش استانیاستقرار نظام مراقبت از شاخصهاي محیط زیست استان و انت  2

  تدوین و اجراي برنامه عملیاتی طرح جامع کنترل آلودگی هواي شهرهاي قزوین، محمدیه و البرز  3

  ورزش و جوانان

  برگزاري کارگاه و توزیع بروشور اصالح عادات حرکتی روزانه در کارمندان  1

  دولتیاجراي برنامه ترویج رفتارهاي ورزش همگانی در سازمان هاي   2

  و اماکن ورزشی در استفاده از داروهاي  غیر مجازتدوین و ابالغ آیین نامه نظارت و مراقبت از باشگاهها   3

  چاپ و توزیع بروشور و پوستر سالمت و ورزش  4

  ایجاد دبیرخانه مدیریت یکپارچه برنامه هاي تربیت بدنی  5


