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  شگفتاریپ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

دستیابی به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران مستلزم تالش همه جانبه در    

و با توجه به ن ارزشها یابر اساس تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است. 

را  1393سال  ي، مقام معظم رهبریران اسالمیزمان ایکشور عزحاکم بر ط یات و شرایمقتض

  نمودند.  ينامگذار يت جهادیریو مد یو فرهنگ با عزم ملّ اقتصادسال 

با لطف و عنایـت  ، 1386-90راهبردي سالهاي  ين در ادامه برنامه هایقزو یدانشگاه علوم پزشک

تحـت نظـر    ی برنامه ریزي اسـتراتژیک دانشـگاه،  کمیته راهبري و ارزشیابرانه یگیو تالش پالهی 

صـاحبنظران، مـدیران ارشـد، میـانی و     همـه  کمیته فرعی و مشـارکت   24همکاري با اینجانب و 

نمـوده و بـا تشـخیص موانـع،     مـذکور  سـاله دوره   5کارشناسان اقدام به ارزشـیابی برنامـه هـاي    

طراحـی   1391-96 بـازه زمـانی   يبرابرنامه راهبردي دانشگاه را  ،ها، و ارزیابی فرصت ها چالش

بهره جـویی از نقشـه    با ن برنامهیا ز اشاره شده است،ین و هفتم ششم همانطور که در جلد. ددننمو

 علمی سالمت، برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعی، و نقشه تحول نظام سالمت کشـور، نقشـه  

علمی دانشگاه، برنامه پنجساله توسعه استان، طرح جامع سالمت و برنامه راهبردي توسعه اسـتان،  

بالینی و سایر آیین نامه هاي موجود طراحی و تدوین شده و در هیـأت  هاي حاکمیت  دستورالعمل

ن اهـداف  یتـدو  يبـرا ن یهمچننقد و ارزیابی و اصالح قرار گرفت.  رئیسه و شوراي دانشگاه مورد

مقـام معظـم    اتشی، ضمن مالك قرار دادن فرما1393تابعه استان در سال  يانه واحدهایخرد سال

است یس بر این بود تا یسع ؛يت جهادیریو مد یفرهنگ با عزم ملّاقتصاد و سال بر  یمبن يرهبر

کـه از   "برنامه تحول نظـام سـالمت  "و  يکه از طرف مقام معظم رهبر "سالمت"گانه  14 يها

  رد.یز مد نظر قرار گیابالغ شده است، ن یرت بهداشت درمان و آموزش پزشکاطرف وز

ریزي استراتژیک در اثر بخشی فعالیت ها و  به اهمیت روز افزون برنامهتوجه با دارم انتظار 

این برنامه بتواند رهگشاي مدیران و کارکنان در دانشگاه،  يبراآمیز  ساختن آینده اي موفقیت

اداي سهم دانشگاه در راستاي ارتقاء سالمت عادالنه و  توسعه دانش فناوري و در نهایت تحقق 

کوشش ها و مساعی اعضاي شد مگر به ن موضوع ممکن نخواهد ی. اباشد 1404اهداف ایران 

، همدلی، و هماهنگی محترم دانشگاهکارشناسان و کارکنان هیأت علمی، مدیران، صاحبنظران، و 

  تعامل و مشارکت مسئوالنه سازمان ها و مدیران و اندیشمندان مرتبط استان.

  دکترعلی اکبر زینالو

  قزوینقائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 



  
 111 از 7صفحه          

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  ی���� و �دردا� 

  دی دا�ه ���ه و �دو�ن �ده ا�تا�ن ��� با تالش و ��ف��ی ا�ضای ����ه را��ری و ارز�یا�ی ��� را��ر

  

  �دو�ن ا�ن ���و� �شار�� ��وده ا�د �پاس��اری �ی �ود. از ا�ضای ���رم �ورای دا�ه، �یأت ر�، �عاو��ن، �د�ان و کار�ناسان � � ��ا�ی و



  
 111 از 8صفحه          

 
 
 

  مشخصات دانشگاه
  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در استان قزوین قراردارد. این دانشگاه 

از  1363بناي دانشگاه در سال نگ دهد.س نفر را تحت پوشش قرار می1270000جمعیتی حدود 

طریق مشارکت مردمی و هیئت امناي منتخب بعنواندانشکده علوم پزشکی پی ریزي شد. این 

نفر دانشجو در رشته پزشکی از  75اولین قدم آموزشی خود را با پذیرش  1364دانشکده در سال 

ه تصمیمات اتخاذ با توجه ب 1370طریق آزمون سراسري برداشت. دانشکده علوم پزشکی در سال 

. این دانشگاه در رده شده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ارتقاء یافت

  قرار دارد. » تیپ دو«بندي دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در گروه 

  دانشگاه شامل هفت معاونت به شرح ذیل می باشد:

o معاونت آموزشی 

o  معاونت توسعه مدیریت ومنابع 

o  معاونت بهداشتی 

o  معاونت پژوهشی 

o  معاونت دانشجویی، فرهنگی 

o  معاونت درمان 

o معانت غذا و دارو  

  دربرگیرنده پنج دانشکده زیر می باشد: 

o  دانشکده پزشکی 

o  دانشکده دندانپزشکی 

o  دانشکده بهداشت 

o  دانشکده پرستاري ومامایی 

o  دانشکده پیراپزشکی 

که هاي بهداشت و درمان البرز، بوئین زهرا، تاکستان، آبیک، شهید بلندیان(قزوین) ارائه همچنین شب

  خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیت استان بر عهده دارند.

بهمن و والیت  22مرکز آموزشی درمانی: شهید رجایی، کوثر، بوعلی سینا، قدس،  6دانشگاه داراي 

  دهند. وق تخصصی را انجام میاست که فعالیت هاي پزشکی تخصصی و ف

مراکز تحقیقاتی بیماري هاي متابولیک، علوم سلولی و مولکولی،عوامل تعیین کننده اجتماعی 

سالمت، پیشگیري از پوسیدگی دندان و مرکز رشد فناوري زیست پزشکی و پایگاه تحقیقات جمعیتی 

نفر عضو هیأت علمی  230فناوري فعال هستند و در حال حاضر حدود مینودر نیز در زمینه پژوهش و 

نفر دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتراي حرفه اي،  2000و بیش از 

دکتراي تخصصی علوم پایه و پزشکی تخصصی و دندانپزشکی تخصصی شاغل به آموزش می 

ساله اخیر در زمینه هاي گوناگون علمی و پژوهشی و  7باشند.دانشگاه از بدو تأسیس و به ویژه در 

با توجه به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارائه خدمات؛  خدماتی رشدو گسترش داشته است.

آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در استان و همچنین ضرورت رشد و توسعه کمی و کیفی این 

سالهتوسعه  5نشگاه در راستاي هماهنگی با برنامه هاي خدمات، برنامه ریزي استراتژیک این دا

، نقشه علمی کشور و سایر اسناد باال دستی تنظیم، و در 1404اقتصادي و اجتماعی دولت، چشم انداز 

. نهایت اهداف و برنامه هاي عملیاتی براي نیل به اهداف استراتژیک دانشگاه تدوین شده است



  دانشگاهک یاستراتژ يزیساختار برنامه ر يزیطرح رفصل اول:                                         
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 درقزوین  یعلوم پزشک تاریخچه تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه

  1382- 90 یدوره زمان
  

 یدانشگاه علوم پزشک"ک)ی(استراتژ يبرنامه راهبرد"همانطور که در جلد ششم کتاب 

مطرح شده در چهل وششمین  نیعناو براساس یکی ازان شده است، یل بیز به تفضینن یقزو

برنامه  "تحت عنوان 1381اجالس روساي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور در زمستان 

، معاونت آموزشی وامور دانشگاهی وزارت متبوع ماموریت یافت تابا "استراتژیک دانشگاه ها

اقدام  1382انتقال تجربیات، به پایش وارزیابی برنامه استراتژیک دانشگاهها درسال 

ماید.دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین نیز طبق جدول زمانی در اجالس ن

روساي دانشگاه ها مصمم گردیدنسبت به تدوین برنامه استراتژیک خود دست به اقدام 

زند.روش کار جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه براساس الگوي ارائه شده از طرف ستاد 

  رسه مرحله زیر انجام گرفت:مرکزي وزارت متبوع د

  وتدوین بیانیه رسالت، دورنما و ارزش ها يمرحله اول: مرحله پیش برنامه ریز

 مرحله دوم: تحلیل استراتژیک محیط وتعیین موضوعهاي استراتژیک

  مرحله سوم: تعیین اهداف استراتژیک واستراتژي ها

در ق و یتطب کشور یاسناد باالدستآن با ی، محتواکین برنامه استراتژیشدن تدو ییپس از نها

شدن برنامه  یاتیسه دانشگاه قرار گرفت.به منظور عملیات رئیب هیمورد تصو 1384اواخر سال 

 ياز به بازنگرین 1385دانشگاه در تابستان سال  ياست و شورایدانشگاه از طرف ر يراهبرد

شروع  1385ماه  ياز دسه فاز  ین اقدام ها در طید. این شده احساس گردیمجدد برنامه تدو

 1386-90یدانشگاه در بازه زمان يبرنامه راهبرد یبه گزارش عملکرد و اثربخش ینگاه.شد

نده یک بوده است.آیبه اهداف استراتژ یابیمختلف دانشگاه در دست يت واحدهایشانگر موفقن

و  یاتیعمل يزی، آموزش و کسب مهارت در برنامه ريو برنامه ا يجاد تفکر راهبردی، اينگر

 ین بخشیو ب ين واحدیو ب ی، تعامل گروهیابینظارت و ارز يبرا يش برنامه، شاخص سازیپا

  ن برنامه بوده است.یا ين دستاوردهایاز مهمتر

 يبراقزوین  یدانشگاه علوم پزشک يو تدوین برنامه راهبرد يبازنگر

  1391- 96 یدوره زمان
  

برنامه  ين و اجرایدر تدو تجربه ده سالش از یبه بر ین با تکیقزو یدانشگاه علوم پزشک   

ت و یریت عملکرد معاونت توسعه مدیریاستقرار نظام مد ییدستورالعمل اجرا يک، در راستایاستراتژ

در  یاتیک و عملیبرنامه استراتژ ين و اجرایبر تدو یمبن ياست محترم جمهوریر یه انسانیسرما

ک در سطح دانشگاه و یت استراتژیرینه کردن مدی، و در جهت نهادیه سازمان ها و ادارات دولتیکل

از  96ت یلغا 91يسال ها يبرا ين برنامه راهبردیو تدو يت به احساس ضرورت بازنگریبا عنا

دوره  ين برنامه دوم دانشگاه برایاست دانشگاه تدویدانشگاه و ر يدانشگاه، شوراامناءات یطرف ه

دانشگاه با  يتوجه به لزوم انطباق برنامه راهبردن منظور و با یب نمود. بدیرا تصو 96-91 یزمان
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ن یموجود و همچن یکشور و اسناد باال دست یو فرهنگ ی، اجتماعيبرنامه پنجم توسعه اقتصاد

دانشگاه علوم  يو تدوین برنامه راهبرد يبرنامه بازنگر 1390ت دانشگاه، در اواخر سال یر وضعییتغ

در سه  یته تخصصیل کمی، با تشککشور يه اقتصادبرنامه پنجم توسع يقزوین در راستا یپزشک

  ده است.یو اقدام گرد یر طراحیفاز به شرح اهداف ز

  ت موجود دانشگاهیوضع یو بررس ی:  مطالعه مقدمات1فاز

  )91-96برنامه( يسال ها يدانشگاه برا يبرنامه راهبرد ي:بازنگر2فاز

  3139و  1392، 1391 1يسال هابه صورت متوالی، در  یاتین برنامه عملی: تدو3فاز

 12/12/90مورخ  در جلسه کالن دانشگاه يها يد اهداف و استراتژیین و تاییپس از مرحله تع

آن  ین اهداف کمییملزم به تعسال هر  يدر ابتدا، حوزه ها یینها یو اطالع رسانسه یات رئیه

ن ییبه تعتابعه اقدام  يز واحدهاین يسالجار يگذشته در ابتدا يهستند. طبق روال سالها سال

، با یته تخصصیبه کمحوزه ها توسط  ی. پس از انعکاس اهداف کمنمودند 1393سال  یاهداف کم

دانشگاه  يفه ایوظ يدر سطح حوزه ها یتخصص يل جلسات متعدد با حضور کار گروه هایتشک

کالن دانشگاه  يها يک از حوزه ها با اهداف و استراتژیهر  انهیاهداف سال ینسبت به هماهنگ

با توجه به  کالن دانشگاه يها يگر استراتژین راستا بار دیصورت گرفت. در هماقدام الزم 

                                                             
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شرح کامل  "برنامه راهبردي (استراتژیک)"در جلد ششم کتاب ١

  فازهاي مذکور به تفضیل بیان شده است.

؛ يت جهادیریو مد یبر سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ یمبن يشات مقام معظم رهبریفرما

 ییاجرا يدگاه واحدهایاز دو  "برنامه تحول نظام سالمت"و  "سالمت"گانه  14 ياست هایس

  ل شدند. یرفت و برگشت، بازخور و تکم يندهایاصالح و در فرا

ران و ینفر از مد 40ش ازیبواحدها با مشارکت  یتخصص يمختلف کار گروه ها ينشست ها یط

ت یز انجام و در نهاین يا ن حوزهیب یگر، هماهنگیکدیربط و مرتبط شدن واحدها به یکارشناسان ذ

م یتنظد. یگرد یین و نهاییمختلف دانشگاه تع يدر حوزه هاسال  يدر ابتدا1393سال  یاهداف کم

 یمال يمختلف با واحدها يواحدها ها کامل یهماهنگ محصولِ 1393شدن اهداف سال  ییو نها

  گر بود.یکدیبا  ین معاونتیربط و ب يذ يمتناظر و معاونتها يواحدها یو بودجه، هماهنگ

 یاتین برنامه عملیحوزه ها ملزم به تدوطبق روال هر ساله ، 1393ن اهداف خرد سال ییپس از تع

کبار با یحوزه ها هر سه ماه ا ت مقرر شدپس از آن . شدند 1393سال  یک از اهداف کمیهر  يبرا

 یاتیعمل يخود و با مشاهده مستندات؛ گام ها یتخصص يکارگروه ها يحضور و مشارکت اعضا

  و رفع موانع قرار دهند. ی، بررسیابیرا مورد ارز

جاد شد تا اهداف خرد هر حوزه در قالب جدول مشخص در شش ماهه اول، نه یا ین ضرورتیهمچن

دانشگاه ارسال گردد تا توسط  یبه معاونت پژوهشدر سه مرحله)  (جمعا1393ان یماهه اول و پا

به اهداف  یابیدستزان یم؛ جیع نتایق تجمیش اهداف خرد واحدها، از طریضمن پا يته مرکزیکم

  ده شود.یکشو تحلیل ر یز به تصویدانشگاه ن
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)1391-1396( نیقزو یدرمان یبهداشت وخدمات یپزشک علوم دانشگاه يچشم انداز و ارزشها رسالت، هیانیب  

  چشم انداز 

  هاي عادالنه سالمت در کشوردانش و نوآوري و شاخص د و انتشاری، تولیانسان يرویت نیبرتر ترب يگاه هایل به جاین
  

  رسالت

ت یم و تربیمتعهد به تعل یرسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، در راستا   

 باشد.  ین میسالمت استان قزو ن، حفظ و ارتقاءین در جهت تامینو يد دانش و فناوریتوانمند و تول یانسان يروین

 یانسان يرویاز ن يریسالمت در سطح استان، با بهره گ یتیایرانی و اعتقاد به نقش تول-د بر فرهنگ اسالمیین دانشگاه تعهدات خود را با تاکیا   

، یت در امور آموزشیفیت کیریء مدتقااسالمی شدن دانشگاه، ارکردیو سازمانها با رو یمردم يمناسب، جلب مشارکت ها يمتعهد، دانش و فناور

  و خدمات سالمت به سر انجام خواهد رساند. یپژوهش
  

  ارزشها

، یأت علمیه يمنزلت اعضا يمقوله سالمت، در جهت اعتال به يدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین برآن است تا با توجه جد

؛ یک پارچه دانشگاهیت ی؛ حاکمیو فرهنگ ینید یه برارزشها و مبانیش را با تکیت تالش خوینهارندگان خدمات سالمت یان و گیکارکنان و دانشجو

ل به رسالت خویش یدر جهت ن یت اصول اخالق پزشکیمحوري و رعا ییسته ساالري؛ دانای؛ شای؛ احترام به کرامت انسانییعدالت محوري؛ پاسخگو

  انجام دهد
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 (S)مربوط  راهبردهاي (G)يراهبردف اهدا

G1: ی ��� � ی و ر��ر   یت �ون ��� � �و��ه حا�� 

با �و� �  ��� ��ول �ظام   سال�ت ی�د�ار�قاء � ی�ا 

١سال�ت
  

S1: بر شواهد در سطح استان یسالمت مبتن ياستگذاریس  
  

S2: سـالمت   يراهبـرد  يهـا ش مستمر بر برنامـه  ینظارت و پا، و يت جهادیریمد

  استان
  

S3: با  و اجرا يریم گی، تصمياستگذاریس ؛به منظور یه اجتماعیسرمااز  يریبهره گ

  تکیه بر عزم ملی
  

S4: با  توسعه عادالنه سالمت يو جلب همکاري هاي بین بخشی برا یت طلبیحما

  2ه بر برنامه تحول نظام سالمتیتک
  

S5: مشارکت هـاي عمـومی،    کرد جلبیموجود و حمایت از رو ياستفاده از بسترها

  مردم نهاد يشوراها و سازمان ها

                                                             
  :ل شده استیموارد ذ سیاستهاي باالدستی نظام از جمله به يه اویژ، توجه 1393ن اهداف خرد سال یدر تدو١

  ."يت جهادیریو مد یاقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ": 1393به مناسبت آغاز سال  يمقام معظم رهبر يام نوروزیپ )1

  ابالغ شده است. يکه از طرف مقام معظم رهبر "سالمت"گانه  14 ياست هایس )2

  ابالغ شده است. یکه از طرف وزرت بهداشت درمان و آموزش پزشک "برنامه تحول نظام سالمت" )٣
  تحقق مورد مذکور خواهد بود. ين راهبرد در راستای، ا1392در سال  "گانه عدالت در سالمت 52 يشاخصها"به تحقق  یهت دیبا توجه به اولو2
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  :ل شده استیموارد ذ سیاستهاي باالدستی نظام از جمله به يه اویژ، توجه 1393ن اهداف خرد سال یدر تدو١

  ."يت جهادیریو مد یاقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ": 1393به مناسبت آغاز سال  يمقام معظم رهبر يام نوروزیپ )1

 ابالغ شده است. يکه از طرف مقام معظم رهبر "سالمت"گانه  14 ياست هایس )٢

  ابالغ شده است. یکه از طرف وزرت بهداشت درمان و آموزش پزشک "برنامه تحول نظام سالمت" )٣

 (S)مربوط  راهبردهاي (G)يراهبردف اهدا

G2:  با روی��د ا��صاد  ����ت  و ���ج �نا�ع دا�ه���ود

�١قاو��ی
 

S1: ازیمورد ن ین و ارتقاء منابع مالیتام  

S2:  یانسان يرویتوسعه نت رشد و یریمدتوجه به بهره وري و   

S3: ت از نخبگانیرشد، جذب و حما ينه سازیزم  

S4: مراکز خلق دانش یفیو ک یتوسعه کم  

S5: و فناوري در راستاي اولویت هاي اساسی د دانشیقات و تولیانجام تحق  

S6: د شدهیدانش تول يتوسعه انتشار و به اشتراك گذار  

S7: يو نوآور ینیل کارآفریتسه  

S8: ارتقاء سالمت، دانش و پژوهش ياستان در راستا یکیزیو ف یمنابع مالج یبس  

S9: قاتیآموزش و تحق يج منابع بخش صنعت و خدمات در راستایبس 
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 (S)مربوط  راهبردهاي (G)يراهبردف اهدا

G3: ،ار�قاء ���ی و ��ی �دمات آ�وز�ی

با روی��د �ظام   �����ی و سال�ت- �و��ی،دا���و�ی

�وآوری و ��� ر�ی �ای د��یا�ی � �����ت ع��ی � 

 ١ع�وم، ��ون و ارا� �دمات �ش�ی 

S1: افته آموزش، پژوهش و سالمتیت خدمات ادغام یریمد  

S2: کشور یاسناد باالدست يدر راستا یو فوق تخصص یتوسعه آموزش تخصص  

S3: ارتقاء سالمت يقات در راستایت تحقیریو مد يریجهت گ  

S4: ین خدمات درمانیو تام يریشگیکرد پیتمرکز بر رو  

S5: ه سطوح خدماتیدر کل ینیت بالیو حاکم یسازمان یتعال ياستقرار مدل ها  

S6: ياز امکانات آموزش مجاز يریبهره گ  

S7: جامعه تحت پوشش يازهایبه ن ییکرد پاسخگوینه کردن روینهاد 

S8: ها يماریسالمت و کاهش بار ب یده بانیاستقرار نظام د  

S9: یطیارتقاء فرهنگ سالمت و مداخالت مح  

S10: زات دانشگاهیو تجه یکیزیف ير ساخت هایز ينه سازیت و بهیتقو  

S11: ر ساخت یارتقاء زIT انشگاهد 

S12:  یو رفاه یی، دانشجویفرهنگ امورارتقاء  

                                                             
  :ل شده استیموارد ذ سیاستهاي باالدستی نظام از جمله به يه اویژ، توجه 1393ن اهداف خرد سال یدر تدو١

  ."يت جهادیریو مد یاقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ": 1393به مناسبت آغاز سال  يمقام معظم رهبر يام نوروزیپ )1

 ابالغ شده است. يکه از طرف مقام معظم رهبر "سالمت"گانه  14 ياست هایس )٢

  ابالغ شده است. یکه از طرف وزرت بهداشت درمان و آموزش پزشک "برنامه تحول نظام سالمت" )٣
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  دانشگاه يراهبرد يشرفت برنامه هایل پیتحل

  1392در سال 
  

تابعه دانشگاه  يک واحدهایشرفت اهداف خرد برنامه استراتژیزان پیم"متعلق به؛ 1جدول

 دهد که در سال  ینشان من جدول یا .می باشد" 1392ان سال ین در پایقزو یعلوم پزشک

ن یشتریان بین میدر ا ن شده است.ییتعواحد تابعه دانشگاه  26 يبراهدف خرد  913، مذکور

 مرکزهدف،  63البرز شهرستان ودرمان بهداشت شبکهمتعلق به؛ ب یبه ترتخرد اهداف 

 و يپرستار دانشکده ،هدف 56 نایس یبوعل مارستانیب، هدف 59 انیبلند دیشه بهداشت

و  یدندانپژشک هدف، دانشکده 52تاکستان  درمان و بهداشت هدف، شبکه 53ییماما

  .بوده است ...وهدف  50دانشگاه بطور برابر  یآموزش معاونت

هدف  496که  استاز  یحاک1392ان سال یانجام شده پس از پا یابیارزش ،1مطابق جدول

    زانیدرصد از اهداف) به م 18هدف ( 165درصد، 100زان یدرصد از اهداف) به م 54(

 38 محقق شده و درصد 50زان کمتر از یدرصد از اهداف) به م 6هدف ( 56درصد،  99-50

  اند.  نداشته یشرفتیپگونه  چیهدرصد از اهداف)  4هدف (

درصد  79هدف (  717، 1392ف شده در سال یهدف خرد تعر 913از کل ، 1مطابق جدول

بر اساس اند.   افتهیر تحقق یتاخدرصد از اهداف) با  21هدف (196ر ویبدون تاخاز اهداف) 

درصد،  90دانشگاه  ومنابع تیریمد توسعه معاونتدر ارسال شده از هر واحد؛  يها گزارش

 و بهداشت درصد، شبکه 75دانشگاه  یبهداشت درصد، معاونت 90بهمن  22 مارستانیب

 درصد، مرکز 77ک یآب شهرستان درمان و بهداشت درصد، شبکه 78البرز  شهرستان درمان

را در سال به اهداف  یابیزان دستین میشتریبب یبه ترت.. .ودرصد  75ان یبلند دیشهشت بهدا

  .به خود اختصاص داده اند1392

دهد که مجموعا در سال  یتابعه دانشگاه نشان م يواحدها یتعداد اهداف اختصاص یبررس

مورد کاهش  913ن تعداد به یا 1392مورد بوده که در  سال  1074تعداد اهداف  1391

در  1391با سال  1392به اهداف در سال  یابیزان دستیم يسه شاخصهایمقاافته است. ی

 1391اهداف در سال  يدرصد 100زان تحقق یمدهد که   ینشان م ،2و نمودار 2جدول

زان یم هب درصد اهداف 50- 99زان تحقق ی، مکمتردرصد  2گذشته  سه با سالیدر مقا

درصد  5، بوده اند درصد 50کمتر از قق اهداف خرد که زان تحی، مکاهشدرصد  3

ن در ی. همچنمانده اند یر باقییبدون تغ اند که محقق نشده یاهدافت یو در نهاش یافزا

 3حدود  ،1391ر محقق شده اند که نسبت به سال یدرصد اهداف بدون تاخ 79 ،1392سال 
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درصد  21 نیز 1392در سال  به اهداف یابیر در دستیزان تاخیم .است داشتهکاهش درصد 

  افته است. ی شیافزادرصد  3حدود  1391بوده است که نسبت به سال 

با آنکه تعداد  1391سه با سال یدر مقا 1392تحقق اهداف سال ور که مشاهده شد طهمان

توان از  ی، م3افته است. مطابق با جدولیز تحقق یرا در برگرفته است کمتر ن ياهداف کمتر

و  "شده ینیش بیص بودجه پیا عدم تخصی یمنابع مالکمبود "ن موضوع را؛ یا یل اصلیدال

ر یبانگیدانست که گر "کالن يهایریم گیو تصم ياستگذاریدر س یثبات یا بیر ییتغ "

  است.بوده ز ینعلوم پزشکی قزوین دانشگاه 

دانشگاه  يتحقق اهداف راهبردموانع مربوط به  يتهایاولو  3جدولادامه تحلیل ها در در 

مختلف  يدهد که در سالها ین جدول نشان مید شده است. ایق 1386 -92 يسال ها یط

. اند شدهن یقزو یدانشگاه علوم پزشکک یاهداف استراتژهمه مانع از تحقق  یعوامل مختلف

مختلف با  يدر سالهاط کشور، استان، وزارت متبوع و دانشگاه ین موانع با توجه به شرایا

مانع تحقق اهداف  نی، مهمتر1393مثال در سال  يبرا ند.ده اظاهر ش یت متفاوتیدرجه اهم

و  "شده ینیش بیص بودجه پیا عدم تخصی یکمبود منابع مال"تابعه دانشگاه،  يخرد واحدها

"، کالن يهایریم گیو تصم  ياستگذاریدر س یثبات یا بیر ییتغ"ب، یبه ترتبعد از آن 

و  ضعف ارتباطات"،"يمشکالت ادار"، "یزشیو مشکالت انگ یانسان يرویکمبود ن"

 "روزمره يت هایدر فعال يریدرگ"ت یو در نها "یو برون بخش یدرون بخش  یهماهنگ

مطابق نامه موارد مذکور در راستاي هدف گذاري بهتر و مدیریت کارآمد  که د شده استیق

  است محترم دانشگاه منعکس شد.یربه  ،شتریات بیا شرح جزئب یرسم
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2139ان سال ین در پایقزو یتابعه دانشگاه علوم پزشک يک واحدهایشرفت اهداف خرد برنامه استراتژیزان پیم: 1جدول  

 فیرد
 نام حوزه

 به اهداف یابیزان دستیم
اهداف جمع 

 %0 >%50 %99- %50 %100 خرد
ر یبا تاخ

  بدون صفر

 جمع

 ریبا تاخ ریبدون تاخ

1 
حوزه ریاست(دفترریاست،دبیرخانه هیات امنا،دفترکارآفرینی،شوراي سیاستگذاري 

 سالمت)
2 5     5 7 5 12 

 31 1 30   1   2 28 ت و منابع دانشگاهیریمعاونت توسعه مد 2

 50 10 40 10     14 26 دانشگاه یمعاونت آموزش 3

 27 16 11 16     1 10 دانشگاه یمعاونت پژوهش 4

 20     3 4 13 دانشگاه یفرهنگ ییمعاونت دانشجو 5
 

20 

 41       9 32 دانشگاه یمعاونت بهداشت 6
 

41 

 36 9 27 7 2   7 20 معاونت درمان دانشگاه 7

 15 1 14 1   2 3 9 معاونت غذا و دارو دانشگاه 8

 30 2 28 2   3 12 13 یدانشکده پزشک 9

 50 6 44   6 13 16 15 یدانشکده دندانپژشک 10

 53 28 25 28       25 ییو ماما يدانشکده پرستار 11

 46 8 38 2 6 5 6 27 دانشکده بهداشت 12

 37 18 19 16 2     19 یراپزشکیدانشکده پ 13

 11 2 9 2   1 4 4 یید رجایشه یدرمان یمرکز آموزش 14

 20 4 16 4   10 4 2 کودکان قدس یدرمان یمرکز آموزش 15
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  1392ان سالین درپایقزو یتابعه دانشگاه علوم پزشک يک واحدهایشرفت اهداف خردبرنامه استراتژیزان پیم ؛1جدول ادامه
 

 نام حوزه فیرد

 به اهداف یابیزان دستیم
جمع 

 %0 >%50  %99-%50 %100 اهداف خرد
ر بدون یبا تاخ

  صفر

 جمع

 ریبا تاخ ریبدون تاخ

 19 2 17   2 1 10 6 کوثر یدرمان یمرکز آموزش 16

 1 2 تیوال یدرمان – یمرکز آموزش 17
 

4 11 3 15 18 

 56 31 25 31       25  نایس یمارستان بوعلیب  18

 30 2 28   2 1   27 بهمن 22مارستان یب 19

 36 12 24 10 2 6 10 8 ن(ع)یرالمومنیمارستان امیب 20

 59 1 58   1 4 10 44 انید بلندیمرکز بهداشت شه 21

 30 2 28 2     5 23 کیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آب 22

 41 3 38 3     11 27 ن زهرایشبکه بهداشت و درمان بوئ 23

 2 11 49 شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز 24
 

1 62 1 63 

 52       17 35 درمان تاکستانشبکه بهداشت و  25
 

52 

 30 17 13 7 10 5 3 5 یپزشک يتهایت حوادث و فوریریمرکز مد 26

جمع 

 کل

 913 196 717 158 38 56 165 496 اهداف خرد يسهم تعداد

 %100 %21 %79 %17 %4 %6 %18 %54 اهداف خرد يسهم درصد
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  1392ان سالین درپایقزو یتابعه دانشگاه علوم پزشک يواحدهاک یشرفت اهداف خردبرنامه استراتژیزان پیم :1نمودار

  
   

100%

55%

50%-99%

18%

 50%<

6%

با تاخیر بدون صفر

17%

0%

4%

100% 50%-99%  50%< با تاخیر بدون صفر 0%



  1392فصل سوم: پایش و ارزشیابی اهداف عملیاتی سال                                 

  
 111 از 24صفحه          

 
 
 

  

  1386- 92 یطن یقزو یک دانشگاه علوم پزشکیشرفت اهداف خرد برنامه استراتژیزان پیشرفت میسه پی: مقا2جدول

 

  عنوان

  جمع  1386- 92 يسالها یط به اهداف یابیزان دستیم

  جمع کل

  ریبا تاخ  ریبدون تاخ  صفر  %50کمتر از   % 50- 99  100%

1386  49%  34%  10%  7%  72%  28%  100%  

1387  53%  32%  11%  4%  69%  31%  100%  

1388  57%  30%  8%  5%  75%  25%  100%  

1389  5/34%  5/37%  16%  12%  32%  68%  100%  

1390  5/53%  22% 18%  5/6%  58%  42%  100%  

1391  56%  21%  19%  4%  82%  18%  100%  

1392  54%  18%  24%  4%  79%  21%  100%  
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  1386- 92 ین طیقزو یک دانشگاه علوم پزشکیشرفت اهداف خرد برنامه استراتژیزان پیشرفت میسه پیمقا: 2نمودار

  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

100% 99-50 % %50کمتر از  صفر
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  1386- 92 يسال ها یدانشگاه ط يتحقق اهداف راهبردموانع مربوط به  يهات یاولو: 3جدول
  

 ن موانعیعناو 1386 1387  1388 1389  1390  1391 1392

 شده ینیش بیص بودجه پیا عدم تخصی یمنابع مالکمبود  1 1 1 6 4  1 1

 یدرون بخش  یو هماهنگ ضعف ارتباطات 2 5 3 3 3  5 6

 یبرون بخش یو هماهنگ ضعف ارتباطات  4 3 2 5 6  6 5

 یزشیو مشکالت انگ یانسان يرویکمبود ن 3 2 4 4  5  2 3

 يمشکالت ادار 5 4 5 2 1  3 4

2 4   ---------------------------------------------   کالن* يهایریم گیو تصم  ياستگذاریدر س یثبات یا بیر ییتغ

 روزمره يت هایدر فعال يریدرگ -  - - 1 2  7 7

  .ه استاضافه شد يبه اهداف خرد برنامه راهبرد یابیاز موانع دست یکیبعنوان  1391ن عنوان در سال یا*                             
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 1393ن در سال یقزو یتابعه دانشگاه علوم پزشک يک واحدهایاهداف خرد برنامه استراتژو سهم تعداد خالصه: 4جدول

  اهداف خردجمع  نام حوزه فیرد
سهم از کل اهداف 

  خرد

 %3,3 37 سالمت) ياستگذاریس ي،شوراینیات امنا،دفترکارآفریرخانه هیاست،دبیاست(دفترریر حوزه 1

 %6,7 76 ت و منابع دانشگاهیریمعاونت توسعه مد 2

 %5,1 58 دانشگاه یمعاونت آموزش 3

 %1,8 21 دانشگاه یمعاونت پژوهش 4

 %2,2 25 دانشگاه یفرهنگ ییمعاونت دانشجو 5

 %4,7 53 دانشگاه یمعاونت بهداشت 6

 %2,5 28 معاونت درمان دانشگاه 7

 %0,8 9 معاونت غذا و دارو دانشگاه 8

 %2,2 25 یدانشکده پزشک 9

 %3,4 39 یدانشکده دندانپژشک 10

 %4,0 46 ییو ماما يدانشکده پرستار 11

 %4,2 48 دانشکده بهداشت 12

 %3,1 35 یراپزشکیدانشکده پ 13

 %1,6 18 یید رجایشه یدرمان یمرکز آموزش 14
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  1393ن در سال یقزو یتابعه دانشگاه علوم پزشک يک واحدهایتعداد اهداف خرد برنامه استراتژ : خالصه4جدول ادامه

  اهداف خردجمع  نام حوزه فیرد
سهم از کل اهداف 

  خرد

 %1,1 12 کودکان قدس یدرمان یمرکز آموزش 15

 %9,6 109 کوثر یدرمان یمرکز آموزش 16

 %1,4 16 تیوال یدرمان – یمرکز آموزش 17

 %2,8 32 نایس یمارستان بوعلیب 18

 %6,6 75 بهمن 22مارستان یب 19

 %4,0 46 ن(ع)یرالمومنیمارستان امیب 20

 %4,5 51 انید بلندیمرکز بهداشت شه 21

 %2,7 31 کیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آب 22

 %3,4 39 ن زهرایشبکه بهداشت و درمان بوئ 23

 %6,5 74 شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز 24

 %5,9 67 شبکه بهداشت و درمان تاکستان 25

 %4,0 46  آوجشبکه بهداشت و درمان  26

 %1,8 20 یپزشک يتهایت حوادث و فوریریمرکز مد  27

 %100 1136 اهداف خرد مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین جمع کل
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  1393سال  ي، برنامه راهبرد)سالمت ياستگذاریس ي، شوراینیامنا، دفترکارآفر اتیه رخانهیاست، دبیدفتر ر( استیحوزه ر اهداف حوزه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 انیدکتر طالب  93ن یفرورد  G2-S6 100%  92سه سال یأت رئیمصوبات ه ییت اجراین کتابچه وضعیتدو 1

 انیدکتر طالب 93خرداد  G3-S8 100% استیدفتر ر یت مالقات عمومیوضع یسامانده 2

 93اسفند  G1-S1 100%  سالمت ياستگذاریرخانه سیدب يتهایفعال یو کم یفیک يارتقا 3
 ياستگذاریرخانه سیکارشناس دب

  سالمت

  " 93 اسفند  G1-S2  100%  حوزه دانشگاه یدرون بخش يتهایفعال یو کم یفیک يارتقا  4

  "  93 اسفند  G1-S2  100%  حوزه شهرستانها یدرون بخش يتهایفعال یو کم یفیک يارتقا  5

  " 93 اسفند  G1-S4  100%  استان ییاجرا يسالمت محور دستگاه ها يتهایفعال یو کم یفیارتقاء ک  6

  " 93 اسفند  G1-S4 100%  استان يها يو فرماندار يسالمت محور ادارات کل استاندار يتهایفعال یو کم یفیارتقاء ک  7

  " 93 اسفند  G2-S2  100%  ییت غذایمصوبات کارگروه سالمت و امن يریگیپ یسازمانده  8

  کارشناس اداره 93 اسفند  G1-S2 100%  طرح تحول نظام سالمت ياجرا یفصل یابیارز  9

  کارشناس اداره 93 اسفند  G2-S2  50٪  تابعه يواحدها یجهت کارشناسان بازرس یکالس آموزش يبرگزار  10

  کارشناس اداره  93 شش ماهه اول  G3-S8  100٪  کیالکترون یات و پاسخدهیافت شکایستم دریس يانداز راه  11

  (کشاورز)یر روابط عمومیمد 1393اسفند  G2-S6 100%  یو گسترش امور ارتباط يتابعه در بحث برقرار يمشورت دادن به واحدها  12

  )ي(گودرزیکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G2-S6 100%  ق انتقال دانش کارشناسان حوزه سالمت درقالب خبروگزارشیزان سوادسالمت مردم استان ازطریش میافزا  13

14  
ق خبر و یحوزه سالمت استان از طر يازهایمردم، سازمان ها و تشکل ها از ن یش آگاهیافزا

  گزارش به منظور جلب مشارکت آنان
G1-S5 100%  ي(گودرزیکارشناس روابط عموم 1393اسفند(  

15  
سالمت به  مردم،  ياست هایمسئوالن حوزه سالمت استان در بحث س يدگاه هایانعکاس د

  گریو موارد د يرسانه ا يق خبر، مصاحبه، نشست هایسازمان ها و تشکل ها از طر
G1-S1 100%  ي(گودرزیکارشناس روابط عموم 1393اسفند(  

  )ي(گودرزیکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  حوزه سالمت استان به مخاطبان ير محرمانه) شاخص هایو الزم(غ یانعکاس اطالعات واقع  16

  )یمی(رحیکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  ق استفاده از عکسیاز طر یت حوزه اطالع رسانیفیبهبود ک  17

  )یمی(رحیکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  لمیق متن، عکس و فیاز طر یو سازمان ی، مذهبیمل ين هایپاسداشت آئ  18
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  1393سال  ي، برنامه راهبرد)سالمت ياستگذاریس ي، شوراینیامنا، دفترکارآفر اتیه رخانهیاست، دبیدفتر ر( استیحوزه ر اهداف حوزه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  یه کارشناسان روابط عمومیکل 1393اسفند  G3-S8 100%  یروابط عموم یکیخدمات الکترون يه فرم هایته  19

  یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  ات رسانه هایمحتو یق بررسیمخاطبان به مسئوالن سازمان از طر يدگاه هایانعکاس د  20

21  
افت یدر يابزارها یق تمامیت، انتقاد، تشکر، سوال) از طریشنهاد، شکایبه مخاطبان(پ ییپاسخگو

  ر، نمابر و ...)یامگی، تلفن پیکیام(پست الکترونیپ
G3-S8 100%  یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  

  (پاك نهاد)یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  تابعه دانشگاه يستم بلوتوث در واحدهایس ياده سازیپ  22

  (پاك نهاد)یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  دانشگاه يپروژه تور مجاز ياجرا  23

  (پاك نهاد)یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  (Digital Signage) يبصر یستم اطالع رسانیس يو اجرا ياده سازیامکان پ یبررس  24

  (پاك نهاد)یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  (HTML)ه پژواك ینشر يه نسخه قابل جستجویته  25

  (پاك نهاد)یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  کیالکترون یروابط عموم يپروژه ها یسازمانده  26

  (پاك نهاد)یکارشناس روابط عموم 1393اسفند  G3-S8 100%  یروابط عموم ین و بانک اطالعاتیخبرخوان آنال يل نرم افزارهایتکم  27

  يموسو يامور دفتر يمتصد 1393اسفند  G2-S2 100%  دانشگاه یو کم یفیارتقاء سطح ک یاطالع رسان  28

  يموسو يامور دفتر يمتصد 1393اسفند  G2-S2  100%  ت و پورتال دانشگاهیآن در سا يخبرها و بارگذار یبه روز رسان  29

  يموسو يامور دفتر يمتصد 1393اسفند  G2-S2  100%  گر در بانک اطالعاتیمراکز د يرؤسا یاسام ی، به روز رسانیثبت و بازخوان  30

  يموسو يامور دفتر يمتصد 1393اسفند  G2-S2  100%  است محترم دانشگاهیتابعه دانشگاه و انعکاس آن به ر يه گزارش از مراکز و واحدهایته  31

  يموسو يامور دفتر يمتصد 1393اسفند  G2-S2 100%  ها و  درمانیماریاز ب يریشگیج اقتصاد و فرهنگ، سالمت مردم و پیترو یاطالع رسان  32

33  
به روز مسئوالن حوزه سالمت استان در بحث سالمت به  مردم، سازمان ها و  يانعکاس خبرها

  گریو موارد د يرسانه ا يق خبر، مصاحبه، نشست هایتشکل ها از طر
G2-S2 100%  يموسو يامور دفتر يمتصد 1393اسفند  

  یکارشناسان روابط عموم يشهال کشاورز با همکار 1393اسفند  G2-S2  100%  انهیم خبرنامه پژواك به صورت ماهیر مجموعه دانشگاه و تنظیز ياخبار حوزه ها يگردآور  34

  شهال کشاورز 1393اسفند  G2-S2  100%  ییربط جهت پاسخگو ين ذید به مسئولیدرج شده در جرا یات مردمیمنعکس کردن شکا  35

  شهال کشاورز 1393اسفند  G2-S2  100%  د ین به جرایارسال پاسخ مسئول  36

  شهال کشاورز  1393اسفند  G2-S2  100%  مربوطه SPSSيل فرمهاید به صورت روزانه وتکمیازجرا یدانشگاه علوم پزشکاب اخبارمرتبطاستخراج   37
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد منابع و تیریمد توسعه اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  معاونت توسعه 93سال   G2-S1  100%  از واحدها در ارائه خدمات یبانیت و پشتیحما 1

 معاونت توسعه 93سال   G2-S2 100%  ه راه حلیمشکالت و ارا یسرزده و حضور در واحدها جهت بررس يدهایانجام بازد 2

 معاونت توسعه 93سال   G2-2S  100%  یت منابع انسانیریو مد یت مالیریمد ،يزینه بودجه ریران در زمیمد يبرا یدوره آموزش يبرگزار 3

  وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93تابستان سال   G2-S2 100%  يعملکرد يهاق شاخصیتابعه دانشگاه از طر يع اعتبارات واحدهایتوز 4

 وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93تابستان سال   G2-S1 100%  فیاز در انجام وظایمورد ن یمالن منابع یتام يتابعه در راستا يمبادله تفاهم نامه  با واحدها 5

  وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93سال   G2-S1 100%  تابعه يه واحدهای)کلیواختصاص ی(عموم ينه ایش عملکردبودجه هزیپا 6

 وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  ان هر ماهیپا  G2-S1 100%  افت اطالعات مربوطهیدرق یمه  گرازطریب يش مطالبات ازسازمان هایپا 7

 وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93سال   G2-S1 100%  94حه بودجه سال یم الیه وتنظیته  8

 وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93تابستان سال   G2-S1 100%  )93  یلیوتفص92ه  سال ی(اصالحیلیم بودجه تفصیه وتنظیته  9

  وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93سال   G2-S2 100%  )ينه ایآموزش به کارشناسان مرتبط بابودجه (آماروعملکردهز  10

 وبودجه یمنابع مال يزیت برنامه ریریمد  93سال   G2-S1 100%  مرتبط بابودجه ينرم افزارها يش اطالعات آماریپا  11

  یغالم يآقا  93اسفند سال G2-S7 100%  )ین مالیوآموزش (گام دوم نظام نو یدرمان یتمام شده خدمات در بخش بهداشت يستم بهایاستقرارس  12

  نژاد يمحمد يآقا – یغالم يآقا 93اسفند سال G1-S2  100%  تابعه يران و پرسنل ستاد و واحدهایآموزش مستمر مد  13

  ینیم امیخانم مر 93اسفند سال G3-S1  100%  مذکور يحسابها يز یدومنظوره دانشگاه و کنترل سود وار يحسابها یسامانده  14

15  
ق کنترل واحدها یازطر يمه ایش سطح درآمد واحدها وکاهش کسورات بیافزا

 ش درآمدوکاهش کسورات)یدبرافزای(تاکیواسنادپزشک
G3-S1  100% ینیم امیخانم مر 93اسفند سال  

16  
ن وپرسنل یعملکردعامل یابین واحدها وارزیکارآمد ب يروهاین ییق جابجایازطر يسته ساالریبرشاد یتاک

  ددمج یکرد مهندسیبه صورت مستمر بارو
G2-S2, G1-S5  100% معتمد يآقا- يحصار يآفا 93اسفند سال  

17  
 يواحدها یانسان يرویت نیر واحدهاجهت تقویپرسنل مجرب درسا ییکارآمد وشناسا يروهایجذب ن

  ت در استخدامیل ممنوعیبدل یمال
G1-S4 100% معتمد يآقا- يحصار يآقا 93اسفند سال  

  نژاد يمحمد يآقا- يحصار يآقا 93اسفند سال G1-S6  100%  موجودبه منظورتحقق اهداف وچشم انداز وزارت متبوع یت منابع مالیریمد  18

  کشاورز يآقا 93اسفند سال G2-S1  100%به صورت رفع نواقص قبل از  يریشگیبر امر پد یواحدها و تاک یبه اسنادمال یدگیت رسیفیش کیافزا  19
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد منابع و تیریمد توسعه اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 يمهایکرد  اصالح امور و اعزام تیبا رو یداخل يش کنترل هایبه ستاد دانشگاه  و افزا یورود اسناد مال

  ر مستقلیمستقل و غ يبه واحدها یضمن یحسابرس

  یغالم يآقا 93اسفند سال  G2-S1  100%  واحدهاي تابعه با ارسال اسناد مالی مربوط به هرمقطع  زمانی اخذ صورتهاي  مالی ماهیانه وکنترل حسابهاي  20

  یر مالیادارات، مد يروسا 93اسفند سال  G2-S7  100%  ن ارشد دانشگاهیمناسب توسط مسئول يریم گیجهت تصم یتیریمد یه گزارشات مالیته  21

 ادارات يروسای،ر مالیمد يحصار يآقا 93اسفند سال  G2-S3  100%  تابعه دانشگاه يواحدها یاستقالل مال  22

  یغالم يآقا  93رماه سالیت  G2-S1 100%  یقیتلف یمال يمستقل و ارائه صورتها يواحدها یمال يارائه صورتها  23

  معتمد يآقا – يحصار يآقا 93اسفند سال  G2-S7 100%  یت مالیریادارات مد يمداوم روسا یجلسات هفتگ يبرگزار  24

  یغالم يآقا  93ور سالیشهر  G2-S7 100% یو رفع موارد  واخواه یارائه گزارش حسابرس  25

  ینیخانم ام  – یغالم يآقا  93ان سالیتاپا  G3-S1  100%  نهیند درآمد و هزیمجدد فرآ یبررس  26

  الت (بخش آموزش)یکارشناس تشک 93اسفند سال  G2-S2 100٪  دانشکده ها  یآموزش يگروه ها یلیالت تفصین تشکیه و تدویالزم جهت ته ياخذ مجوزها يریگیپ  27

28  
 ياز سو یمصوب ارسال یدانشگاه براساس چارت سازمان يواحدها یلیالت تفصین تشکیو تدو یبررس

  وزرات متبوع
G2-S2 100٪  الت و بهبود روشهایکارشناسان تشک 93اسفند سال  

  الت (بخش آموزش)یکارشناس تشک 93اسفند سال  G2-S2 100٪  رانیانتخاب و انتصاب مدرخانه یانجام امور مربوط به دب  29

30  
ت یریران مدت چهارساله مدیکه پس از ابالغ بخشنامه انتخاب و انتصاب مد یرانیمد يهاپرونده یبررس

  افته استیان یآنان پا
G2-S2 100٪  الت (بخش آموزش)یکارشناس تشک 93اسفند سال  

  الت (بخش آموزش)یکارشناس تشک 93اسفند سال  G2-S2 100٪  هایامور واگذار يگذاراستیرخانه سیمربوط به دبانجام امور   31

32  
حوزه  یسازمان ير عنوان، ارتقاء پستهاییجاد، تغیو مکاتبات مربوط به درخواست ا یانجام کارشناس

  الت تحت وبیق سامانه جامع تشکیمربوطه با وزارت متبوع از طر
G2-S2 100٪  الت واحد مربوطهیکارشناس تشک 93اسفند سال  

  الت واحد مربوطهیکارشناس تشک 93اسفند سال  G2-S2 100٪  مربوطه یالتیتشک يه دفاتر و سامانه هایکل یبروزرسان  33

34  
درمان شهرستان  (ISO9001-2008) ت  در شبکه بهداشت  ویفیت کیریستم مدیاستقرار کامل س

  نامهیک تا مرحله اخذ گواهیآب
G3-S6 100٪  کارشناس بهبود روشها 93اسفند سال  

  مشاغل يبندکاردان طبقه 93اسفند سال  G2-S2 100٪ دانشگاه يواحدها ياز سو یر عنوان کارکنان ارسالییتغ يدرخواستها یبررس  35
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد منابع و تیریمد توسعه اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  مشاغل يکاردان طبقه بند 93اسفند سال  G2-S2 100٪  نفر) 1000ارتقاء طبقه کارکنان ( یبررس  36

  مشاغل يبندکاردان طبقه 93اسفند سال  G2-S2 100٪ ل در انجام امور مربوطهیمشاغل جهت تسه يبندافزار طبقهه نرمیته يریگیپ  37

  مشاغل يبندکارشناس طبقه 93اسفند سال  G2-S2 100٪ نفر)  500ارتقاء رتبه کارکنان ( یبررس  38

  مشاغل يبندکارشناس طبقه  93ماهه اول  G2-S2 100٪  3 )ینحوه ثبت درخواست کارکنان در سامانه ارتقاء رتبه (خبره و عال یه بسته آموزشیته  39

  مشاغل يبندکارشناس طبقه  93ماهه دوم  G2-S2 100٪  3  بازنگري و اصالح فرآیند ارسال مدارك کارکنان براي ارتقاء رتبه و ابالغ آن به واحدها تا سطح پایه و ارشد  40

  کارشناس آموزش ضمن خدمت  93ماهه اول G2-S2  100٪ 6 انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان  41

42  
هاي هاي آموزشی عمومی و تخصصی متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان و دورهبرگزاري دوره

  ساعت) 40ساعت ـ کارکنان سرانه  60بهبود مدیریت مدیران (مدیران سرانه 
G2-S2  100٪  کارشناس آموزش ضمن خدمت  93سال  

43  
ریزي آموزش هاي آموزشی و برنامهنظارت و ارزشیابی فرآیند آموزش از طریق ارزیابی و اثربخشی دوره

 براساس نتایج بدست آمده
G2-S2  100٪ کارشناس آموزش ضمن خدمت 93اسفند سال  

  کارشناس آموزش ضمن خدمت  93ماهه اول سال G2-S2  100٪ 6 جاريدانشگاه در سالبینی شده واحدهاي تابعه اعطاي مجوز به دوره هاي آموزشی پیش  44

  کارشناس آموزش ضمن خدمت  93در طول سال  G2-S2  100٪  تابعه ياطالعات سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان از واحدها یبروز رسان يریگیپ  45

  93در طول سال  G2-S2  100٪ الت و آذرخشیتشک ينرم افزارها یمشکالت فن يریگیپ  46
  کارشناس آموزش ضمن خدمت

  کارشناس تشکیالت (بخش درمان و دارو)

  رئیس گروه مهندسی سازمان 93اسفند سال  G2-S6  100٪  تهیه وتدوین چاپ مقاالت مدیریتی درمجله پژواك  47

48  

آزمون نفر نیروهاي تخصصی شرکت کننده در  150 -تامین و جذب نیروي انسانی مورد نیاز در قالب :

ک و تاکستان در صورت وجود مجوز یآب يمارستان هایاستخدامی، ارتقاء نظام بالینی سالمت جهت ب

نفر از مشمولین قانون خدمت پزشکان و  300حداقل  -پس از طی مراحل قانونی، اداري و انجام گزینش

  پیراپزشکان با توجه به خروجیهاي مربوطه

نفر هیئت علمی در قالب فراخوان (در صورت اخذ  k - 15نفر نیروي تخصصی ضریب  30حداقل  - 

  مجوز)

ات یر هیبا توجه به خروجی، نیاز دانشکده و نظر دب ينفر هیئت علمی متعهد خدمت قرارداد 30 - 

G2-S2  

80%  

  

100%  

80% 

 93اسفند سال

  کارشناس امور استخدام

  

کارشناس مشمولین قانون خدمت 

  پزشکان و پیراپزشکان

  

  کارشناس مربوطه
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد منابع و تیریمد توسعه اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  جذب دانشگاه و تامین منابع مالی ییاجرا

49  
افزار سیستم حضور و غیاب تحت وب جهت نظارت و کنترل بصورت متمرکز در اندازي نرمنصب و راه

 بهداشت و درمان دانشگاه يشبکه ها
G2-S1  100% کارشناس مربوطه 93سال یدر ط  

50  
ش از یسال خدمت،پ 30نفر   33علمی (نفر از کارکنان و اعضاي هیات   36صدور احکام بازنشستگی 

  نفر)  3موعد جانبازان
G2-S1  50٪  کارشناس مربوطه  93سالیدر ط  

  کارشناس مربوطه 93پایان سال G2-S2 80% تغییر وضعیت کارکنان پیمانی و قراردادي (فرزندان شاهد) به رسمی آزمایشی  51

  يو افشار ییان: زهرایآقا 93وریشهر G2-S2 100%  کردن امورقراردادهار متمرکز یالزم جهت غ ينه هایو فراهم نمودن زم یبررس  52

 يو افشار ینیان: چگیآقا 93وریشهر G2-S2 100%  ساعته 2جلسه  4ن انبارها جهت ارائه خدمات بهترحداقل در یآموزش مسئول  53

 يو افشار ینیان: چگیآقا 93آذر  G3-S1 100%  يمجرد يهاون یل آن به صورت پاویو تبدی)و غرب ین شرقیفلسط( یسازمان يمتمرکز نمودن خانه ها  54

 يو افشار ینیان: چگیآقا 93بهمن  G2-S2 100%  ارائه خدمات یفیستاد درجهت بهبود ک یخدمات يروهایآموزش ن  55

 يو افشار ینیان: چگیآقا 93آبان  G2-S8 70%  يمصرف انرژ ییساختمان ستاد جهت صرفه جو ییستم روشنایس ينه سازیبه  56

  خانم افشار  93سال  G3-S7 80%  شرکت عمده 150به تعداد  يدر برنامه نرم افزار )ن کنندگان کاال و خدمتیتام(نفعان یست ذیه لیته  57

  يو افشار يان: عبادیآقا  93وریشهر  G2-S1 70%  یمراکز آموزش یمصرف یزات پزشکید تجهیمتمرکز نمودن خر  58

  یابیکارشناسان ارزش  93اسفند   G2-S2  100%  در برنامه اکسل 1387لغایت  1383کارکنان(بصورت واحدي)  از سال ادامه ثبت لیست گروههاي تشویقی   59

 یابیکارشناسان ارزش  93اسفندمهرتا   G2-S2  100%  در برنامه اکسل 1382ت یلغا 1372از سال  يشنهادیپ يست هایثبت ل  60

  يکارشناس امور ادار  آبان30تامرداد  G2-S2 100%  تابعه دانشگاه يعملکرد واحدها یابیانجام ارز  61

  یدفتر فن  کسالی  G1-S3 70%  پرسنل یو ارتقاء اطالعات فن یبه روز رسان  62

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  ن زهرا و تاکستان و البرزین، بوئیقزو یبهداشت روستائ يل خانه هایاحداث و تکم  63

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  دانشگاه يکتابخانه مرکز یانجام مطالعات و طراح  64

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 50%  نایس یبهمن و بوعل 22 يمارستانهاین بیگزین و مطالعه جایزم يریگیپ  65

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  و مرکز سرطان استان یو تراپیراد يه نقشه هایو انجام مطالعات و ته يریگیپ  66

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  توسعه سالن ورزش یانجام مطالعات و طراح  67
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد منابع و تیریمد توسعه اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  مارستان تاکستانیل موقت فاز دوم بیکارو نظارت تا تحو ياجرا يریگیپ  68

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6  100%  دختران ينفر 300خوابگاه  يو راه انداز يو محوطه ساز یوار کشید  69

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  زهرا نیگاه بهداشت بوئیاحداث پا  70

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  قات و پژوهشیمرکز تحق يل و راه اندازیتکم  71

  یدفتر فن  کسالی  G3-S4  100%  الوند 2شماره  یو درمان یل مرکز بهداشتیتکم  72

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 100%  گاه اورژانسیباب پا 6احداث   73

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 50%  نیماه یو درمان یاحداث مرکز بهداشت  74

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 40%  ردانیس یو درمان یاحداث مرکز بهداشت  75

  یدفتر فن  کسالی  G2-S6 50%  هیشهر محمد یتختخواب 64مارستان یمطالعات ب يریگیپ  76
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد یآموزش اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  جامعه نگر یواحد پزشک  93اسفند ماه   8S1S-G3 100%  مرکز) ين شده یتدو يپاسخگو (بسته  یبرنامه پزشک يدرصد 20 ياجرا  1

2  
ق یدرخشان از طران استعداد یدانشجو يتوانمندساز يالزم برا يهایو هماهنگ يزیربرنامه

  کارگاه در سال2حداقل  -یو پژوهش یآموزش يهاکارگاه يبرگزار
3S-2G 100%   دفتر استعداد درخشان  93اسفند ماه  

3  

در  یآنان در حوزه معاونت آموزش يازهایان استعداد درخشان از حقوق و نیدانشجو يسازآگاه

ت و مکاتبات به یق سایاز طر - انین دانشجویبه ا ییالت اعطایخصوص استفاده از تسه

  ستم سمایسها و دانشکده

1S3,S4,S-G2 100%   دفتر استعداد درخشان  93اسفند  ماه  

4  
د در یجد يورود یو دندانپزشک یپزشک يهاان در رشتهیبا دانشجو یشیجلسات هم اند يبرگزار

  بار  در سال 2حداقل ن نامه یید در آیرات جدییتغ یو اطالع رسان يان نامهییخصوص موارد و ابهامات آ
3S-G2 100%   دفتر استعداد درخشان  93اسفند  ماه  

  دفتر استعداد درخشان  93اسفند  ماه   G2-S4,S3,S1 50%  ییدانشجو یته مشورتیفعال نمودن کم  5

  پژوهشمسئول و کارشناس واحد  93اسفندماه   G3-S1 100%  سال یو توسعه در ط یچاپ دو شماره از فصلنامه آموزش پزشک  6

  مسئول و کارشناس واحد پژوهش 93اسفندماه   G3-S1 100%  و توسعه یجهت فصلنامه آموزش پزشک یپژوهش یاز علمیفراهم کردن مقدمات اخذ امت  7

  مسئول و کارشناس واحد پژوهش 93اسفندماه   G3-S1 100%  سال یشماره بولتن مرکز مطالعات در ط 2چاپ   8

  مسئول و کارشناس واحدپژوهش 93اسفندماه   G3-S1 100%  یأت علمیه يپژوهش در آموزش جهت اعضاک کارگاه با موضوع ی يبرگزار  9

  دیاسات يواحدتوانمندساز  93اسفندماه   G3-S2S8 100%  د استخدام دانشگاهیجد یأت علمیه ياعضا يتوانمند ساز یآموزش يچهار دوره  يو برگزار یطراح  10

  دیاسات يواحدتوانمندساز  93اسفندماه   G3-S2S8 100%   یأت علمیه ياعضا يژه یو یکارگاه آموزش پزشک 15حداقل  يو برگزار یطراح  11

  یدرس يزیواحدبرنامه ر  93اسفندماه   G3-S8 60%  یدانشکده پزشک یآموزش ياز برنامه ها %20 يبازنگر  12

 EDOمسئول دفتر ارتباط با   93اسفندماه   EDU G2-S2 100%ژه کارشناسان یو یه بسته آموزشیته  13

  EDOمسئول دفتر ارتباط با   93اسفندماه   EDU G2-S2 100%ف کارشناسانین شرح وظایو تدو يبازنگر  14

 یواحد اخالق پزشک  93اسفندماه   G2-S2 100% ه پزشکانیجهت کل یک روزه اخالق پزشکیک دوره کنفرانس یحداقل  يبرگزار  15

 یواحد اخالق پزشک  93اسفندماه   G2-S2 100% دانشگاه ینیاران بالیجهت دست یکارگاه اخالق پزشکک دوره یحداقل  يبرگزار  16

17  
 یمطالب آموزش يق بارگذاریت دانشگاه از طریق ساین از طریارتباط با مخاطب يتداوم برقرار

  به سواالت مطروحه یو پاسخ ده
G2-S6 100%   یواحد اخالق پزشک  93اسفندماه 
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد یآموزش اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 یواحداخالق پزشک  93اسفندماه   G3-S2 100%  انیدانشجو یاخالق پزشک يواحدها یبرنامه آموزش يحسن اجرانظارت بر   18

  یابیواحدارزش  93اسفندماه   G3-S2 100% یگروه آموزش 5حداقل  یدرون یابیطرح  ارزش ياجرا  19

  یابیواحد ارزش  93اسفندماه   G3-S2 100% دانشکده بهداشت یدرون دانشگاه یرونیب یابیطرح ارزش ياجرا  20

21  
دانشکده  یئت علمیه ياران و اعضایدست يبرا ینیبال یابیحد اقل دو کارگاه ارزش يبرگزار

 ییو ماما يو پرستار یدندانپزشک
G3-S2 100%   یابیواحد ارزش  93اسفندماه  

  یابیواحد ارزش  93اسفندماه   G3-S2 100%   یدانشکده پزشک یآموزش  یتخصص ینیبال يدر گروهها ینیبال یابیارزش يش اجرایپا  22

23  
 ینیبال يدرصد گروه ها 30ن در حداقل ینو  يها یابیارزش يش استفاده از روشهایافزا

 ییو ماما يو پرستار یدندانپزشک يدانشکده ها
G3-S2 100%   یابیواحد ارزش  93اسفندماه  

24  
در  ییو ماما يو پرستار یپزشک يدانشکده ها ینیبال يه گروه هایت موجود کلیوضع یبررس

  یابیطه ارزشیح
G3-S2 100%   یابیواحد ارزش  93اسفندماه  

  یابیواحد ارزش  93اسفندماه   G3-S2 100%   یابیطه ارزشید  در حیژه اساتیو یآموزش يک محتواین حداقل یتدو  25

  یابیواحد ارزش  93اسفندماه   G3-S2 100%   یآموزش يدرصد گروه ها 10حداقل  يالگ بوك ها  یابیارز  26

  یابیواحد ارزش  93اسفندماه   G3-S2 100%  یابینه  ارزشیحداقل دو  کارگاه در زم يبرگزار  27

  یابیواحد ارزش  93اسفندماه   G3-S2 100%   یدانشکده پزشک ینید بالیاسات یابیارزش ياجرا  28

29  
نقاط   ییو شناسا یو دندانپزشک یدانشکده پزشک يش کارورزیه و پیج علوم پایل نتایتحل

  ن یضعف و قوت و بازخورد به مسئول
G3-S2 100%   یابیواحد ارزش  93اسفندماه  

30  
 يل آزمونهایو تحل یفیگزارش توص یه دانشکده ها  و بررسیکل يج آزمونهاینتا يجمع آور

  دانشکده ها و ارائه بازخورد به آنها و وزارتخانه   
G3-S2  100%   یابیواحد ارزش  93اسفندماه  

  يمسئول و کارشناس آموزش مجاز  93اسفند ماه   G3-S7 100%  کارگاه  2ان به تعداد ید و دانشجویاسات يبرا يآزمون و کارگاه مجاز يت برگزاریاستفاده از قابل  31

  يکارشناس آموزش مجاز مسئول و  93اسفند ماه   G3-S7 60%   یرونیق شرکت مجاز بیدانشگاه از طر يت آموزش مجازیسا ينه سازیر پوسته و بهییتغ  32

  يمسئول و کارشناس آموزش مجاز  93اسفند ماه   G3-S7 100%   یلیدرصد دروس چهار رشته تحص 40يا برایمد یمولت یمحصوالت آموزش یطراح  33

  يو کارشناس آموزش مجازمسئول   93اسفند ماه   G3-S7 100%   یکارگاه آموزش 4 يق برگزاریک از طرینه آموزش الکترونید در زمیاسات يتوانمند ساز  34
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد یآموزش اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 یفیپورشر ير آموزش، آقایمد 93اسفند ماه  G3-S8 100% تابعه يدانشکده ها یخدمات آموزش ياصالح، حفظ و ارتقا  35

36  
نمره  %10شیافزا( یو اختصاص یف شده عمومیتعر يعملکرد بر اساس شاخص ها يارتقا

 ) 92به  93کل حوزه در سال
G3-S8S11S12 100%  یونسیر آموزش، خانم یمد 93اسفند ماه 

 ير آموزش، خانم مرتضویمد 93اسفند ماه  G3-S8 100%  تابعه ياطالعات از واحدها يریستم گزارش گیس یسامانده  37

 ین خانیر آموزش، خانم حسیمد 93اسفند ماه  G3-S8S12 80%  حوزه  یکیافزودن دو خدمت به خدمات الکترون  38

  آموزش مداوم 93اسفند ماه   MIS(  G1-S2G2S2S3S7G3S1 90%(ت اطالعات آموزش مداوم یریمدستم یکردن پرتال س یاتیعمل  39

  آموزش مداوم  93اسفند سال   G1-S2S3G3S3S7 80%  )ير حضوریآموزش مداوم غ(جهت آموزش مداوم  یکیکردن آموزش الکترون یاتیعمل  40

  آموزش مداوم  93اسفند سال   G1-S1G2S1S2S3  90%  )یپروژه اعتبار بخش(آموزش مداوم  يارتقاء سطح استانداردها  41

  آموزش مداوم  1393اسفند سال   G3-S1S7S12 100%  ت مستقل آموزش مداومیجاد وب سایا  42

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8 100%  انیاز دانشجو % 10 يبرا اجراي کالسهاي تقویتی بنیه علمی  43

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  کالسهاي فوق برنامهان به یاز دانشجو%10 یمعرف  44

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  انینفر از دانشجو 40 يبرا مشهد مقدس  یارتیزاردوهاي فرهنگی  45

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  انینفر از دانشجو 40 يبرااردوهاي علمی فرهنگی شمال  46

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  انینفر از دانشجو 40 يبرا کروزه داخل استانی ياردو 47

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8  100%  انیاز دانشجو %10 يبرا یتهیه و اهداء جوایز جهت تشویق در امر تحصیل  48

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8  100%  انیاز دانشجو %65 يبرا مشاوراجراي طرح استاد   49

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8  100%  د مشاور)یژه اساتیکارگاه (وک یبرگزاري   50

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8  100%  انیژه دانشجویکارگاه وک ی يبرگزار  51

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   % G3-S7  100  ی، در صفحه وب معاونت آموزشستاد شاهد دانشگاهمستقل یکیصفحه الکترون ياندازراه   52

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8  90%  ثارگریان شاهد و ایدانشجوکارشناسان و با د یشهاد ین بنیمالقات مسئولماهانه  جلسات يبرگزار  53

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  جلسه)2( جلسات ستاد شاهد  دانشگاه يبرگزار  54

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S8  100%  ک جلسه)یثارگر (یان شاهد و ایدانشجو ییگردهما  55



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 40صفحه          

 
 
 

  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد یآموزش اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  درسال)جلسه 2د مشاور(ید، ستاد شاهد و اساتیاد شهیجلسات مشترك بن يبرگزار  56

  کارشناسان ستاد شاهد 1393اسفند سال   G3-S13  100%  جلسه در سال)3(ان یدانشجو یلیت تحصیوضع ید مشاور به منظور بررسیل جلسات اساتیتشک  57

  دیاد شهیستاد شاهد و بن 1393اسفند سال   G3-S8  100%  ف ستاد شاهدیانجام وظا يدر راستا يمجاز يآموزشها  58

 

   



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 41صفحه          

 
 
 

  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد یاهداف خرد حوزه معاونت پژوهش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی (درصد)میزان دستیابی  هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  G2-S4  جهت پژوهشکده یاخذ موافقت اصول 1
 

 1393اسفند سال   70%
  ت پژوهشیریمد

 یکارشناس روابط دانشگاه - قات یتحقمراکز 

2 
و  یک و سلولیمتابول يهايماریقات بیجهت دو مرکز تحق یاخذ موافقت قطع

  بان پژوهشیپژوهشگر و پشت 10و  جذب  یمولکول
G2-S4  

 
 1393اسفند سال   100%

و  یک و سلولیمتابول يها يماریقات بیمراکز تحق

  یکارشناس روابط دانشگاه - یملکول

3 
 10زان یدانشگاه به م یات علمیه يش مقاالت چاپ شده اعضایجهت افزاتالش 

  درصد نسبت به سال قبل

G2-S6  
  

 1393اسفند سال   100%
، مراکز -قات یمراکز تحق -یدفتر مجله علم

  دانشکده ها - قاتیتحق

 1393اسفند سال   G2-S4 100%  دانشگاه یش تعداد مجالت علمیافزا 4
، ییقات دانشجویته تحقیکم - کارشناسان پژوهش

 دانشکده ها - قاتیمراکز تحق

5 
ان وکارکنان دانشگاه از یاران،  دانشجوی، دستیأت علمیه ياعضا يتوانمند ساز

  یقاتیطرح تحق 170ب یق تصویطر
G2-S2  

 
 1393اسفند سال   100%

، ییقات دانشجویته تحقیکم - کارشناسان پژوهش

  دانشکده ها - قاتیمراکز تحق

6 
سالمت  يسالمت جامعه محور و ارتقا يب طرح هایبه تصو یت بخشیاولو

 مردم یعموم
G1-S4 
G1-S5 

 1393اسفند سال   100%
قات یته تحقیکم - رخانه نظام جامع سالمتیدب

 دانشکده ها -قاتیمراکز تحق-ییدانشجو

7 
و  یو داخل یمشترك خارج یقاتیتحق يب طرح هایق تصویجذب گرانت از طر

  ارتباط با صنعت
G2-S7 100%   1393اسفند سال 

 -قاتیمراکز تحق-ییقات دانشجویته تحقیکم

  دانشکده ها

 1393اسفند سال   G2-S6 100%  یجلسات بحث گروه يق برگزاریها از طران نامهیطرح هاو پا یفیک يارتقا  8
 -قاتیمراکز تحق-ییقات دانشجویته تحقیکم

 دانشکده ها

 انتشارات 1393اسفند سال  G2-S6 100%  ف  و ترجمه دانشگاه) یتأل ي(مصوب شورا یأت علمیه يکتاب اعضا 6چاپ   9

10  
ر دانشگاه یق تبادل انتشارات دانشگاه با ساید شده از طریدانش تول ياشتراك گذار

  ها
G2-S6 100%   1393اسفند سال 

 -ییقات دانشجویته تحقیکم -یدفتر مجله علم

 یاطالع رسان –انتشارات

11  
ق یال از طریارد ریلیک میزان یبه م یقاتیجذب بودجه جهت مراکز تحق يریگیپ

  ت و منابع دانشگاهیریمعاونت توسعه مد
G2-S1,G2-

S2 
  ت پژوهشیریمد - ت ومنابع یریمعاونت توسعه مد 1393اسفند سال   100%

  -یکارشناس روابط دانشگاه 1393اسفند سال   G2-S2  100% 2 يق برگزاریان از طریو دانشجو یأت علمیه ياعضا یپژوهش يتوانمند يارتقا  12



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            
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  1393سال  يدانشگاه، برنامه راهبرد یاهداف خرد حوزه معاونت پژوهش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی (درصد)میزان دستیابی  هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  ییقات دانشجویته تحقیکم   یینار دانشجویک سمیو  ینار استانیسم 2،يسراسرمنار یس

13  

ان و کارکنان از ی،دانشجویاران تخصصی، دستیات علمیه ياعضا يتوانمند ساز

 يو واحد ها یقاتیدر دانشکده ها، مراکز تحق یکارگاه پژوهش50 يق برگزاریطر

  ینیقات بالیت از توسعه تحقیحما

G2-S2 %100   1393اسفند سال 
  – یکارشناس روابط دانشگاه

 ییقات دانشجویته تحقیکم

  يمرکز رشد وفناور 1393اسفند سال   G2-S7 100%  دانشگاه یست پزشکیز يشرکت در مرکز رشد وفناور 6جذب   14

 يمرکز رشد وفناور 1393اسفند سال   G2-S7 100%  ش رشد به مرحله رشدیشرکت از مرحله پ 2جهت ورود  يزیبرنامه ر  15

  يمرکز رشد وفناور 1393اسفند سال   G2-S7 100%  يدیان و تولیدانش بن يبه طرح ها یت دهیاولو  16

  يکارشناس امور ادار- قاتیمراکز تحق 1393اسفند سال   G2-S7 100%  مصوب یقاتیمراکز تحق يشنهادیس چارت پیش نوین پیو تدو یطراح  17

 ک یانفورمات 1393اسفند سال   G3-S1 100%  دانشکده  3 يم برایس یشبکه ب يراه انداز  18

  ک یانفورمات 1393اسفند سال   G3-S1 100%  )20ک دانشگاه (حداقل رتبه یش رتبه وبومتریتالش جهت افزا  19

  کیانفورمات 1393اسفند سال   G3-S1 100%  مراکز تابعه يبر نوریبستر ف يک بر رویخدمات الکترون یانتقال برخ  20

  ک یانفورمات 1393اسفند سال   G3-S1 100%  يو ادار یمراکز آموزش يدئو کنفرانس برایستم ویس يراه انداز  21

   



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            
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  1393سال  يدانشگاه،برنامه راهبرد یفرهنگ ییاهداف خرد حوزه معاونت دانشجو

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1 
وه نامه مداخله یش يق اجرایب رسان از طریخودآس يرفتارها يکاهش ده درصد

 ن سه سال گذشتهیانگیان نسبت به میب رسان دانشجویخودآس يدررفتارها
G3-S10 100%   مسوول واحد مشاوره معاونت 93اسفند ماه 

 مسوول واحد مشاوره معاونت   93اسفند ماه  G3-S13 100% شرفتیان در خصوص موضوع پیدانشجو  یزشیل انگیمسا  یشتاسائ 2

 مسوول واحد مشاوره معاونت   93اسفند ماه  G3-S13,G3-S13 50% دانشگاه يدر جهت ارتقاء خدمات واحد مددکار یاورانه درون و برون دانشگاهی يت هایجلب حما 3

4 
 10ف یو شرح وظا يکارکنان معاونت با توجه به حوزه کار یزشیانگجاد عوامل یش و ایافزا

 درصد نسبت به سال گذشته
G2-S2 100%  معاونت   يمسوول امور ادار 93اسفند ماه 

 معاونت    يمسوول امور ادار 93اسفند ماه  G2-S2 100% مختلف معاونت   يحوزه ها یانسان يروین يمتناسب ساز 5

6 
در خصوص  )ان و کارکنانیدانشجو(ن یمراجع يو آگاهساز یاطالع رسانزان یش  میافزا

 درصد نسبت به سال گذشته 10 یف شده سازمانیحقوق و مطالبات تعر
G3-S13 100%  معاونت    يمسوول امور ادار 93اسفند ماه 

  معاونت    يمسوول امور ادار  93 اسفند ماه G2-S2 100%  ين و مقررات اداریقوان يدر معاونت بر مبنا يارتقاء انضباط ادار 7

  یر فرهنگیمد  93اسفند ماه  G3-S13 100%  پورتال معاونت  نسبت به سال گذشتهدر یفرهنگ يبا محتوا یصفحات آموزش %20ش یافزا  8

 یر فرهنگیمد 93اسفند ماه  G3-S13 100% یاجتماع یتور فرهنگ يق برگزاریاز طر ین دانشگاهیب یش ارتباط فرهنگیافزا  9

 یر فرهنگیمد 93اسفند ماه  G3-S13  100% 92(کارکنان) دانشگاه نسبت به سال ین فرهنگیفعال یآموزش يبرنامه ها % 50ش یافزا  10

11  
ند انتخاب یو فرآ يکشور يهنر یان در جشنواره فرهنگیزان حضور دانشجویش میافزا

 یلیآنها در طول سال تحص يرخانه هایدب يق فعالسازینمونه از طر يدانشجو
G3-S11 100%  یر فرهنگیمد 93اسفند ماه 

12  
 30ق کاهش یمصرف سوخت در خوابگاههاي دانشجویی، فرهنگی از طر ينه سازیبه

 خرید و نصب دستگاه موتورخانه هوشمند)(مصرف يدرصد
 G3-S11 100%  ییر دانشجویمد 93اسفند ماه 

 ییر دانشجویمد 93اسفند ماه  G3-S11  100% درصد نسبت به سال گذشته 10زان یمصرف برق در خوابگاههاي دانشجویی به  م ينه سازیبه  13

 ییر دانشجویمد 93اسفند ماه  G3-S11 100% يون اداریق اتوماسیاز طر ییدانشجو يت خوابگاههایریمد يارتقا  14

15  
 یق طرح نظرسنجیاز طر ییدانشجوان استفاده کننده از سلف ینظر دانشجو یابیارز

 بار) 2(هر ترم یترم
G3-S13 100%  ییر دانشجویمد 93اسفند ماه 

 ییر دانشجویمد 93اسفند ماه  G3-S13 100% ستم رزرو و ثبت نام یر سییق تغیه از طریون تغذیستم اتوماسیس يارتقا  16



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            
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  1393سال  يدانشگاه،برنامه راهبرد یفرهنگ ییاهداف خرد حوزه معاونت دانشجو

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

17  
تنوع بخش به غذاها ق یس از طریمختلف سلف سرو يان از غذاهایت دانشجویش رضایافزا

 درصد نسبت به سال گذشته 15ت آنها یفیک يو ارتقا
G3-S13 100%  ییر دانشجویمد 93اسفند ماه 

 ییر دانشجویمد 93اسفند ماه  G3-S11 100% 93ان سال یدرصد تا پا 30تا سطح   2خوابگاه گلستان  یزات خوابگاهیتجه يآماده ساز  18

 مسوول قرآن و عترت 93اسفند ماه  G3-S13 100% افراد شرکت کننده در مسابقات قرآن نسبت به سال قبلدرصد  10ت)یش تعداد (کمیافزا  19

  مسوول قرآن و عترت  93اسفند ماه  G3-S13 100%  قرآن و نماز  نسبت به سال قبل یآموزش يدرصد کالس ها 10ت) یش تعداد (کمیافزا  20

  مسوول قرآن و عترت  93اسفند ماه  G3-S13 100%  در خصوص عترت و نماز نسبت به سال قبل یکتابخواندرصد مسابقات  10ت)یش تعداد (کمیافزا  21

22  
 یل ارتباطیون و وسایام از طرق اتوماسیو ارسال پ یاطالع رسان  يدرصد  10ش تعداد یافزا

 ان) نسبت به سال قبلید و دانشجویبه (کارکنان، اسات
G3-S13  100%  قرآن و عترتمسوول  93اسفند ماه 

 یت بدنیمسوول اداره ترب 93اسفند ماه  G3-S13 100% درصد نسبت به سال گذشته 20 یت بدنیترب ییاجرا يارتقاء برنامه ها  23

24  
درصدنسبت 10(یورزش همگان يبرنامه ها يان با برگزاریاوقات فراغت دانشجو يساز یغن

 به سال گذشته)
G3-S13 100%  یت بدنیترب مسوول اداره 93اسفند ماه 

  يمسوول امور ادار  93اسفند ماه  G2-S1 100%  یاقتصاد مقاومت ينه ها بر مبنایکردن هز یت و منطقیریمد  25

   



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            
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  1393سال  يبرنامه راهبرد،دانشگاه یبهداشت اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی (درصد)دستیابی میزان هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1داشبورد مربوطه ه و ارائهیگانه عدالت در سالمت استان، ته 52 يهااستخراج شاخص  G1:S1,S4 
G3:S5,S9 

  93اسفندماه   100%
کارشناس مسئول واحد آمار و مسئول 

  سالمت ياستگذاریرخانه سیدب

 G1:S2,S4,S5  )%90,9( یتحت پوشش به توالت بهداشت ییروستا يخانوارها یزان دسترسیحفظ م  2
G2:S1,S2-G3:S10 

  93اسفندماه  100%
ط حوزه معاونت یمح يکارشناس بهساز

  بهداشتی

 G1:S2,S4  %91,5به  %90,6از  يمعتبر شهر ینه پزشکیکارت معا يدارا نکارکنان مراکز و اماکارتقاء درصد  3
G2:S1,S2-G3:S10  

  93اسفندماه  100%
کارشناس بهداشت اماکن حوزه معاونت 

  بهداشتی

 G1:S2,S4,S5  %95به  %94,7از  ییروستا یدنیآب آشام یکیولوژیت باکتریمطلوبارتقاء   4
G2:S1,S2-G3:S10  

  93اسفندماه  100%
کارشناس آب و فاضالب حوزه معاونت 

  بهداشتی

  هیکارشناس مسئول واحد تغذ  93اسفندماه   G1:S2 100%  %50به  %9/41از  یصورت عمله بهیخصوص تغذده دریدمادران آموزش  5

 هیکارشناس مسئول واحد تغذ  93اسفندماه   G1:S2 100%  %3/99به  %19/99ه شده از یددار تصفیش درصد استفاده از نمک یافزا  6

 هیکارشناس مسئول واحد تغذ  93اسفندماه  G1:S2 100%   %20زان یهدف به م يهاه گروهیش مشاوره تغذیافزا  7

8  
  سال6ر یکودکان ز یتیحما – یمشارکت افته برنامهیحفظ و ارتقاء درصد کودکان بهبود 

  )92ان سالیافته در پایدرصد کودکان بهبود  7/58(
G1:S2,S4 100%  هیکارشناس مسئول واحد تغذ  93اسفندماه 

9  
 92(در هزار نفر) در سال  91/8از  ییروستا -يدر مناطق شهر یعصب یروان یابیماریحفظ و ارتقاء ب

  93(در هزار نفر) در سال  9/ 5به 
G1:S2- G2:S8 
G3:S4,S9,S10  

  93اسفندماه   70%
، یکارشناس مسئول سالمت روان، اجتماع

  اد و الکلیاعت

10  
 13به   92(در هزار نفر) در سال  33/12از  ییدر مناطق روستا یعصب یروان یابیماریحفظ و ارتقاء ب

  93(در هزار نفر) در سال 
G1:S2- G2:S8 
G3:S4,S9,S10  

  93اسفندماه   70%
، یکارشناس مسئول سالمت روان، اجتماع

  اد و الکلیاعت

11
 20(در هزار نفر) به  76/19از  یزندگ يت تحت پوشش برنامه آموزش مهارتهایحفظ و ارتقاء جمع

  93(در هزار نفر) در سال 
G1:S2,S4 

G2:S8-G3:S10  
  93اسفندماه   50%

، یکارشناس مسئول سالمت روان، اجتماع

  اد و الکلیاعت

12
(در هزار نفر) به  77/9از  يفرزندپرور يت تحت پوشش برنامه آموزش مهارتهایو ارتقاء جمع حفظ

  93(در هزار نفر) در سال  10
G1:S2,S4 

G2:S8-G3:S10  
  93اسفندماه   50%

، یکارشناس مسئول سالمت روان، اجتماع

  اد و الکلیاعت

 G1:S2,S4(در هزار نفر)  83/10اد و الکل از یاز اعت يریشگیت تحت پوشش برنامه آموزش پیحفظ و ارتقاء جمع  13
G2:S8- G3:S10  

، یکارشناس مسئول سالمت روان، اجتماع  93اسفندماه   50%
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  1393سال  يبرنامه راهبرد،دانشگاه یبهداشت اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی (درصد)دستیابی میزان هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  اد و الکلیاعت  93(در هزار نفر) در سال  11به 

14یبهداشت يهاتیت مداخالت سالمت با توجه به اولویوض يحفظ و ارتقا  G1:S1-G3: S10 70%  سالمت يمسئول آموزش و ارتقاکارشناس   93اسفندماه  

15  
افزایش آگاهی،  يو ...) در راستا یتالیجی، دی(چاپ یآموزش يهاع رسانهید و توزیتول يحفظ و ارتقا

  ن، حفظ و ارتقاء سالمتیسازي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه مردم در تأمپذیري، توانمندمسئولیت
G3:S7,S9  70%  سالمت يآموزش و ارتقاکارشناس مسئول   93اسفندماه 

  سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا  93اسفندماه  G3:S1  70%  آموزش سالمت یتخصص يهانهیکارکنان نظام سالمت در زم يحفظ و ارتقاء توانمند  16

  سالمت يمسئول آموزش و ارتقا کارشناس  93اسفندماه   G1:S4  60%  و ....)CLC،جیسالمت (بس یحام يهاطیمح یآموزش يهاحفظ و توسعه برنامه  17

  سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا  93اسفندماه   G3:S10  20%  هدف) يهاش دانش و سواد سالمت مردم (گروهیافزا  18

  نوجوانان و مدارسکارشناس مسئول سالمت جوانان،  94خرداد ماه   نامشخص G1S2S4  حفظ و ارتقاء سالمت دانش آموزان بدو ورود به دبستان (شش ساله)  19

  کارشناس مسئول سالمت جوانان، نوجوانان و مدارس 94خرداد ماه   نامشخص G1S2S4  ساله) 18و  15رستان (یحفظ و ارتقاء سالمت دانش آموزان دب  20

  کارشناس مسئول سالمت جوانان، نوجوانان و مدارس 94ماه خرداد  G1:S2,S4 99,9%  و کزاز يفترید يماریاز ب يریشگیق پیساله ازطر 14 –16آموزانسالمت دانش يحفظ و ارتقا  21

  کارشناس مسئول سالمت جوانان، نوجوانان و مدارس 94خرداد ماه   G1:S2,S4 80%  کلوزیپد يماریاز ب يریشگیق پیآموزان از طرسالمت دانش يحفظ و ارتقا  22

23یان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکیسالمت دانشجو يحفظ و ارتقا  G1:S2,S4 90%   کارشناس مسئول سالمت جوانان، نوجوانان و مدارس 94خرداد ماه  

24 54سال و باالتر( 60حفظ درصد کنترل فشار خون سالمندان%(  G3:S9,S10 100%   کارشناس برنامه سالمت سالمندان  93اسفندماه  

24
 38درصد به 28از  سال30 - 59انسال یمنات پستان توسط پزشک و ماما در زنانیمعاش درصدیافزا

  )نهیسسرطان يغربالگردرصد (
G3:S9  100%   انساالنیکارشناس برنامه سالمت م  93اسفندماه  

  سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا  93اسفندماه  G1:S1 - G3: S10 70%  یبهداشت يهاتیت مداخالت سالمت با توجه به اولویوض يحفظ و ارتقا  25

  ییدهان و دندان دانش آموزان اول ابتدامراقبت بهداشت   26
G1:S2 

G3:S1,S4,S10  
  کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان  93اسفندماه   75%

27سال 6ر یمراقبت بهداشت دهان و دندان کودکان ز G1:S2 
G3:S1,S4,S10  

  کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان  93اسفندماه   45%

 G1:S2 ساله 6 -12کودکان مراقبت بهداشت دهان و دندان   28
G3:S1,S4,S10  

  کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان  93اسفندماه   30%

  کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان  93اسفندماه   G1:S2 50%  )ين و بعد از بارداری، حيش از بارداریمراقبت بهداشت دهان و دندان مادران (پ  29
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  1393سال  يبرنامه راهبرد،دانشگاه یبهداشت اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی (درصد)دستیابی میزان هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

G3:S1,S4,S10  

30  
 یبهداشت يهااز واحدیزات مورد نیرات و تجهیت تعمیوضع يسازمستند، استخراج و يآورجمع

  یی)تحت پوشش (مناطق روستا یدرمان
G2:S5 90%  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93ورماه یشهر  

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93 ورماهیشهر G1:S2 100%  ست مربوطهیلاساس چکتحت پوشش بر یدرمان یبهداشت يهاواحد  یشگاهیزات آزمایتجه ییآزمایراست  31

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  G2:S2 100%  ت  یهزار نفر جمع 20ریز يو شهرها ییروستاراپزشکان در مناطقیو آموزش بدوخدمت پزشکان و پ يبسترساز  32

33  
روستاها و ک سالمت) در یان (پرونده الکترونیرانیسامانه خدمات سالمت ا يجهت اجرا يسرشمار

  برنامه پزشک خانواده يت مجریهزار نفر جمع 20ر یز يشهرها
G2:S2 94%  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  

34  
برنامه  يت مجریهزار نفر جمع 20ر یز يک سالمت در روستاها و شهرهایل پرونده الکترونیتشک

  پزشک خانواده
G2:S2 45%   شبکهت یریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه   G2:S2 80%  تیهزار نفر جمع20ر یز يوشهرها ییت به پزشک خانواده در مناطق روستاینک جمعیل  35

36
خانواده به سامانه خدمات و پزشک ییروستامهیبرنامه ب يمجر یودرمان یاتصال مراکز بهداشت

  نترانت  ینترنت /ایق ایان از طریرانیسالمت ا
G2:S2 80%  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  

37م سالمتیت يت پرداخت اعضایو بهبود وضع یسامانده  G2:S1 100%  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  

  ت شبکهیریمدرگروه مرکز یمد 93اسفندماه  G2:S8 100%  یدرمان یصندوق مراکز بهداشت يو اجرا ی، ساماندهيسازکپارچهی  38

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه   G2:S2 60%  یدرمان یبهداشت يهادواح یزاتیو تجه یفن ياستاندارد ساز  39

40  
در قالب برنامه داوطلبان متخصص و  یدولت يهابا سازمان یبخشنیب یحفظ و توسعه هماهنگ

 سالمت يارتقا يدر راستا یمردم نهاد در خانه مشارکت مردم يهاسازمان
G1:S5 40%   ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  

41
اساس مدون بر یآموزش يهادوره يبا اجرا ی، اجتماعیداوطلبان سالمت در ابعاد علم يتوانمندساز

 برنامه يمجر يدر واحدها یازسنجیو ن يبندتیاولو
G2:S2 60%   ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه  

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه   G3:S7 85%   يوتریکامپ يهاستمیبهورزان در کاربرد س يتوانمندساز  42

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه   G3:S7 85%  يان مراکز آموزش بهورزیران و مربیمد يتوانمندساز  43

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه   G3:S7 85%  ژه بهورزانیو يادوره یکیالکترون يهايبازآموز يبرگزار  44

  ت شبکهیریرگروه مرکز مدیمد 93اسفندماه   G3:S7 85%متمرکز  یکیالکترون يهاآزمون يبرگزار  45
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  1393سال  يبرنامه راهبرد،دانشگاه یبهداشت اهداف خرد حوزه معاونت

 مسئول پیگیري زمان دستیابی (درصد)دستیابی میزان هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  )يبهورزانی(مربکارشناسانوبهورزان،کاردانانژهیویشهرستانویاستان

  ياکارشناس مسئول بهداشت حرفه 93اسفندماه  G1:S2 G3:S9 100%  %96به  94اي از حرفهد بهداشت یهاي تحت پوشش بازددرصد کارگاه يارتقا  46

  ياکارشناس مسئول بهداشت حرفه 93اسفندماه  G1:S2  G3:S4,S9 100%  %76به  75اي به از هاي داراي تشکیالت بهداشت حرفهدرصد کارگاه يارتقا  47

  ياکارشناس مسئول بهداشت حرفه 93اسفندماه  G1:S2  G3:S4,S9 100%  نیمعاینات شاغل %75حفظ درصد پوشش   48

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیرگروه پیمد  93اسفندماه   G3: S9 100%   ان به سرطان کولونیدرصد مبتال 40 يهاکولورکتال در خانواده يسرطانها يانجام غربالگر  49

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیرگروه پیمد  93اسفندماه   G3: S9 100%  درصد 100به  98ن از ینوزادان در سطح استان قزو PKUيغربالگر  50

51  
ب و درمان ضد یبه خدمات مشاوره،کاهش آس HIV/AIDSماران مبتال به یب یدسترس

  ت استانیدر صدهزارنفر  در جمع 8/0مثبت تا  HIVد یجد موارد ییشناسا -  یروسیرتروو
G3: S9 100%   هایماریو مبارزه با ب يریشگیرگروه پیمد  93اسفندماه  

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیرگروه پیمد  93اسفندماه   G3: S9 100%  %40به  %35از  یو عروق یقلب يهایماریبرنامه کنترل ب ياجرا  52

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیرگروه پیمد  93اسفندماه   G3: S9 100%  %43به  %35د) از یابت جدیواحد د 1 ياندازن (راه یابت در شهر قزویو کنترل د يریشگیبرنامه پ ياجرا  53
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  1393سال  يبرنامه راهبرد اهداف خرد حوزه معاونت درمان،

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1مربوطه يق برنامه تحول نظام سالمت طبق دستورالعمل هایدق ياجرا يریگیپ  G3-S11,S8 100%   معاون درمان  مطابق باابالغ برنامه  

  ر درمان یمد  مطابق باابالغ برنامه   G3-S6 100%  طرح جامع سالمت طبق دستورالعملها يبرنامه ها يمناسب در اجرا يهمکار  2

  ر درمان یمد  مطابق با ابالغ برنامه   G3-S6 100%  گانه عدالت در سالمت  52 يمرتبط در استقرار شاخص ها يمناسب با واحدها يهمکار  3

 ردرمانیمد 93اسفند G1-S5 100% نایس یبوعل یدرمان یز مرکز آموزشیالیبخش د يبرون سپار يریگیپ  4

  مارستانها یامور ب  ادامه دار  G3-S6 100%  ت خدماتیفیبهبود ک ياستان در راستا يمارستانهایدر ب ینیت بالیاصول حاکم يتداوم اجرا يریگیپ  5

6  
ت یفیارتقاء ک يبرنامه ها ينان از اجرایحصول اطم يمارستانها در راستایب یاعتباربخش ياجرا

  وزارت متبوع یاعالم يطبق برنامه ها یمارستانیخدمات ب
G1-S2 100%  مارستانها یامور ب  ادامه دار  

 مارستانهایامور ب 93اسفند G3-S11 100%  در دانشگاه MCMCپیگیري استقرار واحد   7

 ییماما - مارستانهایامور ب 93اسفند G1-S2 100%  مرتبط يمارستانهایدر ب  الزامات برنامه دوستدر مادر ياجرا يریگیپ  8

 ییماما - مارستانهایامور ب 93اسفند G1-S2 100%  ارتقاء شاخص سالمت مادران و نوزادان يریگیپ  9

 ینیه بالیتغذ - مارستانهایامور ب 93اسفند G2-S2 100%  یمارستانیه بیدر بخش تغذ يجار يندهاینه فرایدر زم يک پژوهش کاربردیانجام   10

 یروابط عموم 93اسفند G3-S12 100% مربوطه  يها یش خدمات قابل ارائه و اطالع رسانیت معاونت درمان با افزایت سایبهبود وضع  11

 اداره اقتصاددرمان 93اسفند G2-S1 100% یدانشگاه يمارستانهایدرب يمه ایکاهش کسورات بیریگیت و پینوضعییتع  12

 هاشگاهیاداره امور آزما 93بهمن G1-S2 100% ها نسبت به سال گذشتهيزیتعداد مم يدرصد 40ش یافزا  13

 دانشگاهشگاه مرجع یآزما 93بهمن G2-S2 100% (مبحث و جلسات) نسبت به سال گذشته یآموزش يهاتعداد کالس يدرصد 100ش یافزا  14

 یپزشک زاتیاداره تجه 93اسفند G3-S11 100% تابعه یمراکز درمان یپزشک زاتیبهبود استاندارد تجه  15

 اداره نظارت بر درمان  93اسفند G1-S2 100%  )در سطح استان %40زان ین نامه ها (مییز ات مطبها با آیو تجه  یکیزیط فیمح،تطابق تابلوها  16

17  
 ینظارت يست هاین چک لیو تدو یمراکز درمان سرپائ ینظارت يست هایچک ل يبازنگر 

   یابالغ ين نامه هایآئ يست برمبنایمراکزفاقد چک ل
G1-S2 100% اداره نظارت بر درمان 93اسفند 

 درمان سوء مصرف مواد-اداره نظارت بر درمان 93اسفند G3-S1 100% ییر داروینه مداخالت غیدرصد روانشناسان  مراکز  درمان سوء مصرف مواد در زم 30آموزش حداقل   18

 درمان سوء مصرف مواد-اداره نظارت بر درمان 93اسفند G1-S2 100% د در سالیبازد4زان حداقل یمراکز درمان سوء مصرف مواد به م يها یبازرس  یحفظ موارد کم  19
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  1393سال  يبرنامه راهبرد اهداف خرد حوزه معاونت درمان،

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 درمان سوء مصرف مواد-اداره نظارت بر درمان 93اسفند G3-S1 100%  ییر دارویمداخالت غنه یپزشکان درمانگر  مراکز  درمان سوء مصرف مواد در زم %50آموزش   20

 درمان سوء مصرف مواد-اداره نظارت بر درمان 93اسفند G3-S12 100% اطالعات(پرسنلی، مجوزهاو ساختمانی)مراکز درمان سوءمصرف مواد  %100ثبت الکترونیکی تحت وب   21

22  
ن نامه یمراکز درمان سوء مصرف مواد در استان جهت انطباق با آئ يدرصد تابلو ها 95اصالح 

   یابالغ يها
G1-S2 100% 93اسفند 

درمان سوء مصرف - اداره نظارت بر درمان

 مواد

23  
ن مراکز درمان سوء مصرف مواد  یدرصد مراجع 100ک جامع اطالعات یل بانک الکترونیتشک

   يجهت استخراج موارد تکرار
G1-S2 100% 93اسفند 

درمان سوء مصرف - اداره نظارت بر درمان

 مواد

24  
زان یست به میل چک لیبا تکم يو دندانساز یازمراکز ارائه خدمات  دندانپزشک ید نظارتیبازد

 درصد در سطح استان80
G1-S2 100% یدندانپزشک- اداره نظارت بر درمان 93اسفند 

  اداره نظارت بر درمان 93اسفند G1-S2 100% درصد در سطح استان 60زان یبه م یمراکز دندانپزشک  يتست اتوکالو ها  25

  اداره نظارت بر درمان 93اسفند G3-S1 100% دندانپزشکان در سطح استان  ياران مطبهایدرصدکنترل عفونت به دست 70آموزش حداقل   26

 صدورپروانه ها- اداره نظارت بر درمان 93اسفند G1-S2 100% توسط واحد صدور پروانه  یراپزشکیو پ یک مراکز و موسسات پزشکین شناسنامه الکترونیتدو  27

  وند اعضاءیپ- اداره نظارت بر درمان 93اسفند G1-S5 100%  در سطح استان   %10زان یبه م يش نسبت  اهداء عضو پس از مرگ مغزیافزا   28
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  1393سال  يراهبردبرنامه  دانشگاه، ياهداف خرد حوزه معاونت غذا و دارو

 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1 
 يساعت دوره ها 25حداقل  يبرگزار(کارشناسان شاغل در حوزه غذا و دارو یو فن یارتقاء سطح علم

  )هر کارشناس يبرا یآموزش
G2-S2 100%  ران حوزهیمد 93اسفند 

2 
قانون  44مردم نهاد بر اساس اصل  يحوزه به سازمانها یتیر حاکمیو غ ییاجرا يتهایاز فعال یبخش يواگذار

  )ندیحداقل پنج فراي(در سال جار یاساس
G1-S5 50% ر نظارت بر امور دارویمد 93اسفند  

 ,G3-S3, G3-S6  ی)ل حداقل چهار کارگاه آموزشیق تشکیدارو در سطح استان (از طر یز منطقیت تجویارتقاء وضع 3
G3-S9  

 ر نظارت بر امور دارویمد 93اسفند 100%

4 

ضمن جلب  یو داروئ یشیآرا ،یبهداشت ،یمواد غذائ یمنیرامون ایافراد جامعه پ یش سطح آگاهیارتقا و افزا

از (مانند کارخانجات تحت پوشش  یابخش خصوصیها و  يمانند شهردار یبرون بخش يمشارکت سازمانها

  حداقل پنجاه هزار نسخه پمفلت و ......)ق چاپ یطر

G3-S10,G3-S8 
G3-S4,G1-
S5,G1-S4 

 93اسفند  100%
و  یشیآرا ییر نظارت بر مواد غذایمد

  ر دارویو مد یبهداشت

5 

 4حداقل  ییشناسا(د محصوالت سالمت محور ین حوزه جهت تولیب کارخانجات تحت پوشش ایترغ

سالمت مصرف کنندگان  يارتقا يو سالمت در راستا یمنیکه موفق به اخذ نشان ا  93محصول در سال 

  )گردند

G1-S4 100 %   93اسفند 
و  یشیآرا ییر نظارت بر مواد غذایمد

  یبهداشت

6 

ن جلب یش و تداوم جلسات و همچنیاستان با افزا ییت غذایامن یته تخصصیکم يرگذاریش تاثیارتقا و افزا

شبرد اهداف مربوطه در حفظ سالمت یر با موضوعات مرتبط جهت پیدرگ يش سازمانهایش از پیمشارکت ب

  )ه اعضاءیل حداقل پنجلسه با مشارکت کلیتشک(و بهداشت جامعه 

G1-S1,G1-
S2,G3-S5 

100% 

  
 93اسفند 

و  یشیآرا ییر نظارت بر مواد غذایمد

 یبهداشت

7  
 یآموزش يدوره ها يق برگزاریتحت پوشش از طر يدیتول يواحدها ین فنیمسئول یسطح علم يارتقا

  )هر نفر يساعت به ازا 20حداقل ی(و برون بخش یدرون بخش يتهای،با استفاده از ظرفی)و تخصص یعموم(
G3-S1,G3-S7 

G2-S9 
 93اسفند   100%

و  یشیآرا ییر نظارت بر مواد غذایمد

 شگاه کنترلیو آزما یبهداشت

  شگاه کنترلیر آزمایمد 93اسفند  G2-S6 40%  شگاه کنترلیدر آزما17025 استقرار استاندارد   8

  شگاه کنترلیر آزمایمد 93اسفند  G3-S11 100%  يوبسته بند یشیآرا ،ی، بهداشتییمواد غذا یفینه کنترل کیدر زم یشگاهید آزمایجد یخدمت فن 5ارائه   9
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یاهداف خرد حوزه دانشکده پزشک

 مسئول پیگیري  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  دانشکده یمعاونت آموزش  93اسفند   G3-S2  50%  ینیبال يبخش ها یآموزش يبرنامه ها يارتقاء روند اجرا 1

  دانشکده یمعاونت آموزش 93اسفند   G3-S8  50%  دانشکده یآموزش ين گروه هایمشترك ب يکنفرانس ها يبرگزار 2

  یلیالت تکمیتحص -دانشکده یمعاونت آموزش 93اسفند   G3-S13 50%  ان در مقاطع مختلف دانشکدهیبا مشارکت دانشجو ییدانشجو يکنفرانس ها يبرگزار 3

  یلیالت تکمیتحص -دانشکده یمعاونت آموزش 93اسفند   G3-S2 50%  آزمونها یابیسوال تا ارز یآزمون ها از زمان طراح يارتقاء روند برگزار 4

5 
 ،Search يد بر موضوعات اخالق حرفه ایبا تاک ياریبدو دوره دست يکارگاه ها یفیارتقاء  ک

  استاندارد یژورنال کالب و گزارش صبحگاه
G3-S2 100%   یلیالت تکمیتحص  93مهر  

  یلیالت تکمیتحص 93اسفند   G3-S2 50%  ه دانشکدهیعلوم پا یلیالت تکمیان تحصیت آموزش دانشجویفیارتقاء ک 6

  دفتر توسعه آموزش 93اسفند   G3-S7 100%  دیاسات یآموزش يتوانمند ي) به منظور  ارتقاon lineکارگاه ( يجهت برگزار يبستر ساز 7

  آموزشدفتر توسعه  93اسفند   G3-S2  70%  هیعلوم پا يگروه ها و بخش ها یدرون یابیارزش يریگ یپ  8

  دفتر توسعه آموزش 93اسفند   G3-S2  70%  ینیعلوم بال يگروه ها و بخش ها یدرون یابیارزش يریگ یپ  9

  دفتر توسعه آموزش 93اسفند   G3-S2  100%  دیاسات یآموزش يبه منظور توانمند ساز يکارگاه حضور يبرگزار  10

  یمعاونت پژوهش 93اسفند   G3-S3 100% یعلمئت یل رزومه هیجهت تکم یاطالعات سامانه  پژوهش یبروز رسان  11

  یمعاونت پژوهش 93اسفند   G3-S2  100%  یئت علمیه يبرا  یاز سنجیبر اساس ن یپژوهشکارگاه  2 يبرگزار  12

13  
 يان نامه هاین پایدر ب clinical trial يش درصد طرح هایجهت افزا يبستر ساز

  یات علمیه يو طرح ها ياری،دستییدانشجو
G3-S1  100%  

 93اسفند 
  یمعاونت پژوهش

  یمعاونت پژوهش 93اسفند   G3-S3 100%  5/1باالتر جهت ارتقا به سرانه  IFش چاپ مقاالت با یجهت افزا يبستر ساز  14

  یمعاونت پژوهش 93اسفند   G3-S2 100%  ورود ياز ابتدا یان پزشکیدانشجو يبرا یکارگاه پژوهش 2 يبرگزار  15

 یمعاونت  فرهنگ 93اسفند   G3-S13  100%  ان  نسبت به سال گذشتهیدانشجو يمرتبط با اخالق حرفه ا يبرنامه ها  يدرصد20ارتقاء   16

 یمعاونت  فرهنگ 93اسفند   G3-S13  100%  ن و فرهنگ نسبت به سال گذشتهیمرتبط با حوزه د يبرنامه ها  يدرصد20ش یافزا  17

  یمعاونت  فرهنگ 93اسفند   G3-S13  100%  و طب یته قرآن پژوهیل کمیجهت تشک يبستر ساز  18
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یاهداف خرد حوزه دانشکده پزشک

 مسئول پیگیري  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  یمعاونت  فرهنگ 93اسفند   G3-S13  100%  یو اجتماع یفرهنگ يت هایان در فعالیسطح مشارکت دانشجو يدرصد20ارتقاء    19

 یعمومامور  93اسفند   G3-S11 100%  انید، کارکنان و دانشجویاسات يتمندیش رضایدانشکده جهت افزا یداخل يفضا يبازساز  20

  ینیکارگز 93اسفند   G2-S2 100%  آموزش ضمن خدمت يکارکنان با برگزار يو توانمندساز یعمل يش سطح مهارت هایافزا  21

  ینیکارگز 93اسفند   G2-S3  100%  هیعلوم پا يکارشناسان گروه ها یسازمان يفهایش ردیب و افزایالزم جهت تصو يها يریگیپ  22

  ینیکارگز 93اسفند   G3-SI3  100%  یات علمیمحترم ه يکارکنان و اعضا یامور رفاه يریگیپ  23

24  
د، یاسات يتمندیزه و رضایش انگیجهت افزا یت دانشکده پزشکیسا یکیزیف يفضا یسازمانده

  انیکارکنان و دانشجو
G3-S11 100%  

 93اسفند 
 وتریواحد کامپ

  وتریواحد کامپ 93اسفند   G3-S11 100%  اسالید هاي دروس تئوري در سایت دانشکدهارتقاي سایت دانشکده در جهت عملیاتی کردن ارائه   25
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یاهداف خرد حوزه دانشکده دندانپزشک

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1 
ه نصـب و  یه دستگاه امحاء زباله شامل تهیکننده سالمت باتهد یتهد يها یکاهش مخاطرات و آلودگ

  یو نصب کمپرسور طب يراه انداز
G3-S11 100%   دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G3-S11 100%  ه ژنراتور و کمپروسور جهت دانشکده یسالمت با ته يخدمات و مراقبت ها یت دائمیفیش کیافزا 2

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G3-S11 100%  نه ها و درآمدها یقانونمند هز يشفاف ساز يرش در راستایستم اموال، انبار و پذیارتقاء س 3

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G2-S2  100%  دانشکده يجار يت هایندها و فعالیفرآ يش مستند سازیارتقاء و افزا 4

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G2-S8 100%  ف خود یاژ به منظور آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیواحد تر يراه انداز 5

6 
ارتقـاء سـواد    يسـالمت دهـان و دنـدان در راسـتا     يبرنامه ها ياعتال ياطالعات برا يتوسعه فناور

  سالمت جامعه 
G3-S12 100%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G3-S2  100%  ارتقاء سواد و سالمت کارکنان   يدر دانشکده در راستا یو عموم یده مورد آموزش تخصص يبرگزار 7

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G3-S10  100%  سالمت  يها یخانه دانشکده جهت کاهش مخاطرات و آلودگیارتقاء واحد رختشو  8

9  
خـدمات   یمنـ یت و ایفیش و بهبود و کیافزا يدر راستا یزات دندانپزشکیتجه ير و نگهداریارتقاء تعم

  سالمت  
G3-S11  100%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند 

10  
خـدمات   یمنـ یت و ایـ فیش و بهبـود ک یافزا يدر راستا یزات دندانپزشکیه تجهیون کلیبراسیانجام کال

  سالمت  
G3-S11 20%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند 

11  
ـ تهد يها یهوا به منظور کاهش مخاطرات و آلودگ یاز آلودگ يریهوا جهت جلوگ يلترهاینصب ف د ی

   یبر شواهد معتبر علم یکننده سالمت مبتن
G3-S11  100%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند 

12  
ارتقـاء سـواد    يسـالمت دهـان و دنـدان در راسـتا     يبرنامه ها ياعتال ياطالعات برا يتوسعه فناور

  سالمت جامعه 
G3-S12 100%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  

13  
 يهـا  یبه منظور کاهش مخاطرات و آلـودگ  یصوت یاز آلودگ يریالبراتوار جهت جلوگ يزهایارتقاء م

   یبر شواهد معتبر علم ید کننده سالمت مبتنیتهد
G3-S11 100%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  

 دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G3-S11  100%  نصب فانتوم هدها در البراتوار دانشکده جهت ارتقاء آموزش   14

ـ ، برنامـه ر ياسـت گـذار  یس يافت اعتبار سـاخت طبقـه سـوم در راسـتا    یدر يریگیپ  15  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند  G3-S1  100% یهمـاهنگ  ،يزی
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یاهداف خرد حوزه دانشکده دندانپزشک

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

   یسالمت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یر مالیو غ یص منابع مالیتخص

16  
ش طول عمر دستگاهها یجهت افزا یدندانپزشک يت هایونیبه  يت آب شرب و آب ورودیبهبود وضع

  خدمات  یمنیت و ایفیش و بهبود کیافزا يماران در راستایواستفاده از آب سالم جهت ب
G3-S10  100%  دانشکده یومال يمعاون ادار  93اسفند 

17  
و  ی، پژوهشـ یبهبـود ارائـه خـدمات آموزشـ     يدانشـکده در راسـتا   یأت علمیاعضاء ه يتوانمند ساز

  )92نسبت به  %30( یدرمان یبهداشت
G2-S2 100%   دانشکده یمعاونت آموزش 93اسفند  

18  

 یطه آموزش و رفع مشـکالت آموزشـ  یدانشکده در حد مشاور ید راهنما و اساتیش مشارکت اساتیهفزا

و  یانسـان  يبـر اصـول و ارزش هـا    یمبتن یارتقاء خدمات آموزش ياران  در راستایان و دستیدانشجو

  )92نسبت به  %30(يو آداب حرفه ا یت اخالق پزشکیبا محور یاسالم

G2-S2  100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

19  
ـ اعضاء ه یجهت ارتقاء رتبه علم يبستر ساز بهبـود ارائـه خـدمات     يدانشـکده در راسـتا   یأت علمـ ی

  )92نسبت به  %30(یدرمان یو بهداشت ی، پژوهشیآموزش
G2-S5  100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

20  

کولـوم  یو کور ین و مقررات آموزشـ یهر چه بهتر قوان يکارکنان آموزش در جهت اجرا يتوانمند ساز

،  ید بـر پاسـخ دهـ   یـ ت عدالت و تأکیت خدمات با محوریفیش و بهبود کیافزا يد در راستایجد یدرس

  يو بهره ور یی، کارآیشفاف، اثر بخش یاطالع رسان

G3-S13 100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

21  
نسبت به  %2زان یبه م94ور یه شهریدر آزمون علوم پا یان دندانپزشکین نمره  دانشجویانگیش میافزا

  گاه مناسب در کشوریبه جا یابیدست يبرا یعلم يجهت ارتقاء شاخص ها 92ور یشهر
G3-S2  100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

22  

 يکارگاه  هـا  يبا برگزار یو پژوهش یآموزش يت هایدر جهت فعال یأت علمیاعضاء ه يتوانمند ساز

 يمتناسـب بـا ارزش هـا    یو دانشگاه یط علمیت در محیم و تربیارتقاء نظام تعل ياز در راستایمورد ن

  92نسبت به سال  %40زان یبه م يو آداب حرفه ا ی، اخالق پزشکیاسالم

G2-S2 100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

23  
ـ استاندار به م يآزمونها يدانشکده به سو يارتقاء آزمونها  يدر راسـتا  92نسـبت بـه سـال     %60زان ی

   یارائه خدمات آموزش ارتقاء
G3-S2  100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

24  
ش و بهبـود  یافـزا  يدر دروس دانشکده در راسـتا  يدرس آموزش مجاز 2 يجهت برگزار يبستر ساز

  شفاف، اثر بخش، کارآ و  بهره ور  ید بر اطالع رسانیو تأک یت خدمات آموزشیفیک
G3-S7  100%   دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند  

  دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند   G3-S1  100% یک درس در هر گروه آموزشـ یحداقل  )OSCE ,Log book(ینیبال یابین ارزشینو يارتقاء روشها  25
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یاهداف خرد حوزه دانشکده دندانپزشک

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

و  یعلمـ  يط هایان و تحول در محیت دانشجویم و تربیو تعل یابیارتقاء نظام انتخاب، ارزش يدر راستا

   يو آداب حرفه ا ی، اخالق پزشکیاسالم يمتناسب با ارزش ها یدانشگاه

G3-S2  

26  

ارتقـاء نظـام انتخـاب،     يدر راستا یک درس در هر گروه آموزشیس حداقل ین تدرینو يارتقاء روشها

متناسـب بـا ارزش    یو دانشـگاه  یعلم يط هایان و تحول در محیت دانشجویم و تربیو تعل یابیارزش

  يو آداب حرفه ا ی، اخالق پزشکیاسالم يها

G3-S1  
G3-S2  

  دانشکده  یمعاونت آموزش 93اسفند   100%

27  
 ياجـرا  يربط و تمام وقت  در راستایکارشناسان ذ ینیگزیدانشکده با جا یارتقاء عملکرد واحد فرهنگ

   یاسالم يبر اساس ارزش ها یانسان يرویدر انتخاب ن يسته ساالرینظام شا
G3-S13 100 %  یدانشکده دندانپزشک یمعاونت فرهنگ 93اسفند   

  یدانشکده دندانپزشک یمعاونت فرهنگ 93اسفند  % G3-S11  100  و امکانات  یکیزین مکان فیدانشکده با تأم یت واحد معاونت فرهنگیتثب  28

29  

ان  بـه  یبـه امـور پوشـش و اخـالق دانشـجو      یدگیدر دانشکده جهت رس يته ایجاد کمیا يبستر ساز

ت یآنان با حقـوق و مسـئول   يان و آگاه سازیت حقوق دانشجویارتقاء رعا يدر صد در راستا 50زان یم

  خود یاجتماع يها

G3-S13  100 %  یدانشکده دندانپزشک یمعاونت فرهنگ 93اسفند  

30  
ارتقاء سـالمت روان   يدر راستا  یمختلف آموزش يدوره ها ياساتبد مشاور با برگزار يت توانمندیتقو

  یرانیا یاسالم یج سبک زندگید با ترویاسات
G2-S1  

G3-S13  
  یدانشکده دندانپزشک یمعاونت فرهنگ 93اسفند  % 100

31  
 يو برنامـه هـا   ییاردو، جشن دانشـجو ، یآموزش يدوره ها يان با  برگزاریدانشجو يت توانمندیتقو

  یرانیا یاسالم یج سبک زندگیان با ترویارتقاء سالمت روان دانشجو يدر راستا یحیتفر
G2-S1  

G3-S13 
  یدانشکده دندانپزشک یمعاونت فرهنگ 93اسفند  % 100

 دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند  G3- S11 100%  92نسبت به سال   %30زان یدندان به م یدگیقات پوسیزات مرکز تحقیارتقاء تجه  32

33  
 يارتقاء شاخص ها يدر راستا یأت علمیاعضاء ه2به 1زان نسبت یبه م یأ ت علمیش مقاالت هیافزا

 مناسب در کشور  یگاه علمیدانشکده جهت ارتقاء به جا یعلم
G3-S2 100 %  دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند 

34  

زان یداخل و خارج از کشور به م يان در کنگره هایو دانشجو یأت علمیش حضور مقاالت هیافزا

 یگاه علمیدانشکده جهت ارتقاء به جا یعلم يارتقاء شاخص ها يدر راستا 92نسبت به سال  50%

 ر سازمانها یمشترك با سا يت طرحهایمناسب در کشوربا    اولو

G3-S2  
G2-S6  

 دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند  % 100

35  
نسبت  به سال   %40زان یبه م ییو دانشجو یدنتیرز،یئت علمیاعضاء ه  یقاتیتحق يش طرحهایافزا

 مناسب در کشور یگاه علمیدانشکده جهت ارتقاء به جا یعلم يارتقاء شاخص ها يدر راستا 92
G3-S3  
G2-S5 

 دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند  % 100
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یاهداف خرد حوزه دانشکده دندانپزشک

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی (درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

36  
مرتبط در حوزه پژوهش در  يکارگاهها يق برگزاریان از طریدانشجو یش اطالعات پژوهشیافزا

 انیدانشجو یش سواد پژوهشیافزا يراستا
G3-S2 100 %  دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند 

 دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند  % G3-S11 100  یو آموزش یارتقاء خدمات پژوهش يدر راستا  93دو عنوان در سال  یفیتأل ین و فارسیش درصد کتب التیافزا  37

 دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند  % G3-S2 100  یآموزش يکارگاهها يق برگزاریاستفاده از کتابخانه  از طر يدالورود برایان جدیدانشجو یارتقاء آگاه  38

 دانشکده یمعاونت پژوهش 93اسفند  % G2-S3 100 92نسبت به سال  %50زان یدندان به م یدگیقات پوسیمرکز تحق یانسان يرویش نیافزا  39
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،ییو ماما ياهداف خرد حوزه دانشکده پرستار

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1 
) 1393ان یدروس تا پا %80(بازنگري و اصالح سرفصل دروس اختصاصی پرستاري و مامایی 

  برنامه تحول نظام سالمت) يطه علم و فناوری*(با توجه به اهداف ح
G3-S2,G3-S1 100%   یمعاون آموزش  93اسفند  

 G3-S2  مورد) 8مورد به  6ش ارائه فرآیندهاي آموزشی نوین توسط اساتید  (از یافزا 2
 

  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

3  

 

دروسبا استفاده از روش % 25د (ارائه یس توسط اساتین تدرینو يروش ها يریش به کارگیافزا

  )نینو يها
G3-S2 

 
  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

4 
گروه (پرستاري سالمندي   4گروه به  1از  )کارشناسی ارشد(افزایش رشته هاي تحصیالت تکمیلی 

  )يروان پرستار - مشاوره مامایی  - 
G3-S2 

 
  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

5 
اعضاء هیات علمی در راستاي ارتقاء کیفیت آموزش به نسبت  يش برنامه هاي توانمندسازیافزا

  ژورنال کالب) 10روزه،  1کنفرانس 6، يسراسر ناریسم 1(92سال  10%
G3-S2S1 

 
  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

6 

(نرم افزار جامع  EDOآموزش  يته تکنولوژیدر کم یآموزش يو ارتقاء نرم افزارها يه، بازنگریته

در خصوص نحوه کار با نرم افزار  یه نرم افزار آموزشید و تهیان جدیژه دانشجویو یآموزش

Autoplay در خصوص نحوه کار با نرم افزار  یه نرم افزار آموزشیو تهCamtaSia (  

G3-S5 
 

  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

7 
ک ی يمحتوا %10د دانشکده (هر استاد حداقل یتوسط اسات يبرنامه آموزش مجاز يریبه کار گ

  د.)یارائه نما يدرس را به صورت مجاز
G3-S2 

 
  یآموزشمعاون   93اسفند   100%

  یمعاون آموزش  93اسفند   G3-S2 100%  آزمون ها) %20و اعضاي هیات علمی در تهیه آزمونهاي استاندارد ( EDOته آزمون یارتقائ عملکرد کم  8

 G3-S2  مورد) 9نارها و چاپ شده در مجالت (حداقل یارائه شده در سم یش سهم مقاالت آموزش پزشکیافزا  9
G3-S8 

  یآموزشمعاون   93اسفند   100%

 G3-S2  يحرفه ا يکارگاه ها و کنفرانس ها يق بر گزاریاز طر يان در ابعاد حرفه ایدانشجو يتوانمند ساز  10
 

  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

11  
(استفاده از  ینیبال يمهارت ها یابیت ارزشیفیدانشکده و ک EDOیابیته ارزشیارتقاء عملکرد کم

  ) ینیبال يواحدها %20و ...(Logbookو  OSCEمانند  ینیبال یابیارزش ینیع يروش ها
G3-S2 

 
  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

  یمعاون آموزش  93اسفند   G3-S2 100% 1392نسبت به سال  %30زان یدانشکده به م یآموزش يفضاها یفیو ک یگسترش کم  12
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،ییو ماما ياهداف خرد حوزه دانشکده پرستار

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 

 G2-S2  دیس اساتیاطالعات و پرداخت حق التدر يند جمع آوریع فرایتسر يط برایفراهم آوردن شرا  13
 

  یمعاون آموزش  93اسفند   100%

14  
ق ی= آموزش اصول اطفا حر-قیاطفا حر يشارژ کپسول ها  )ق دانشکدهیستم اطفاء حریاصالح س

  )%50زان یدانشکده به م یق آبیستم اطفا حریاصالح س - به کارکنان
G2-S4 50%  یو مال يمعاون ادار 93اسفند  

  یو مال يمعاون ادار 93اسفند  G2-S4 50%  1392درصد نسبت به سال  10زان یق سالن به میداشکده از طر ییروند درآمد زا يریگیپ  15

16  
ن نامه ییک آیپرونده)*(بند  100(يوکارکنان ادار یات علمیامور ه يکردن پرونده ها یکیالکترون

  سالمت) یکل ياست هایس
G2-S4 100%  یو مال يادارمعاون  93ا اسفند  

17  
 ياست هاین نامه سییآ 8* (بند  %100شرفت یدانشکده به طبقه دوم با پ يستم اداریس یجابجائ

  سالمت) یکل
G2-S4 100%  یو مال يمعاون ادار 93اسفند  

18  
است ین نامه سییآ 7* (بند  %100شرفت یستم کتابخانه دانشکده به طبقه همکف با پیس یجابجائ

  سالمت) یکل يها
G2-S4 100%  یو مال يمعاون ادار 93اسفند  

19  
ومعاونت  یراپزشکیپ–م با مشارکت دانشکده بهداشت یس ینترنت بیبه ا یستم دسترسیارتقاء س

  %100زان یبه م یپژوهش
G2-S4  100%  یو مال يمعاون ادار  93اسفند  

  یو مال يمعاون ادار  93اسفند  G2-S4 100%  ستمیس کل % 50زان ی) به ميزیو رنگ آم يق بندیموتورخانه دانشکده (عا یرات اساسیتعم  20

21  
*  )%50زان یستم به میس يزات و ارتقایر تجهید وتعمیخر(دانشکده  یشیستم سرمایاصالح س

  سالمت) یکل ياست هاین نامه سییآ8(بند 
G2-S2 100%  یو مال يمعاون ادار  93اسفند  

22  
*  )%50زان یستم به میس يو ارتقا زاتیر تجهید وتعمیخر(دانشکده  یشیستم گرمایاصالح س

  سالمت) یکل ياست هاین نامه سییآ 8(بند 
G2-S2 100%  یو مال يمعاون ادار  93اسفند  

23  
ن ییک آی* (بند  یومال يو مقررات ادار یت مشارکتیریک کارگاه در حوزه مدیحداقل  يبرگزار

  سالمت) یکل ياست هاینامه س
G2-S1 100%  یو مال يمعاون ادار  93اسفند  

24  
ن نامه ییآ 8* (بند   % 50زان یک به میارگونوم يها یدانشکده با صندل يز کالس هایتجه

  سالمت) یکل ياست هایس
G2-S4 100%  یو مال يمعاون ادار  93اسفند  
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،ییو ماما ياهداف خرد حوزه دانشکده پرستار

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  معاون پژوهشی  93اسفند  G2-S1,G2-S6 100%  1 افزایش سرانه چاپ مقاله هاي  اعضاء هیات علمی در مجله هاي معتبر داخلی و خارجی به عدد  25

26  
 %40که حد اقل یبطور 92طرح هاي مصوب اعضاي هیات علمی نسبت به سال   %10افزایش 

  مشترك) يش طرح هایباشد (افزا يمصوب مداخله ا يطرح ها
G2-S5 100%   معاون پژوهشی  93اسفند  

  پژوهشیمعاون   93اسفند   G2-S6 100%  دانشکده  یانتشار فصلنامه علمی پژوهش  27

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  92نسبت به سال  یئت علمیه يچاپ کتاب توسط اعضا %50ش یافزا  28

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  نسبت به سال قبل)()  کتابخانهیکیو الکترون یمنابع علمی (چاپ  %10افزایش   29

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6,G2-S6 100%  قبل)نسبت به سال (طرح هاي مصوب دانشجویی %10افزایش   30

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S5 100%  نسبت به سال قبل)(چاپ مقاالت  دانشجوي %10افزایش   31

-G2-S 5,G2  )کارگاه  8برگزاري  (گسترش استفاده از منابع  الکترونیک   32
S6,G1-S2 

  معاون پژوهشی  93اسفند   100%

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  وتر دانشکدهیت کامپیکتابخانه و سا یکیزیف يفضا یسازمانده  33

  معاون پژوهشی  93اسفند  G2-S1,G2-S6 100%  1فزایش  سرانه چاپ مقاله هاي  اعضاء هیات علمی در مجله هاي معتبر داخلی و خارجی به عدد ا  34

35  
 %40که حد اقل یبطور 92طرح هاي مصوب اعضاي هیات علمی نسبت به سال   %10افزایش 

  مشترك) يش طرح هایباشد (افزا يمصوب مداخله ا يطرح ها
G2-S5 100%   معاون پژوهشی  93اسفند  

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  دانشکده  یانتشار فصلنامه علمی پژوهش  36

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  92نسبت به سال  یئت علمیه يچاپ کتاب توسط اعضا %50ش یافزا  37

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  نسبت به سال قبل)()  کتابخانهیکیو الکترون یمنابع علمی (چاپ  %10افزایش   38

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2- S6,G2-S6 100%  نسبت به سال قبل)(طرح هاي مصوب دانشجویی %10افزایش   39

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S5 100%  به سال قبل) نسبت(چاپ مقاالت  دانشجوي %10افزایش   40

-G2-S 5,G2  )کارگاه  8برگزاري  (گسترش استفاده از منابع  الکترونیک   41
S6,G1-S2 

  معاون پژوهشی  93اسفند   100%

  معاون پژوهشی  93اسفند   G2-S6 100%  وتر دانشکدهیت کامپیکتابخانه و سا یکیزیف يفضا یسازمانده  42

  معاون پژوهشی  93اسفند  G2-S1,G2-S6 100%  1سرانه چاپ مقاله هاي  اعضاء هیات علمی در مجله هاي معتبر داخلی و خارجی به عدد افزایش    43
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،ییو ماما ياهداف خرد حوزه دانشکده پرستار

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

44  
ان) دانشکده ی،کارکنان و دانشجویئت علمیه ياعضا( ياخالق حرفه ا يها یارتقا آگاه

  ک کارگاه)یحداقل  ي(برگزار
G2-S2 100%  یمعاون فرهنگ 93اسفند  

45  
داشت مناسبت ی، گرامییدانشجو ياردو 2حداقل  يدانشکده(برگزار یفرهنگ يت هایش فعالیافزا

  ، جشن ها)یفرهنگ يها
G2-S2 100%  یمعاون فرهنگ  93اسفند  

  یمعاون فرهنگ  93اسفند  G2-S2 100%  دوره) 2مختلف (حداقل  يدوره ها يد مشاور با برگزاریاسات يت توانمندیتقو  46

  

   



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 62صفحه          

 
 
 

  1393سال  يبرنامه راهبرد حوزه دانشکده بهداشت،اهداف خرد 

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 EDOته  پژوهش در آموزشیکم 93اسفند G3-S8 100% رشته يزیک رشته در برنامه ریاز نظرات دانش آموختگان حداقل  يریبهره گ 1

 EDO یآموزش يزیته برنامه ریکم 93اسفند G3-S2 100% ارشد آموزش بهداشت یمقاطع کارشناسس یتاس يریگیپ 2

 EDO یآموزش يزیته برنامه ریکم 93اسفند G3-S2 100% ارشد سالمت و رسانه  یس مقطع کارشناسیتاس يریگیپ 3

 EDOکیته انفورماتیکم 93اسفند G3-S7 100% درصد از دروس هر رشته) 20رشته( 2حداقل در يآموزش مجاز يراه انداز 4

 EDOکیته انفورماتیکم 93اسفند G3-S7 100% دانشکده یدرصد از دروس تخصص 10 يک برایالکترون يه محتوایته  5

 EDO يزیته برنامه ریکم 93اسفند G3-S2 100% د دانشکدهیاسات ینیو بال یعمل -ينظر ياصالح طرح درسها  6

 یمعاونت آموزش 93اسفند G3-S8 100% دانشکده یامور آموزش يزیبرنامه ران در یارتقاء مشارکت دانشجو  7

 EDOکمیته توانمند سازي اساتید 93اسفند G2-S2 100% دیاسات يتوانمند ساز يبرنامه ها  يبرگزار  8

 EDOکمیته برنامه ریزي آموزشی 93اسفند G3-S1 100% از دروس %20 يس براین تدرینو يو هایاز ش يریبهره گ  9

 EDOکمیته آزمون 93اسفند G3-S1 100% یینها يت سواالت آزمون هایفیارتقاء ک  10

 یمعاونت آموزش 93اسفند G3-S1 100% هایشگاههاو کارآزموزیدر آزما یمنیان از موارد ایدانشجو یارتقا آگاه  11

 EDO یآموزش يزیته برنامه ریکم 93اسفند G3-S1 100% ونیازهاي درسیدروس تخصصی منطبق بانیازهاي جامعه  درسی و سرفصل هاي ازبرنامه %10بازنگري  12

 یمعاونت آموزش 93اسفند G3-S1 100% دانشکده يه گروههایکل یدرون یابیانجام ارزش  13

 یمعاونت آموزش 93اسفند G2-S1 100% شبانه يجهت جذب دانشجو در دوره ها يبسترساز  14

 یمعاونت آموزش 93اسفند G3-S6 100% دانشکدهی دانشگاه درونی رونیبی ابیارزش انجام  15

 یمعاونت آموزش 93اسفند G2-S2 100% دانشکده یئت علمیه يجهت ارتقاء اعضا يبستر ساز  16

 یمعاونت آموزش 93اسفند G2-S8 100% جامعه يازهایارشد درجهت رفع ن یکارشناس يان نامه ها ین پایجهت تدو يبسترساز  17

18  
ل یان فارغ التحصـ یدانشجو ییرنده  درباره کارآیاز نظرات مراکز و موسسات خدمت گ يریبهره گ

 ک رشتهیحداقل 
G3-S8 100% 

 93اسفند
 یمعاونت آموزش

 یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S5 100%اعضـاء هیـات علمـی در مجـالت علـوم       يبستر سازي جهت  ارائه مقاالت علمی و پژوهشی برا  19
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  1393سال  يبرنامه راهبرد حوزه دانشکده بهداشت،اهداف خرد 

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

دن یف و ترجمه کتـاب (رسـ  یالمللی و تالپزشکی، کنگره ها، ایندکس شده در نمایه نامه هاي بین 

 ))یأت علمیه يم تعداد مقاالت به تعداد اعضای(بر اساس حاصل تقس 1 يبه شاخص عدد

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S5 100% مورد) 10پیگیري افزایش ارائه طرحهاي تحقیقاتی دانشجویی(  20  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S5 100% مورد) 5ارائه طرحهاي تحقیقاتی هیات علمی  (پیگیري افزایش   21  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S5 100% "شه سالمتیاند"مجله دانشکده بهداشت با عنوان يمقدمات راه انداز يریگیپ  22  

23  
و  ينـرم افـزار   يان (مهارت هـا یو دانشجو یأت علمیه ياعضا يبرا یپژوهش يارتقاء کارگاه ها

 دو کارگاه در هر ترم) یسیق و پروپوزال نویک دو کارگاه در هر ترم، روش تحقیالکترون يجستجو
G2-S8 100% 

 93اسفند
یمعاونت پژوهش  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G3-S2 100% وتر در هر سال)یکامپ 2د یدانشکده (خر يوتریزات کامپیارتقاء تجه  24  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S8 100% از دانشکدهیمورد ن ينرم افزارها یبه روز رسان  25  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S8 100% اطالعات پورتال دانشکده یبه روز رسان  26  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S8 100% دانشکده یمختلف آموزش ياز گروه هاید بر اساس نید کتاب و مجالت جدیخر  27  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S8 100% کتابخانه دانشکده یفیو ک یارتقاء کم  28  

یمعاونت پژوهش 93اسفند G2-S1 100% جذب گرنت از سازمان هاي خارج دانشگاه جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی  29  

30  
ـ از جامعـه بـر اسـاس اولو   یـ مورد ن یقاتیتحق ين کتب و طرح هایجهت تدو يبسترساز  يهـا  تی

 يکشور یپژوهش
G2-S6 100% 

 93اسفند
یمعاونت پژوهش  

31  

اعضـاء هیـات علمـی در مجـالت علـوم       يبستر سازي جهت  ارائه مقاالت علمی و پژوهشی برا

دن یف و ترجمه کتـاب (رسـ  یپزشکی، کنگره ها، ایندکس شده در نمایه نامه هاي بین المللی و تال

 ))یأت علمیه يتعداد مقاالت به تعداد اعضام ی(بر اساس حاصل تقس 1 يبه شاخص عدد

G2-S5 100% 

 93اسفند

 یمعاونت پژوهش

دانشکده یمعاون فرهنگ 93اسفند G2-S2 100% يو مشاوره ا یفرهنگ يت هایان در فعالیمشارکت دانشجو يدر صد 30ش یافزا  32  

دانشکده یمعاون فرهنگ 93اسفند G2-S2 100% انیدانشجو يبرا یو روانشناخت یتیترب یآموزش يکارگاهها يدر صد 30ش یافزا  33  

دانشکده یمعاون فرهنگ 93اسفند G2-S2 100% یمذهب يادو مناسبتهایشامل اردوها،نشستها،اع یفرهنگ يتهایفعال يدرصد 30ش یافزا  34  
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  1393سال  يبرنامه راهبرد حوزه دانشکده بهداشت،اهداف خرد 

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

دانشکده یمعاون فرهنگ 93اسفند G2-S2 100% کمک در جهت اجراي برنامه توانمند سازي اساتید مشاور در زمینه مشاوره و خدمات روانشناختی  35  

دانشکده یمعاون فرهنگ 93اسفند G2-S2 100% درصد 30افزایش مشارکت اعضا هیات علمی و کارکنان در فعالیت هاي فرهنگی به میزان   36  

دانشکده یمعاون فرهنگ 93اسفند G2-S2 100% يو مشاوره ا یفرهنگ يت هایان در فعالیمشارکت دانشجو يدر صد 30ش یافزا  37  

 دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S2 100% مورد نیاز دانشکده یانسان يروهایپیگیري جذب ن  38

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S8 100% دانشکده یاحداث انبار جهت اموال دانشکده درضلع غرب يریگیپ  39  

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S8 100% د دانشکده  یم طبقه سوم ساختمان جدیه جهت احداث نیپیگیري اقدامات اول  40  

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S8 100% د دانشکده یتئاتر ساختمان جد یل  تجهیزات  سالن کنفرانس و آمفیپیگیري جهت تکم  41  

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S2 100% کارکنان يبرا یآموزش يهاکارگاه يدرصد 30ش یافزا  42  

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S2 100% مورد) 2پیگیري جهت جذب هیات علمی بصورت استخدام پیمانی (  43  

 دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S2 100% ن دو دانشکدهیمشترك ب يکار يک کامل واحد هایتفک  44

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S8 100% ....) یکشها و حفاظ یرفع نواقص مربوط به ساختمان دانشکده(آسانسور،پنجره هاوتور  45  

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G3-S12 100% يامور ادار يد اسکنر و کامپوتر برایخر يریگیپ  46  

دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S4 100% موتور خانه پیگیري یدر قسمت فوقان یئات علمیمحترم ه ياعضا ياحداث اتاقها  47  

 دانشکده ير اداریمد 93اسفند G2-S2 100% مورد نیاز دانشکده یانسان يروهایپیگیري جذب ن  48
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یراپزشکیاهداف خرد حوزه دانشکده پ

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 یمعاونت اموزش  93اسفند  G2-S5 100%  92پژوهش در اموزش نسبت به سال  يطرحها يدرصد20ش یافزا 1

  یمعاونت اموزش 93اسفند  ./.G2-S4 100  دانشکده یکارشناس يرشته ها یدرون یابیاتمام طرح ارزش 2

 یمعاونت اموزش 93اسفند  G2-S4 50%   یامور اموزش يزیان در برنامه ریش مشارکت دانشجویافزا 3

 یمعاونت اموزش 93اسفند  G2-S2S4 100% د الورودید جدیاسات يجهت توانمندساز یپزشک یدوره آموزش2   يبرگزار 4

  یمعاونت اموزش  93اسفند  G2-S6S7 100%  درصد درسال20زان ید به میاسات ياموزش از راه دور جهت توانمندساز يکالسها يش برگزاریافزا 5

  یمعاونت اموزش  93اسفند  G2-S4 100%  در هر رشته یدروس تخصصدرصداز  2ک در یا لکترون يه محتوایته 6

  یمعاونت اموزش 93اسفند  G2-S2S4 100%  یپزشک يتهایوسته فورینا پ یرشته کارشناس يانجام امور راه انداز  7

8  
 يبرا یابیو ارزشPBL) 25./. يمجاز (سین تدرینو  يش استفاده از روشهایافزا

  هاهمه رشته يبرا %50زان ی)به مlogbook-oSci(يکارورز
G2-S4 100%   یمعاونت اموزش 93اسفند  

9  
- یوهشژپ- ید در امور اموزشیاسات يجهت توانمند ساز یکارگاه اموزش يش برگزاریافزا 

  92درصد نسبت به سال20زان یبه م یفرهنگ
G2-S5S4 100%   یمعاونت آموزش 93اسفند  

  یمعاونت آموزش 93اسفند   G3-S11 100%  ازیمورد ن يهاشگاهیآزما%50ياندازراه  10

11  
- یوهشژپ- یان در امور اموزشیدانشجو يجهت توانمند ساز یکارگاه اموزش يش برگزاریافزا 

  92درصد نسبت به سال20زان یبه م یفرهنگ
G2-S5S4 100%   یمعاونت آموزش 93اسفند  

  یمعاونت آموزش  93اسفند   ./.G2-S4 100  ./.100 زانیبه م يتئور يه واحدهایکل يان ترم برایامتحانات م يارتقائ برگزار  12

13  
ه یندکس شده در نمای.کنگره.ها ا یدر مجالت علوم پزشک یات علمیش تعداد مقاالت هیافزا

  92درصد نسبت به سال20 ین المللیب ينامه ها
G2-S5S4S6 100./.  یمعاونت پژوهش 93اسفند  

  یمعاونت پژوهش 93اسفند  G2-S3S4S5 100%  نسبت به سال گذشته ییمصوب دانشجو یقاتیتحق يسهم ارائه طر حها يدرصد10شیافزا  14

  یمعاونت پژوهش 93اسفند  ./.G2-S3S4S5S6 100  نسبت به سال گذشته یات علمیه یقاتیتحق يسهم  ارائه طرحها يدرصد10شیافزا  15

16  
 يان(جستجویودانشجو یات علمیه  ياعضا يبرا یپژوهش يش وارتقاء کارگاههایافزا

  دو کارگاه در هر ترم) یسیق وپروپوزال نویک .روش تحقیالکترون
G2-S5S6 100%  یمعاونت پژوهش 93اسفند  

  یمعاونت پژوهش 93اسفند  G2-S5S4 100%  ف و ترجمه کتاب دو مورد در سالیتأل  17
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یراپزشکیاهداف خرد حوزه دانشکده پ

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  یمعاونت پژوهش  93اسفند   ./.G2-S4S6 100  در کتابخانه دانشکده یاموزش ياز گروههایکتاب و مجالت مورد ن یش وبه روز رسانیافزا  18

  یمعاونت پژوهش  93اسفند  ./.G2-S5S4 100  زبان دانشکده یسیه انگلینشر يراه انداز  19

  یمعاونت پژوهش 93اسفند  G3-S11 100% ت دانشکدهیزات سایش وارتقاءتجهیافزا  20

-G2-S5S4, G3  دانشکدهاز یمورد ن ينرم افزار ها یبه روز رسان  21
S11S12 

  یمعاونت پژوهش 93اسفند  100%

  یمعاونت پژوهش 93اسفند  G3-S2,G2S6 100%  ک مورد درسالی ییبه تعداد دومورد ودانشجو یئت علمیه یوخارج یش داخلیشرکت در هما  22

  یمعاونت پژوهش  93اسفند  ./.G2-S4 100  اطالعات پورتال دانشکده یبه روزرسان  23

  یمعاونت پژوهش  93اسفند   G2-S4S1 100%  ر ارگانهایافت بودجه ازسایو در یمشارکت يجهت انجام طرح ها يسازبستر   24

  یو مال يمعاونت ادار 93اسفند  G3-S1S2,G2-S4 100%  کیق اتوماتیواعالم حر یق دستیحر يستم اطفایل سیتکم يریگ یپ  25

  یو مال يمعاونت ادار 93اسفند  G2-S1 100%  ک کامل انیاموال دانشکده وتفک یسامانده  26

  یو مال يمعاونت ادار 93اسفند  G2-S2 100%  دانشکده یالتیاصالح چارت تشک يریگیپ  27

  یو مال يمعاونت ادار 93اسفند  G2-S2 100%  کیالکترون یپرسنل وشناسنامه اموزش یه بانک اطالعاتیته  28

  یو مال يمعاونت ادار 93اسفند  G2-S1S2 100%  انن نقاط قوت وضعف ییوتع يادار يند هایفرا يارتقا  29

  یمعاونت فرهنگ  93اسفند  G2-S2 100%  در دانشکده ین معاونت فرهنگییتع  30

 یمعاونت فرهنگ 93اسفند  G2-S4 100%  د مشاوریاسات يشرکت در توانمند ساز  31

 یمعاونت فرهنگ 93اسفند  G2-S5,G3-S1 100%  انیتوسط دانشجو یبا موضوعات فرهنگ یقاتیطرح تحق 2با انجام  یفرهنگ یقاتیطرح تحق یارتقاء کم  32

 یمعاونت فرهنگ 93اسفند  G3-S8 100%  ییدانشجو یصنف- یاسیس-یفرهنگ يهاتشکل یمشارکت درسامانده  33

 یمعاونت فرهنگ 93اسفند  G3-S8 100%  یحیوتفر یارتیز–ن حجاب وعفاف یبا عناو  93اردو دو مورد در سال يبرگزار  34

35  
بزرگداشت مفاخر  يدانشکده نسبت به سال قبل(برگزار یفرهنگ يدرصدبرنامه ها50شیافزا

  انیدانشجو یوگارگاه جهت ارتقائ فرهنگ
G3-S1,G8-S1 100%  یمعاونت فرهنگ 93اسفند 
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یید رجایشه یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط خردعنوان هدف   فیرد

1 
ه دارو و یـ جهـت ته  يمـاران و همراهـان بسـتر   یاز ارجـاع ب  يریه فارماکوپه مرکـز و جلـوگ  یته

  مارستانیبه خارج از ب یزات پزشکیتجه
G4-S3 100%  داروخانه یمسئول فن  93 وریشهر  

2 
مـاران  یو ارائـه خـدمات مطلـوب بـه ب     ییهـدف پاسـخگو   پیگیري و تدارك خدمات در مرکز با

  یکینیر مراکز پاراکلیماران به سایاز ارجاع ب يریو جلوگ يبستر
G4-S3 100%  مدیرمرکز  93 ریت  

  هیمسئول تغذ  93 وریشهر  G4-S6 100%  طرح تحول نظام سالمت يماران بر اساس دستورالعمل هایب ییت غذایبهبود وضع 3

  ریاست مرکز  93خرداد   G4-S6 100%  و مغزو اعصاب ي، ارتوپدیعموم ی، جراحیهوشیم در مرکز در چهار رشته بیاستقرار پزشکان مق 4

  مدیر پرستاري  93اسفند  G4-S2 40%  ماران یاز ب ینیبال يت مراقبت هایفیک يارتقا  يدر راستا یانسان يروین یسامانده 5

6 
ش یشـده در مرکـز در جهـت افـزا     يبسـتر مـاران  یب يالت بـرا یز و بهبود امکانات و تسهیتجه

  آنها يتمندیرضا
G4-S3 50%  

 93اسفند
  مدیر مرکز

7 
ـ بـا تاک  یتخصصـ  ياز بخش هـا و واحـدها  یموردن یکیزیف ياصالح ساختار فضا  يد بـر فضـا  ی

 CSRاژ و یاورژانس، تر
G4-S3  40%  

 93اسفند
  مدیرمرکز

  معاون آموزشی 93اسفند  G1-S2 80%  مارانیب ید بر آموزش و آگاهیتاکرندگان خدمت و کارکنان با یحقوق گ يبهبود استانداردها  8

  مسئول کنترل عفونت 93اسفند  G3-S6 90%  یمارستانیارتقا نظام کنترل عفونت ب  9

  کارشناس بهبود کیفیت 93اسفند  G3-S2 75%  ت خطریریمار و مدیب یمنیراه حل ا 9نه یکامل و به ياده سازیپ  10

11  
ک پسماندها و آموزش بهداشت یتفک ينه سازیبه يط مرکز در راستایمحبهبود سطح بهداشت 

  مختلف يبخش ها
G3-S2 70%  

 93اسفند
  طیکارشناس بهداشت مح

  تیمسئول سا 93اسفند  G1-S2 70%  ت کارکنان و ارباب رجوعیندها و رضایع فرایتسر يمرکز در راستا یکیالکترون يندهایبهبود فرا  12

  معاون آموزشی 93اسفند  G1-S2 80%  آنان يبرا یآموزش يدوره ها يپزشکان و کارکنان با برگزار یارتقا آگاه  13

  دبیر کمیته ارتشا 93اسفند  G2-S1  100%  و مبارزه با ارتشا  یاسالم يبر ارزش ها یمبتن یبهبود فرهنگ سازمان  14

  مدیر مرکز و مترون 93اسفند  G1-S1 100%  يمقام معظم رهبر يرهنمودهاماران و همراهان بر اساس یبهبود ارتباط کارکنان مرکز با ب  15

  مسئول انبار 93اسفند  G2-S3 70%  زات داروخانهیانبار و ملزومات و تجه يل کاالیو تحو يت انبارداریوضع يارتقا  16
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یید رجایشه یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط خردعنوان هدف   فیرد

  کارشناسبهبود کیفیت 93اسفند  G3-S6 80%  ینیت بالیحاکم يو محورها یاعتباربخش ياستانداردها يت ارائه خدمات در راستایفیک يارتقا  17

18  
 يبـر اسـاس اسـتانداردها    یزات پزشـک یـ کارکنان مرکز در مورد نگهداشـت تجه  یآگاه يارتقا

  یزات پزشکید تجهیو خر ینیگزیر، جایتعم يریگیند پیمربوطه و اصالح فرا
G1-S2 50%  

 93اسفند
  یزات پزشکیمسئول تجه

 
  



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 69صفحه          

 
 
 

  1393سال  يبرنامه راهبرد کودکان قدس، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد
میزان 

 دستیابی(درصد)
 مسئول پیگیري زمان دستیابی

 مارستان یب یتیریمد يواحدها 93مه اول خرداد ین  7S5S-3G,8S-2G,4S3S2S1: G 100%  درصد 10ماران تا یکاهش پرداخت سهم ب 1

 مارستانیب یتیریمد يواحدها 93مه اول خرداد ین  7S5S2S1S-3G,7S6S3S2S-2G,4S3S2S-1G 100% م پزشکان متخصصیحضور دا 2

 مارستانیب یتیریمد يواحدها 93مه اول خرداد ین  9S8S7S4S2S1S-3G,4S3S2S-1G 100%  ییت سرپایزیت در ارائه خدمات ویفیو ارتقاء ک ياستاندارد ساز 3

 93اسفند  7S5S-3G,4S3S2S-1G 80%  مارانیب يتمندیش رضایافزا 4
مارستان و یب یتیریمد يواحدها

 تیفیدفتر بهبود ک

93مهر   G1-S2S3S4,G2-S8,G3- S5S7 100% نگیت هتلیفیارتقاء ک 5  مارستانیب یتیریمد يواحدها 

 مارستانیب یتیریمد يواحدها 93مهر   G1-S2S3S4S5,G2-S8,G3-S4S5S6S7S8S9 100%  ازمند یخاص و ن - ماران صعب العالجیاز ب یحفاظت مال 6

7 
توسط  یکینیزات و انجام اقدامات پاراکلیه دارو، تجهیاز ته يریجلوگ

  مارانیب
G1-S2S3S4,G2-S8, 

G3-S1S5S7 
  مارستانیب یتیریمد يواحدها  93مه اول خرداد ین  100%

 مارستانیب یتیریمد يواحدها 93اسفند  G2-S8,G3-S10 50%  مارستانیب یکیزیف ير ساخت هایز ينه سازیت و بهیتقو  8

 مارستانیب یتیریمد يواحدها 93اسفند  G1-S4,G2-S2,G3- S5 70%  ازیمورد ن یانسان يروین کمبود نیتام  9

 G1-S2S3S4  یزات پزشکیتجه يبهبود استانداردها  10
G3-S1 S5S10 

 مارستانیب یتیریمد يواحدها 93اسفند  

  ینیت بالیو حاکم یاعتبار بخش يبه استانداردها یابیارتقاء دست  11
G1-S1S2S3S4S5, 

G2-S2S5S6S7, 
G3-S1S2S3S4S5S7S8S9S10S11S12 

 93اسفند  75%
مارستان و یب یتیریمد يواحدها

 تیفیدفتر بهبود ک

  خدمات یمنیت و ایفیش و بهبود کیافزا  12
G1-S1S2S3S4S5, 

G2-S2S5S6S7, 
G3-S1S2S3S4S5S7S8S9S10S11S12 

  93اسفند  75%
مارستان و یب یتیریمد يواحدها

 تیفیدفتر بهبود ک
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1 
نه یا کاهش هزیت خدمات سالمت و یفیک يکه منجر به ارتقا ییپروژه ها یا مالی یق کتبیتشو

  شود.  یمارستانیب يها
G3-S6S8  100%  قیه و تشویته تنبیرکمیدب  93اسفند  

  يمسئول امور ادار  93اسفند  G3-S6S8  100%  فقره تسهیالت بانکی (خریدخودرو، فروش اقساطی و ...)براي پرسنل  40پیگیري تأمین  2

3 
که در  ییدرخواستها %40(ارتقاي سیستم رفاهی پرسنل با تجهیز وسایل مورد نیاز محیط کار 

  ت هستند)یاولو
G3-S6S8  100%  تیریمد  93اسفند  

  یمسئول روابط عموم  93اسفند  G3-S6S8  100%  خاص  يبه مناسبتها یو مراسم فرهنگ یو فرهنگ یمسابقات ورزش يبرگزار 4

5 
ج یو بس يج کارمندیق بسیپرسنل از طر يبرا یو ورزش یاحتیس یارتیز يتورها يبرگزار يریگیپ

   یجامعه پزشک
G3-S6S8  100%  يج کارمندیمسئول بس  93اسفند  

  یمسئول روابط عموم  93اسفند  G3-S6S8  100%  دانشگاه  یاهداف رفاه يکارگنان در راستا یالت رفاهیتسه يریگیپ 6

 یمسئول روابط عموم 93اسفند G3-S6S8  100%  ونیا اتوماسیامک یارسال پق یک سالروز تولد و ... پرسنل از طریتبر 7

 یمسئول روابط عموم 93اسفند G3-S6S8  100%  )کاهش فشار خون وقند(خود با کاهش وزن آنها  یب پرسنل در حفظ سالمتیق و ترغیتشو  8

 یمسئول روابط عموم 93اسفند G3-S6S8  100%  جهت چک آپ پرسنل يزیبرنامه ر  9

 یمسئول روابط عموم  93اسفند  G3-S6S8  100%  مشکالت  یبررس يران ارشد مرکز برایبا مد یمارستانینشست درون ب 3تا  2 يبرگزار  10

 يمسئول امور ادار 93اسفند  G2-S6,G3-S6  100%  نفر از پرسنل درمان  120نوزاد و بزرگسال جهت حداقل  CPRکارگاه  يبرگزار يریگیپ  11

12  
 یابیبر اساس ارز یکارگاه آموزش 20تعداد  يق برگزاریسطح آموزش کارکنان از طر یفیک يارتقا 

  92سال  PDP يفرمها
G2-S6,G3-S6  100% يمسئول امور ادار 93اسفند 

 یزر آموزشیسوپروا 93اسفند G2-S6,G3-S6  100%  یده گام پژوهش جهت پرسنل توسط معاونت پژوهش یآموزش يکالسها يبرگزار يریگیپ  13

 يمسئول امور ادار 93اسفند G2-S6,G3-S6  100%  ق یحر ياطفا يکالسها يجهت برگزار یهماهنگ  14

  ته بحرانیر کمیدب  93اسفند  G2-S6,G3-S6  100%  مانور بحران  يکالسها يجهت برگزار یهماهنگ  15

16  
و  ینیت بالیحاکم ينارهایسم يمعاونت درمان جهت برگزار ینیت بالیبا دفتر حاکم یهماهنگ

  یمار و اعتبار بخشیب یمنیا
G2-S6,G3-S6  100%  ته بحرانیر کمیدب  93اسفند  

  ير پرستاریمد 93اسفند G2-S6,G3-S6  100%ن و مقررات بخشها، یقوان(د الورورد یجد ينترنهایدنتها و ایجهت رز یهیتوج يکالسها يبرگزار  17
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

      )اژیو کنترل عفونت مطابق با نحوه اجرا در بخشها و تر يریشگیپ

 یمعاون آموزش 93اسفند G2-S6,G3-S6  100%  دزیو ا یدست و مواجهه شغل يکنترل عفو.نت با محور شستشو يکارگاهها يبرگزار يریگیپ  18

19  
 ينه مراقبتهایمارستان در زمیکبار (بر اساس اهداف بیماه  6آموزش کارکنان هر  یاثر بخش

  استاندارد شده)
G2-S6,G3-S6  100% کنترل عفونتزر یسوپروا 93اسفند 

  ير پرستاریمد  93اسفند  G2-S6,G3-S6  100%  از وزارتخانه یارسال ين هایدالیپرستاران و ماماها در خصوص گا %100یش آگاهیافزا  20

  93اسفند  G2-S6,G3-S6  100%  ن و نوزاد یوالد یهم آغوش يکالسها يبرگزار يریگیپ  21
  یزر آموزشیسوپروا

  نوزادان –NICUن  یمسئول

  93اسفند  G2-S6,G3-S6  100%  ن و پرسنلیوالد ير مادر برایه با شیج تغذیآموزش ترو يکالسها يبرگزار يریگیپ  22
  یزر آموزشیسوپروا

  ر مادریه شیج و تغذیته ترویر کمیدب

  بخشهان یمسئول یزر آموزشیسوپروا 93اسفند  G2-S4S6,G3-S7 100%  پرسنل یابیمارستان جهت دستیب یپوشه آموزش یبه روز رسان  23

  استیر  93اسفند  G2-S2,G3-S9  100%  مان یت بخش بعد از زایجهت فعال ییماما يروین نیتام  24

25  
انه، یمارستان (رایب یاز واحدها طبق چارت سازمانیمتخصص مورد ن يرویص نیتخص يریگیپ

  ...)ماربر و یست، بیپیمار، تایب یمنی،  ای، اعتباربخشيوتراپ، روانشناس، بهداشت حرفه ایزیف
G2-S2,G3-S9  100%  يمسئول امور ادار  93وریشهر  

26  
فون یحراست و آ یمیستم مدار بسته طبق نقشه تنظیمارستان به سیاز ب ییز قسمتهایتجه يریگیپ

  مارانیو خطوط تلفن اتاق ب
G3-S6S11 100%  تیریمد  93اسفند 

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 80%  ویآسانسور بخش الکت يبازساز  27

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 80%  ازبخشها یدر برخ یبهداشت يس هایش سرویافزا  28

 تیریمد  93اسفند  CSR  G3-S6S11 100%واحد  يبازساز  29

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 100%  درمانگاه يبازساز  30

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 100%  اورژانس يبازساز  31

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 80%  زوله آنیمان و اتاق ایبخش بعد از زا يبازساز  32

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 100%  از اتاق عمل ییقسمتها يبازساز  33
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 100%  ر دارند یاز به تعمیکه ن ییزوگام پشت بام هایا يبازساز  34

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 100%  يستم فاضالب شهریمارستان به سیاتصال فاضالب ب يریگیپ  35

 تیریمد  93اسفند  G3-S6S11 80%  یاعتبار بخش ياستانداردها يانبار داروخانه در راستا يفضا يبازساز  36

 تیریمد  93آذر  G3-S6S11 100%  شگاهید آزمایجد يز فضایو تجه يبازساز  37

  ل زادگانیاسماع يآقا  93خرداد G3-S6S11 100%  موردنظر يبخشها يورود يپنجره ها و دربها يض توریه و تعویتعب  38

  تیریمد  93اسفند G3-S6S11 100%  یردهیز بخش نوزادان به آسانسور به منظور انتقال مادران جهت شیتجه  39

  تیریمد  93اسفند  G2-S8,G3-S6S11 100%  ق معاونت درمانیسترورزکتوسکوپ منوپالر) از طری(هیتخصص یصید ابزار تشخیخر يریگیپ  40

  يمسئول امور ادار  93اسفند  G2-S8,G3-S6S11 100%  يبا استاندار یزنیق رایدستگاه سنجش تراکم استخوان از طرد یخر يریگیپ  41

42  

عمل، پالس  یپانسمان، ترال یاورژانس، ترال ی، برانکارد، ترالیاتیتور عالئم حیمان(دیخر يریگیپ

آن،  یو ترال EKGمار، دستگاه یب يز غذاخوریمار میت، تخت بیک یک، سونیالتیمتر، چراغ س یاکس

مان، پمپ یبخش پره ناتال، کات نوزاد، تخت زا يبرا یدستگاه شوك، دستگاه سونوگراف

، ترمومتر یر برقیلچی، وینال، پاراوان بادبزنیکروتوم، پروب ترانس واژی، دستگاه مNSTون،یانفوز

  )و ... tiSSue proceSSor، يواری، فشارسنج دیگوش

G2-S8,G3-S6S11 
100%  

  
  93اسفند

  یزات پزشکیمسئول تجه

  

43  
ستم یض سیمان و تعویمان، زای، بعد از زایجراح يزوله بخشهایا يه اتاقهایستم تهویاصالح س

  ICUه بخش یتهو
G2-S8,G3-S6S11 100%  تیریمد  93اسفند  

  تیریمد  93اسفند  G2-S8,G3-S6S11 100%  یزات پزشکیون تجهیبراسیانجام کال يریگیپ  44

  یزات پزشکیمسئول تجه  93اسفند  G2-S8,G3-S6S11 100%  )عدد 10( یآتش نشان يو کپسول ها )عددF )15-10ه جعبه یته  45

  تیریمد  93اسفند  G2-S8,G3-S6S11 100%  مربوطه يمارستان و شرکت هایاز خواب دستگاه ها در ب يریو جلوگ یزات پزشکیر تجهیتعم يریگیپ  46

  تیریمد  93اسفند  CSR  G2-S8,G3-S6S11 100%و  ی، جراحیژن ساز، اتاق عمل، دستگاه ماموگرافیاتاق اکس يبرا يه کولر گازیته  47

  یزات پزشکیمسئول تجه  93آذر  G2-S8,G3-S6S11 100%  ژن و ساکشن بخش نوزادانیاکس یمیقد يها out letض یتعو  48

  یزات پزشکیمسئول تجه  93اسفند  G2-S8,G3-S6S11 100%  يبستر يژن و ساکشن در بخشهاینصب کنسول اکس  49

 G2-S8  ق معاونت درمانیسترورزکتوسکوپ منوپالر) از طری(هیتخصص یصید ابزار تشخیخر يریگیپ  50
G3-S6S11 

  تیریمد  93اسفند  100%
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  تیریمد  93اسفند  G3-S4,S6S9  100%  ت خطر یریر مدیکارکنان در مس يت و رهبریحما  51

  یمنیته حفاظت و ایکم  93اسفند  G3-S4,S6S9  100%  ماریب یمنیا یالزام ياستانداردها يرانه در راستایشگیو  پ یکرد واکنشیت خطر با رویریش استقرار مدیپا  52

  ن بخشهایمسئول  93اسفند  G3-S4,S6S9  100%  آن  يخطا و نظارت مستمر بر اجرا یج گزارش دهیترو  53

-G2-S1,G3  نه در سطح استان یسرطان س يجهت غربالگر یدر انجام ماموگراف يهمکار  54
S4S6S9 

 استیر  93اسفند  100%

-G2-S1,G3  سرطان دهانه رحم در سطح استان  ير جهت غربالگریدر انجام پاپ اسم يهمکار  55
S4S6S9 

 استیر  93اسفند  100%

-G2-S1,G3  يت از نظر جواب پاتولوژیزیماران جهت ویع و بدون نوبت بیارجاع سر  56
S4S6S9 

  شگاهیمسئول آزما  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  د در سطح استان یروئیغدد ت يهایماریب يجهت غربالگر يدیروئیت يدر انجام تستها يهمکار  57
S4S8S9,S10 

 استیر  93اسفند  100%

58  
 ییمشکالت شنوا يغربالگر ينوزادان برا یسنج ییدر انجام شنوا یستیبا سازمان بهز يهمکار

  در سطح استان
G2-S6,G3-

S4S8S9,S10 
 استیر  93اسفند  100%

  ROPنه نوزادن نارس یه چشم جهت معایفوق تخصص شبک يرویجذب ن يریگیپ  59
G2-S6,G3-

S4S8S9,S10 
 استیر  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  ابد)یآمار کاهش  %10انه ین (سالیکاهش سزار  60
S4S8S9,S10 

  ر گروه زنانیمد  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  )%10انه یشن(سالیمولینداکشن و استیکاهش القا و ا  61
S4S8S9,S10 

 ر گروه زنانیمد  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  )%10انه ی(سال یوتومیز یکاهش اپ  62
S4S8S9,S10 

 ر گروه زنانیمد  93اسفند  100%

63  
با  یعیطب يمانهایب زایج و ترغی) و ترو%20مان(یو کاهش درد زا يدرد یب يش روشهایافزا

  ) نسبت به وضع موجود%2(کیولوژیزیمان فیکرد به زایرو
G2-S6,G3-

S4S8S9,S10 
  93اسفند  100%

  یهوشیر گروه زنان و یمد

 

-G2-S6,G3ق آنها به انجام یمان جهت مادران باردار وهمراهان وشویزا یآمادگ يت کالسهایفیک يارتقا  64
S4S8S9,S10 

 استیر  93اسفند  100%
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  )%10(ده ین مرکز با حضور همراه آموزش دیک در ایولوزیزیو ف یعیمان طبیزا

-G2-S6,G3  دوستدار مادر يکشور يمان بر اساس راهنمایمان و بعد از زای، زايدوران باردار يارائه مراقبتها  65
S4S8S9,S10 

 مانیمسئول زا  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  مان و مادران پرخطر یو زا ییماما يدر اورژانسها یکینیو پارا کل یت خدمات مراقبتیفیک يارتقا  66
S4S8S9,S10 

  مانیمسئول زا  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  مان ینوزادا سالم و در معرض خطر در بلوك زا یکامل بسته خدمت ياجرا  67
S4S8S9,S10 

  نوزاد CPRته یکم  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  یمارستانیو سطوح خارج ب یمارستانین تر بییط ارتباط با سطوح باالتر و پایشرا يارتقا  68
S4S8S9,S10 

  ر گروه زنانیمد  93اسفند  100%

69  
 یمان بیزا يدر مورد روشها)دنت ها، ماماها و ...ین زنان، رزیمتخصص(آموزش به کارکنان مرتبط 

  کیولوژیزیمان فیو زا ییر دارویو کاهش درد غ ییدرد دارو
G2-S6,G3-

S4S8S9,S10 
  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند  100%

  ر گروه زنانیمد  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  ن شدهییت درمان آنها توسط پزشک تعیریو مد LOW RISK, HIGH RISKماران یم بیتقس  70

71  
ه امکانات یون پرسنل، تهیناسیو واکس يدوره ا يشهایاهداف واحد کنترل عفونت (ازما يریگیپ

    )و ... یمقابله با مواجهه شغل
G3-S1S6S9S11   93اسفند   -  

72    G3-S1S6S9S11 100%  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  

73  
ل و انجام یو تحل یت در اعتبار بخشیفین شده بهبود کییتع يشاخصها يداده ها يجمع آور

  یاقدامات اصالح
G3-S1S6S9S11 100%  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  95به  85ت از یفیاز واحد بهبود کیسطح امت يارتقا  74

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  مارستانیب يت بر واحدهایفیش نظارت واحد بهبود کیافزا  75

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  مارستان به پرسنلیت بیفیطه امور مربوط به بهبود کیآموزش در ح  76

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  مارستانیب یسطح اعتبار بخش يارتقا  77

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  استاندارد هر بخش  يها یندها و خط مشیدستورالعملها و فرا يبازنگر  78

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G3-S1S6S9S11 100%  موجود و در دسترس  ينهایدالیبر اساس استانداردها و گا يزیانجام مم  79
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  يمسئول امور ادار  93اسفند  G3-S1S6S9S11 80%  مارستانیج و توسعه فرهنگ نماز در بیترو  80

81  
جامعه تحت پوشش و ادامه انجام دوره  يازهایبه ن ییو پاسخگو يت مندینگهداشت سطح رضا

  یاز جامعه تحت پوشش و انجام مداخالت اصالح یازسنجین يا
G3-S8  100%  يمسئول امور ادار  93اسفند  

 ير پرستاریمدیمسئول امور ادار  93اسفند  G3-S8  100%  مددجو یم خصوصیاحترام به باورها و مذهب با حفظ حر   82

  تیریمد  93اسفند  G3-S8  100%  از تنش در سالن انتظار يریمارستان و جلوگین بیت قوانیحضور نگهبان در درمانگاه جهت رعا  84

-G2-S6,G3  ارسال اطالعات مورد نظر به سامانه سپاس معاونت درمان يریگیپ  85
S6S7S11S12 

  يمسئول امور ادار  93وریشهر  100%

  مارستانیب PACSستم یس يو راه انداز يریگیپ  86
G2-S6,G3-

S6S7S11S12 
  تیریمد  93اسفند  100%

       یو اثربخش ، مداخلهيریبه منظور امکان گزارش گ  HISستم یمرکز در س يثبت شاخصها  87
G2-S6,G3-

S6S7S11S12 
  تیفیدفتر بهبود ک  93آذر  100%

88  
مارستان (خدمات، آموزش، پژوهش)با نظارت دفتر بهبود یت بیاطالعات موجود در سا يارتقا

  ت و واحد آموزشیفیک
G2-S6,G3-

S6S7S11S12 
 یزر آموزشیسوپروا  93اسفند  100%

  ه کاربرانیبه کل HISستم یآموزش س  89
G2-S6,G3-

S6S7S11S12 
  اطالعات يآورمسئول فن  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  مرکز  يانه ایرا يستم هایل شناسنامه سیتشک يریگیپ  90
S6S7S11S12 

  تیریمد  93آذر  100%

91  
 يت بندی، اولویازسنجیوتر جهت کارکنان (نیکامپ يو دوره ها ICDL يکالسها يبرگزار يریگیپ

  و اجرا)
G2-S6,G3-

S6S7S11S12 
 يمسئول امور ادار  93اسفند  100%

-G2-S6,G3  نترنتیبه ا یسطح دسترس يارتقا يریگیپ  92
S6S7S11S12 

  ير پرستاریمد يمسئول امور ادار  93اسفند  100%

93  
مورد نظر معاونت درمان (رصد، آواب، سجاد، عدالت در  يثبت اطالعات در سامانه ها يریگیپ

  سالمت، سپاس و ...)
G2-S6,G3-

S6S7S11S12 
  يمسئول امور ادار  93اسفند  100%

  تیریمد  93اسفند  G2-S6,G3-100%، پره ین، جراحینگی(روميو ادار یدرمان يانه جهت واحدهایرا يد دستگاههایخر يریگیپ  94
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  1393سال  يبرنامه راهبرد کوثر، یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 CSR ،NICU(  S6S7S11S12ناتال،

-G2-S6,G3  ارسال اطالعات مورد نظر به سامانه سپاس معاونت درمان يریگیپ  95
S6S7S11S12 

  يمسئول امور ادار  93وریشهر  100%

  استیر  93اسفند G1-S2 100%  م در مرکزیاستقرار پزشک مق  96

  تیریمد  93بهشتیارد G1-S2 100%  ماریکاهش پرداخت سهم ب  97

  استیر  93وریشهر G1-S2 100%  خدمات اورژانس یاتیعمل يندهایخدمات اورژانس و اصالح فرآ يارتقا  98

  تیریمد  93اسفند G1-S2 100%  مارانیه بیت تغذیفیک يارتقا  99

  ير پرستاریمد  93بهشتیارد G1-S2 100%  ش، دارو و ...) یآزما(افت خدمات یمار جهت دریعدم ارجاع ب  100

  استیر  93وریشهر G1-S2 100%  یسرپائ يخدمات درمانگاهها يارتقا  101

102  

 ی،صندلیض پرده ها،روتختیپرستار،تعوستم احضار یون،سیزیتلو(د یمارستان با خرینگ بیارتقاء هتل

 يها،پله پا یض روشوئیه بخشها،تعویکل يه اتاقهایهمراه،دستگاه آب سردکن و آب گرم کن،تهو

  )مار و ...یمار، خطوط تلفن اتاق بیتخت ب

G1-S2 100%  ل زادگانیاسماع يآقا  93اسفند  

  يمسئول امور ادار  93خرداد  G2-S1 100%  ه یجهت درمانگاه تغذ یاختصاص اتاق  103

104  
ده یسات، پست و...) ومزایشده(تأس يساز یخصوص يمناقصه جهت عقد قرارداد بخشها يبرگزار

  ، بوفه و ...يزباله، انجمن پرستار يامحا يجهت خدمات ارائه شده برا
G2-S1 100%  تیریمد  93وریشهر  

  ير پرستاریمد  93وریشهر  G2-S1 100%  شتر ازقبلیب %20مان یو بعد از زا یجراح يمار در بخشهایهمراه ب يت در نگهداریکاهش محدود  105

  یامور مال  93اسفند  G2-S1 100%  مارستان و کاهش کسوراتیب يق تر وصول درآمدهایکنترل دق  106

  ير پرستاریمد  - ت یریمد  93اسفند  G2-S1,G3-S7S12 80%  در واحدها یکیزینسخ ف يبه جا یجهت اطالع رسان يون اداریشتر از اتوماسیاستفاده ب  107

  تیریمد  93اسفند  WORD(  G2-S1,G3-S7S12 100%(یکیبه الکترون یکیزیدرخواست (انبار، داروخانه و...) از ف يل فرمهایتبد  108

  ير پرستاریمد  - ت یریمد  93اسفند  G2-S1,G3-S7S12 100%  %40حداقل  يو دفتر پرستار یمسئول نگهبان یبا هماهنگ یمسافرت ينه آژانس هایکاهش هز  109
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ت،یوال یدرمان یاهداف خرد مرکز آموزش

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  است مرکزیر   ان هر ماهیپا  G1-S2  100%  طرح تحول سالمت ياجرا يش دوره ایپا 1

 اعتبار يتحول نظام سالمت استانداردها ياجرابهبود مستمر خدمات ارائه شده در مرکز با تمرکز بر  2

 مارستانیب يدر تمام واحدها ینیت بالیبخشی و حاکم
G3-S5S6  90%  93اسفند  

دفتر اعتباربخشی و حاکمیت  ،استیر

  يبالینی و دفتر پرستار

  يت و دفتر پرستاریریمد  93اسفند  G3-S8S9S10  80% ارائه شده يو مراقبتها یصی، تشخیپایش و ارتقاء خدمات درمان 3

  ت مرکزیریاست و مدیر  93اسفند  G1-S4S5  70% ن یریو خ یکمک بخش خصوص موجود و  يلهایتوجه به پتانس با یو فوق تخصص یتخصص يت بخش هایتقو 4

  ت مرکزیریاست و مدیر  93اسفند  G3-S1S5S11  80%  مارستانیب یکینیپاراکل يواحدها یکیزیف يارتقا و بهبود استاندارد فضا 5

  یزات پزشکیمسئول تجه  93اسفند  G3-S1S5S11  100% دستگاهها  یفیکنترل ک 6

  ت مرکزیریاست و مدیر  93اسفند  G2-S2  80%  یصیتشخ يواحدها يش کاربریبا توجه افزا یانسان يرویش نیافزا 7

  يولوژیراد یت و مسئول فنیریمد   93اسفند  G3-S4S5S6S10  80% یصیتشخ يواحدهان یرش مراجعیپذ یفیو ک یکم يارتقا  8

  مرکز ير پرستاریر و مدیاست، مدیر  93اسفند  G3-S1S2S7  90% )يو ادار یکینی، پاراکلیه کارکنان (درمانیجاد بستر مناسب جهت آموزش و ارتقاء مهارت کلیا  9

   یمعاونت آموزش  93اسفند  G3-S1S2S7  70%  یمختلف علوم پزشک يان رشته هایمهارت دانشجوجاد بستر مناسب جهت آموزش و ارتقاء یا   10

   یوتراپیزیف یمسئول فن  93اسفند  G2-S2S8  80%  یواحد توانبخش يت باالیبا توجه به ظرف یانسان يرویش نیافزا  11

   یوتراپیزیف یمسئول فن  93اسفند  G3-S4S10S5  80%  يویارتقاء بخش بازتوانی قلبی و ر  12

  ت یریاست و مدیر  93اسفند  G2-S2,G3-S5  50% بخشها و واحدها يش کاربریبا توجه به افزا یانسان يرویش نیافزا  13

  ت یریاست و مدیر  93اسفند  G2-S8,G3-S11  50% یکیزیتوسعه و بهبودمنابع ف  14

  یزات پزشکیتجه یمسئول فن  93اسفند  G2-S8,G3-S11  80% یزاتیتامین و بهبودمنابع تجه  15

  یر امور مالیت و مدیریمد  93اسفند  G2-S1S8  80% ین و بهبودمنابع مالیتام  16
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  1393سال  يبرنامه راهبرد نا،یس یمارستان بوعلیاهداف خرد ب

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

-G1-S1S2S4,G2  ساعت 6ساعت به  24بیماران اورژانس از ارتقاء زمان تعیین تکلیف  1
S1S2,G5-S4 

  ریاست مرکز  پایان اسفند  100%

  مدیریت  پایان اسفند  G1-S2S4,G5-S3 100%  بهینه سازي و بازسازي فضاي فیزیکی اورژانس و تحت نظر  2

-G1-S1S3S4,G2  ارتقاء فرایندهاي نظارتی بخش اورژانس در راستاي اجراي اسناد باالدستی 3
S1S2,G5-S1 

  دفتر پرستاري  پایان اسفند  100%

  مدیریت و دفتر پرستاري پایان شهریور  G4-S1,G5-S1S3  100%  متمرکز نمودن کلیه فعالیت منشی هاي اورژانس و تحت نظر در یک مکان واحد  4

  ریاست مرکز پایان شهریور  G1-S1S4,G5-S1S4 100%  برنامه ریزي جهت استفاده از خدمات تخصصی پزشکان مقیم در اورژانس 5

  ریاست  پایان خرداد  G1-S1S3,G5-S3 100%  عدم ارجاع بیماران بستري براي خدمات تشخیصی و درمانی به خارج از مرکز  6

  مدیریت  پایان خرداد  G1-S1S2,G5-S3 100%  بهبود سطح کیفی و کمی تغذیه بیماران  7

8  
بخشهاي: قلب مردان، قلب زنان، چشم،اتاق عمل چشم، پست (بهبود فضاي فیزیکی 

  ) CCU2آنژیو، عفونی، 
G1S2,G2-S1S2 

G3-S1S3,G5-S2S3 
  ریاست  پایان اسفند  75%

-G1-S1S4,G4-S1,G5  و پکس مرکز  CRایجاد و راه اندازي سیستم   9
S1S3 

  مدیریت پایان شهریور  100%

-G1-S1S3,G4-S1,G5  اجراي طرح تحول سالمتبروز رسانی تجهیزات آزمایشگاه در راستاي   10
S1S3 

  مدیریت پایان شهریور  80%

  مدیریت  پایان اسفند  G1-S2,G2-S1S2 100%  بهسازي فضاي فیزیکی آزمایشگاه   11

  ریاست  پایان سال  G1-S2,G4-S1,G5-S1S3 100%  تخت 20ایجاد بخش مسمومیت و توسعه تعداد تخت بخش نورولوژي(   12

  مدیریت  پایان شهریور  G5-S2S3 100%  بهسازي فضاي فیزیکی دفتر پرستاري   13

-G1-S1S2,G4-S1,G5  اسصالح سیستم نظارتی واحد آشپزخانه   14
S1S2 

  مدیریت  پایان خرداد  100%

  مدیریت پایان اسفند  G1-S2,G5-S3 100%  بهسازي سیستم فاضالب آشپزخانه   15

  مدیریت پایان اسفند  G1-S2,G5-S1S2S3 100%  بهسازي فضاي فیزیکی آشپزخانه   16

  مدیریت پایان اسفند  G1-S2,G5-S1S2S3 100% بروز رسانی تجهیزات آشپزخانه   17

  ریاست پایان اسفند  G1-S4,G4-S2,G5-100%جذب و بکارگیري نیروي تخصصی و فوق تخصصی در راستاي طرح تحول سالمت   18
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  1393سال  يبرنامه راهبرد نا،یس یمارستان بوعلیاهداف خرد ب

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 S1S2S4 نفر)17(

19  
ارتقاء سیستم ارائه خدمات سرپایی کلینیکی و پاراکلینیکی در راستاي طرح تحول 

 سالمت 
G1-S1S3S4,G5-

S1S2S3 
  ریاست  پایان خرداد  100%

20  
ایجاد سالن انتظار جهت همراهان و مراجعین بخش اورژانس در راستاي تکریم ارباب 

 رجوع
G1-S1S2,G5-S1S2S3 100%  مدیریت پایان اسفند  

  مدیریت پایان اسفند  G5-S1S2S3 100% انتقال فوتی ها به سردخانه شهرداري   21

  ریاست پایان اسفند  G1-S2,G5-S1S2S3 100% بروزرسانی تجهیزات اتاق عمل چشم   22

  مدیریت پایان اسفند  G1-S2,G5-S1S2S3 100% بهسازي و بازسازي فضاي کتابخانه مرکز   23

  مدیریت و دفتر پرستاري  پایان شهریور  G1-S1,G5-S1S2 100% تدوین و اصالح فرایندهاي کاري   24

 G2S1,G4-S1S2 آموزش و توانمندسازي کارکنان در راستاي استراتژي و استانداردهاي اعتباربخشی   25
G5-S1S2S3 

  سوپروایزر آموزشی پایان اسفند  100%

  مدیریت پایان اسفند  G4-S1,G5-S1S2S3 100% تخصص و تحصیالت و استفاده در جایگاه مناسبشناسایی افراد توانمند بر اساس   26

 G1-S1S2 اصالح و تقویت سیستم سرمایشی گرمایشی مرکز  27
G2-S1,G5-S1S2S3 

  مدیریت  پایان شهریور  75%

28  
استفاده از امام جماعت مرکز جهت برگزاري دوره هاي اخالقی و فرهنگی براي 

 مراجعین کارکنان و
G2-S1,G4-S1 100%  سوپروایزر آموزشی پایان اسفند  

  مدیریت پایان اسفند  G2-S1S2,G5-S1S2S3 100% بهینه سازي مصرف انرژي   29

  مدیریت پایان اسفند  G1-S2,G5-S1S2S3 75% بهسازي فضا و تجهیزات رختشویخانه مرکز  30

  مدیریت پایان اسفند  G2-S1S2,G5-S1S2S3 100% نصب و راه اندازي دیگ بخار جهت استریل زباله   31

-G1-S1S2,G2  بومی سازي راهنماي بالینی بر اساس اسناد باال دستی  32
S1S2,G4S1 

  ریاست پایان اسفند  75%
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  1393سال  يبرنامه راهبرد بهمن، 22مارستان یاهداف خرد ب

 عنوان هدف خرد  فیرد
هدف کالن 

 مرتبط
 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد)

  تیریمد  93سالسه ماهه اول  G1-S1 100%  درمانگر ردجذب کا يریگیپ 1

 تیریمد  93اسفند  G1-S1 75% کیجذب مهندس انفورمات يریگیپ 2

 تیریمد  93سال ماهه اول G1-S1 100%  6 یزات پزشکیجذب مهندس تجه يریگیپ 3

  ير پرستاریمد  93اسفند  G1-S1 50% يپرستار يروهایجذب ن يریگیپ 4

 تیریمد  93اسفند  G1-S1 50% يجذب کارشناس بهداشت حرفه ا يریگیپ 5

 تیریمد  93سال سه ماهه اول  G1-S1 100% جذب کارشناس جهت داروخانه يریگیپ 6

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند  G1-S1 100% مارستانهایت امور بیریجذب کارشناس مد يریگیپ 7

8  
 ينه هایا کاهش هزیت خدمات سالمت و یفیک يکه منجر به ارتقا یپرسنل یق کتبیتشو

  شوند.یمارستان میب
G1-S2 100% تیریمد  93اسفند 

 تیریمد  93اسفند G1-S2 100%  مورد 4حداقل  یو مذهب یمختلف مل يدر مناسبتها یو مذهب یو فرهنگ یمسابقات ورزش يبرگزار  9

10  
و  يج کارمندیق بسیپرسنل از طر يبرا یو ورزش یاحتیو س یارتیز يتورها يبرگزار يریگیپ

  اردو در سال 2حداقل  یج جامعه پزشکیبس
G1-S2 100% جیمسئول بس  93اسفند 

11  
ران مرکز جهت تبادل نظرات و رفع مشکالت یاست و مدیجلسات مختلف کارکنان با ر يبرگزار

  جلسه در سال 4مرکز حدافل 
G1-S2 100% تیریمد  93اسفند 

12  
جلسه در  4آنها در قالب جلسه نظام مشارکت حداقل  یشنهادات و بررسیجلسات اراده پ يبرگزار

  طول سال
G1-S2 100% مسئول نظام مشارکت  93اسفند 

  یآموزشزر یو سوپروا یمعاون آموزش  93اسفند G1-S3 100%  مورد 23به تعداد  يو روانپرستار یو روانشناس یبروز روانپزشک يز کتابخانه به کتابهایتجه  13

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G1-S3 100%  يپرسنل پرستار يبرا یمدون و تخصص یدوره آموزش 26 يبرگزار  14

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G1-S3 100%  و خدمات یجهت پرسنل درمان يدوره ا يتوانمند يآزمونها يبرگزار  15

16  
مرتبط با  یپژوهش يه پروپوزالهایته ت آنان دریرفته شدگان ارشد و حمایت از پذیق و حمایتشو

  تخصص مرکز
G1-S3 100% استیر  93اسفند  
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  1393سال  يبرنامه راهبرد بهمن، 22مارستان یاهداف خرد ب

 عنوان هدف خرد  فیرد
هدف کالن 

 مرتبط
 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد)

  جیمسئول بس  93اسفند G1-S3 100%  نیحلقه صالح یدوره آموزش 5حداقل  يبرگزار  17

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G1-S3 100%  جهت بخشها یو عموم یتخصص یآموزش يه و ارائه جزوه هایته  18

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G1-S3 100%  در مرکز يون اداریدر ارتباط با نحوه کار با اتوماس یآموزش يکالسها يبرگزار  19

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G1-S3 100%  ماران و همراهان و کارکنان مرکزیب يبروز برا یاموزش يه و اراده پمفلتها و کتابچه هایته  20

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G1-S3 100%  یدست و مواجهه شغل يت شستشویکنترل عفونت با محور يکارگاهها يبرگزار  21

  تیریمد  93سال ماهه اول G2-S1 100% 6  بخش اورژانس يستگاه پرستاریا يورود يبهساز  22

 تیریمد  93اسفند G2-S1 100%  مارستانیمحوطه ب يبا سازیو ز يبهساز  23

 تیریمد  93سال ماهه اول G2-S1 100% 3  مختلف مرکز يبخشها و واحدها يزیرنگ آم  24

 تیریمد  93اسفند G2-S1 100%  ه بخشهایستم تهویارتقاء س  25

  طیمسئول بهداشت مح  93اسفند G2-S1 100%  منبع آب یه روبیال يریگیپ  26

 طیبهداشت محمسئول   93سال ماهه اول G2-S1 100% 6  و نخاله ها یمارستانیعات بیخروج ضا  27

 تیریمد 93سال ماهه اول G2-S1 100% 3  یاط کاردرمانیح يبهساز  28

 طیمسئول بهداشت مح 93سال ماهه اول G2-S1 100% 3  پنجره ها یتمام يبرا يفلز ينصب تور يریگیپ  29

  تیریمد 93سال ماهه اول G2-S1 100% 3  ش خطوط تلفن مرکزیافزا  30

 تیریمد  93اسفند G2-S2 100%  آنها يدوره ا یو بررس زاتیتجه يون دوره ایبراسیکال  31

 تیریمد  93سال ماهه اول G2-S2 100% 3  ي، امور دفتريرامور اداری، حراست، مديدفترپرستار يوتر جهت واحدهایدستگاه کامپ 4د یخر  32

 تیریمد 93سال ماهه اول G2-S2 100% 3  شگاهیآزما RI 1000 یمیوشیر دستگاه بیتعم  33

 تیریمد 93سال ماهه اول G2-S2 100% 3  مارستانیسرور ب UP-Sض یتعو  34

 تیریمد 93سال ماهه اول G2-S2 100% 3  ون دستگاه امحاء زبالهیبراسیر و کالیتعم  35

 تیریمد  93اسفند G2-S2 100%  التور اورژانس با نوع پرتابلیض دستگاه ونتیتعو  36

 تیریمد 93سال ماهه اول G2-S2 100% 3  مارستانیب ير درب ورودیتعم  37
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  1393سال  يبرنامه راهبرد بهمن، 22مارستان یاهداف خرد ب

 عنوان هدف خرد  فیرد
هدف کالن 

 مرتبط
 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد)

38  
بسته اول  ياجرا يدر راستا يماران بستریب يشده برا یخطر کارشناسیب یه لوازم شخصیته

  طرح تحول نظام سالمت
G2-S3 100% 3 تیریمد  93سال ماهه اول  

39  
حوادث گزارش شده و انجام  یانه جهت بررسیماه یب شناسیر و آسیته مرگ و میکم يبرگزار

RCA  آنها  
G2-S3 100% ته هایر کمیدب  93اسفند  

  یمنیکارشناس ا  93اسفند G2-S3 100%  یحوادث احتمال FMEAست مشکالت بالقوه براساس مدل یل يت بندیو  اولو یبررس  40

  یر گروه روانشناسیمد  93اسفند G2-S3 100%  یت بهداشت روانیوضع یاز نظر بررس یپرسنل درمان يغربالگر  41

42  
و  +HIV – HBS Ag+ - HBVر مانند: یواگ يهایماریماران مبتال به بیب یش سطح آگاهیافزا

  و .... یتنفس يهایماریب
G2-S3 100% یزر آموزشیسوپروا  93اسفند  

  یزر آموزشیسوپروا  93اسفند G2-S3 100%  کارکنان یمنیارتقاء سطح سالمت  و ا یآموزش يکارگاهها يبرگزار  43

  تیریمد  93اسفند G2-S3 100%  یروانپزشک يتختها ياستاندارد ساز  44

  تیریمد  93اسفند G2-S3 100%  مدار بسته بخشها و محوطه ينهایر دوربیو تعم يراه انداز  45

  کارشناس کنترل عفونت  93اسفند G2-S3 100%  کارکنان یل پرونده بهداشتیتکم يریگیپ  46

  تیریمد  93سال ماهه اول G2-S3 100% 6  مستهلک يض تشکهایتختها و تعو يها Bed Sideر یتعم  47

  تیریمد  93سال ماهه اول G2-S3 100% 6  اینصب زنگ اخبار جهت اعالم کد اح  48

49  
بسته اول  ياجرا يدر راستا يماران بستریب يشده برا یخطر کارشناسیب یه لوازم شخصیته

  طرح تحول نظام سالمت
G2-S3 100% 3 تیریمد  93سال ماهه اول  

50  
حوادث گزارش شده و انجام  یانه جهت بررسیماه یب شناسیر و آسیمرگ و مته یکم يبرگزار

RCA  آنها  
G2-S3 100% ته هایر کمیدب  93اسفند  

  تیفیدفتر بهبود ک  93اسفند G2-S4 100%  آنان یانه و بررسیماران و همراهان و کارکنان سالیب یانجام نظرسنج  51

  یزر آموزشیسوپروا  ماهه اول G2-S4 100% 3  ن و مقررات مرکز ین پمفلت قوانیتدو  52

 تیریمد  93سال ماهه اول G2-S4 100% 3  اتیبه شکا یدگین رسیمسئول يد برایصدور ابالغ جد  53
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  1393سال  يبرنامه راهبرد بهمن، 22مارستان یاهداف خرد ب

 عنوان هدف خرد  فیرد
هدف کالن 

 مرتبط
 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد)

 یر گروه روانشناسیمد  93اسفند G2-S4 100%  يماران بستریب يخانواده ها يگان برایرا یآموزش يکالسها يبرگزار  54

 یر گروه روانشناسیمد  93اسفند G2-S4 100%  آنان يجهت افراد معتاد و خانواده ها یآموزش يکالسها يبرگزار  55

  تیفیدفتر بهبود ک  93سال ماهه اول G2-S4 100% 6  اطالعات کارکنان  یمار و کارکنان و بررسینصب مفاد منشور حقوق ب  56

 یر گروه روانشناسیمد  93اسفند G2-S5 100%  یزوفرنیو اسک یماران دوقطبیب يجهت خانواده ها یآموزش يکالسها يبرگزار  57

 یر گروه روانشناسیمد  93اسفند MMT G2-S5 100%جهت معتادان مراجعه کننده به واحد  یو گروه درمان یآموزش يکالسها يبرگزار  58

 یر گروه روانشناسیمد  93اسفند G2-S5 100%  کارکنان یزندگ يمهارتها یآموزش يکالسها يبرگزار  59

60  
) به مرکز بهداشت HIV – HBV – HCV(یروسیو يو گزارش موارد مثبت مارکرها يغربالگر

  آنان Follow upان از جهت ید بلندیشه
G2-S5 100% کارشناس کنترل عفونت  93اسفند  

  تیریمد  93سال ماهه اول G3-S1 75% 6  مرکز يپرستار يقرارداد يروهایف نین تکلییتع  61

  تیر یمد  93اسفند G3-S1 25% یمارستان روانپزشکیمار براساس بیزان متوسط اقامت بیکاهش شاخص م  62

  انهیمسئول اسناد و مسئول را  93اسفند G3-S1 25%  کسورات مرکز یالیمرکز و کاهش ر يق تر وصول درآمدهایکنترل دق  63

64  
مرکز(درخواست کاال و نامه  يدر ارائه درخواستها يون اداریستم اتوماسیگسترش استفاده از س

  و ...) يادار يها
G3-S1 25% ن واحدهایمسئول  93اسفند  

 یمسئول روابط عموم  93اسفند G3-S2 100%  مارستانیبه ب یو مذهب یفرهنگ ين در مراسمهایریدعوت از خ  65

 یمسئول روابط عموم  93اسفند G3-S2 100% ن به مرکزیریخ یدانشگاه جهت معرف یبا معاون فرهنگ یزنیرا  66

 تیر یمد  93اسفند G3-S2 100%  یمردم يمارستان جهت جذب کمکهایدر ب ين فردییتع  67

  تیریمد  93سال ماهه اول G4-S1 100% 6  یه مرکز بوعلیتعامل با واحد تغذ  68

 تیریمد 93سال ماهه اول G4-S1 100% 6 مارستانیزات به خارج بیو تجه یکینیماران و همراهان جهت اقدامات پاراکلیعدم ارجاع ب  69

 تیریمد 93سال ماهه اول G4-S1 100% 6  برنامه تحول نظام سالمت  يدر راستا یو روانپزشک یدرمانگاه روانشناس یفیارتقاء ک  70

  تیریمد  93سال ماهه اول G4-S2 100% 3  صیرش و ترخیمرکز بخصوص پذ يه واحدهایکل يو آگاهساز یاطالع رسان  71

  تیریمد  93سال ماهه اول G4-S2 100% 3 برنامه تحول نظام سالمت  يدر راستا یتیستم حمایبا س يمددکار یزنیرا  72
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  1393سال  يبرنامه راهبرد بهمن، 22مارستان یاهداف خرد ب

 عنوان هدف خرد  فیرد
هدف کالن 

 مرتبط
 مسئول پیگیري دستیابیزمان  میزان دستیابی (درصد)

  تیریمد  93سال ماه اول G4-S2 100% 4  ستم سپاس مرکز یارتقاء س  73

  تیریمد  93ماهه اول سال G4-S3 100% 3  صیرش و ترخیمرکز بخصوص پذ يه واحدهایکل يو آگاهساز یاطالع رسان  74

  تیریمد  93ماهه اول سال G4-S3 100% 3 ماران  خاص  یب يدستورالعمل برنامه نظام سالمت درخصوص مددکار يبندها ياجرا  75
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ن،یرالمومنیمارستان امیاهداف خرد ب

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  مانیمسئول بخش زا  93ان مردادیان پایپا  G3-S2 100% درصد 5/48درصد  به 5/2ن یکاهش سزار 1

  مانیمسئول بخش زا  93ان مردادیان پایپا  G3-S2 100% ژه مادران بارداریو یآمادگ يکالس ها يک و برگزاریولوژیزیمان فیزا يراه  انداز 2

  مانیمسئول بخش زا  93ان آذریپا  G3-S2 100% مادر باردار  یخصوصم یحفظ حر يمان در راستایاتاق زا یکیزیساختار ف ينه سازیبه 3

 تیریمد -است یر  93ان مهریپا  G3-S2 100% مارستانینگ بیکسب حداقل رتبه استاندارد در خدمات هتل 4

 تیریمد -است یر  93وریان شهریپا  G3-S2 100% يبخش بستر یرات و نقاشیانجام تعم 5

  تیریمد -است یر  93ان خردادیپا  CCU ،ICU G3-S2 60%، يبخش بستر يهاض پردهیتعو 6

 تیریمد -است یر  93اسفند  G3-S2 100% ماریب يت و تنوع غذایفیبهبود ک 7

 تیریمد -است یر  93ر یت G3-S2 90%  15 و حمام یبهداشت يس هایتمام سرو ياندازراه  8

9  
در  یزات و اخالق پزشکیو تجه، دارو یسان، اطالعییاجرا يهاتهیکم يجهت برگزار يزیربرنامه

  مارستانیبرنامه تحول سالمت در ب ياجرا يراستا
G3-S2 90%  تیریمد –است یر  93اسفند  

 تیریمد -است یر 93اسفند  G3-S2 100%  ن در سطح شهریژه متخصصیک وینیکل يراه انداز  10

  مسئول بخش اورژانس 93اسفند  G3-S2 100% درصد 10زان ین به میاحیاي قلبی تنفسی موفق مراجع يارتقا  11

 93اسفند  G3-S6 70% ینیت بالیو حاکم یالزامات اعتبار بخش ياجرا يارتقا  12
و  یمسئول اعتباربخش - استیر

  ینیت بالیحاکم

  مسئول بخش اورژانس 93اسفند  G3-S8  100% %92به  %90ساعت از  6ف شده ظرف ین تکلییماران تعیش تعداد بیافزا  13

  مسئول بخش اورژانس 93اسفند  G3-S8  100% %4به  %5ساعت از  12ماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت یکاهش درصد ب  14

  مسئول بخش اورژانس 93اسفند  G3-S1,G3-S4  100% %5زان یاژ به میاژ در هر سطح ترین مدت زمان تریانگیکاهش م  15

  تیریمد -است یر 93اسفند  G3-S5 60% مارستانیدر ب یزشیانگ يتوسعه برنامه ها  16

-G3-S6,G3 %20زان یماران به میایمنی پرسنل و ب يارتقا  17
S2,G2-S1 

  مارستانیب یمنیمسئول ا 93اسفند  100%

  زیالیمسئول بخش د 93اسفند  G2-S8,G3-S5 90% 2/1ز به حداقل یالیبیماران واحد د یارتقاء کفایت دیالیز تمام  18
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ن،یرالمومنیمارستان امیاهداف خرد ب

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  زیالیمسئول بخش د 93اسفند  G3-S5 90%  5/5تا  5/3در بازه  يزیالیماران دیزان فسفر خون بیحفظ  م  19

  زیالیمسئول بخش د 93اسفند  G3-S6,G3-S2 100% کاتتر  يدارا يزیالیماران دیعفونت ب يدرصد 2کاهش   20

  مسئول اتاق عمل 93اسفند  G3-S6,G3-S2 100% %5زان  یکاهش میزان عفونت بعد از عمل جراحی به م  21

-G3-S12,G3  %5زان یبه م HISکاهش خطا در ثبت اطالعات بیماران در برنامه   22
S6,G3-S2 

  ن بخش هایمسئول 93اسفند  100%

  تیریمد -است یر 93اسفند  G5-S4,G5-S11 100%  یبهبودعملکرد دستگاهها و تجهیزات پزشک  23

  مسئول اتاق عمل 93اسفند  G3-S2,G3-S4 95% به صفر رساندن میزان نیدل استیک هنگام جراحی  24

  مسئول اتاق عمل 93اسفند  G3-S8 90% کاهش مدت اقامت بیماران در ریکاوري  25

  یمسئول بخش مدارك پزشک 93اسفند  G1-S4 90% مارستانیب ینیبال يبخش ها يل گزارشات آماریند تحلیبهبود فرا  26

  مانیمسئول بخش زا 93اسفند  G3-S2 100% فیزیولوژیکسزارین و انجام زایمان طبیعی به صورت  يدرصد 5 کاهش  27

  مانیمسئول بخش زا 93اسفند  G3-S2 50%  نوزاد سالم یبسته خدمت ياجرا يارتقا  28

  مانیمسئول بخش زا 93اسفند  G3-S2 100% ا نوزادیاح یبسته خدمت ياجرا  29

  يولوژیمسئول بخش راد 93اسفند  CR G2-S7,G3-S11 50%تال یجید یوگرافیو دستگاه راد PACSستم یاستقرار س  30

  شگاهیمسئول بخش آزما 93اسفند  G3-S8 100% قهیدق 10شگاه به حداکثر زمان یماران آزمایرش بیکاهش زمان پذ  31

  شگاهیمسئول بخش آزما 93اسفند  G3-S8,G3-S6 100%  %3زان یبه م C.B.Cشات یجهت آزما T.testکاهش خطا در آزمون   32

  شگاهیمسئول بخش آزما 93اسفند  G3-S11,G3-S2 100% %3به کمتر از  یمیوشیشات بیآزما یفیدر کنترل ک 2SDخارج از  يتست هاکاهش  تعداد   33

  يمسئول بخش بستر 93اسفند  G3-S3,G3-S7 100% صیر خشک در نوزادان پس از ترخیزان مصرف شیم يدرصد 2کاهش   34

  یزر آموزشیسوپروا 93اسفند  G3-S2 100% ماران در خصوص روند درمان یزان آموزش بیش میافزا  35

  کیمسئول انفورمات 93اسفند  G2-S7,G3-S12 100% مارستانیستم اطالعات بیت و سیو بهبود سا یبه روز رسان  36

  تیریمد 93اسفند  G2-S8 100%  ير اورژانس از بستریمس يد اورژانس جهت جداسازیجد يجاد ورودیا  37

 تیریمد 93اسفند  G2-S8 100% مارستانیسبز ب يفضا ياریستم آبیزه نمودن سیمکان  38

 تیریمد 93اسفند  G2-S8 100%  مارستانیب یعفون يهااستقرار اتوکالو زباله يمسقف نمودن فضا  39

 تیریمد 93اسفند  Rooming In G3-S11 100%بخش یکیزیط فیبهبود شرا  40
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ن،یرالمومنیمارستان امیاهداف خرد ب

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  ير پرستاریمد 93اسفند  G3-S8 15%  مارستانیب ياز بخش ها یشخصت یص با رضایزان ترخیکاهش م  41

  ير پرستاریمد 93اسفند  G3-S8 90%  ين به اورژانس و بستریمراجع يتمندیش رضایافزا  42

  ير پرستاریمد 93اسفند  G3-S8 90%  نیمراجع يتهایبه موقع به شکا یدگیرس  43

  ير پرستاریمد 93اسفند  G3-S11 70%  همکاران يتمندیرضا يارتقا  44

  ير پرستاریمد 93اسفند  G1-S2 90%  انجام شده يزیطبق برنامه ر یتیریمد يانجام راندها  45

  ير پرستاریمد 93اسفند  G3-S2 100%  د الورودیه آموزش به همکاران جدیارا  46
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ان،ید بلندیاهداف خرد مرکز بهداشت شه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) کالن مرتبطهدف   عنوان هدف خرد  فیرد

1 
ن یت شهرستان قزوینفر درجمع1000ش از ینفر به  ب 861ش تعداد داوطلبان سالمت محالت از یافزا

 93در سال 
G1-S4S5 100%  واحد گسترش 93اسفند 

 واحد گسترش 93اسفند  G2-S8 100% 93در سال  ییمه  روستایت بین جمعیدرصد متولد 95ش از یب يک سالمت برایل پرونده الکترونیتشک 2

 واحد گسترش 93اسفند  G2-S8 100% 93سال ت تحت پوشش دریدرصد جمع 10ش از یبه ب ییمه روستایت بیه جمعیت پایزیثبت برنامه و يارتقا 3

 واحد گسترش 93اسفند  G3-S4S9 100% 93سال درصد در  80ش از یدرصد به ب 54برنامه پزشک خانواده از يش هایش تعداد پایافزا 4

5 
 يابت با همکاریبرنامه د يغربالگر ين برایگاه سالمت در جنوب شهر قزویپا 2 ياحداث و راه انداز

 نیقزو يشهردار یورزش یسازمان فرهنگ
G2-S8،G1-S4S5 100%  واحد گسترش 93اسفند 

  مسئول واحد سالمت روان  93اسفند   G2-S2 100%  ارتقاء سالمت اجتماعی جلسه) در جهت 2برگزاري جلسات کمیته محلی (ماهیانه  6

 مسئول واحد سالمت روان  93اسفند   G2-S2 100%  برگزاري جلسات کمیته راهبري (سه ماه یکبار)در جهت ارتقاء سالمت اجتماعی 7

8  
متوسطه برگزاري دوره هاي آموزشی مهارت نه گفتن و رفتار جراتمندانه در مدارس دوره دوم 

  93ن از مهرماه  یشهرستان قزو
G2-S2 100%   مسئول واحد سالمت روان  93اسفند 

 واحد بهداشت خانواده  93اسفند   G3-S1 100% %90ن توسط کارکنان به یماه کودکان  شهرستان قزو 2ر یو ز یروزگ 5تا  3ش درصد انجام مراقبت یافزا  9

 واحد بهداشت خانواده  93اسفند   G3-S1 100% %40در  ییت روستایفشارخون سالمندان جمع يریحفظ درصد اندازه گ  10

 واحد بهداشت خانواده  93اسفند   G3-S1 100% %7,5در   ییت روستایر انجام شده جمعیحفظ درصد پاپ اسم  11

 بهداشت خانوادهواحد   93اسفند   G3-S1 100% %10در  ییت روستایحفظ درصد انجام مراقبت سبا  جمع  12

 واحد بهداشت خانواده  93اسفند   G3-S1 100% %50در   ییت روستایجمع يش از بارداریحفظ درصدمراقبت پ  13

 واحد بهداشت خانواده  93اسفند   G3-S1 100% 93ان سال یتا پا 2به  92در سال  1,9از  یکل يزان باروریش میافزا  14

 يواحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S9  100% %65زان یبه مدیتحت پوشش بازد يتعداد کارگاهها حفظ  15

 يواحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  G3-S9 100% %86بهو بهداشت کار یته حفاظت فنیتحت پوشش کم يش تعداد کارگاههایافزا  16

-G1-S2S9,G3 %85به يالت بهداشت حرفه ایتحت پوشش تشک يش تعداد کارگاههایافزا  17
S4S9 

 يواحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  100%

 يواحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S4S9 100% %43به ينات کارگریافزایش شاخص تعداد کارگران تحت پوشش معا  18
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ان،ید بلندیاهداف خرد مرکز بهداشت شه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) کالن مرتبطهدف   عنوان هدف خرد  فیرد

 واحد آموزش و ارتقاي سالمت  93اسفند   G3S9,G3-S8 100% 93روز در شهرستان قزوین تا پایان سال   21انه  به تعدادیحفظ تعداد برگزاري نمایشگاههاي بهداشتی سال  19

20  
مورد  در  6حفظ ساماندهی فعالیت هاي آموزشی در زمینه برگزاري کارگاه هاي آموزشی به تعداد 

 1393شهرستان قزوین تا پایان سال 
G3S2,G3S10 100%   واحد آموزش و ارتقاي سالمت  93اسفند 

 G3S8,G3S9 1393مورد درسال  18به    1392مورد در سال 16ارتقاء تولید تعداد رسانه هاي آموزشی از   21
G3-S10 

 واحد آموزش و ارتقاي سالمت  93اسفند   100%

 G3-S9  دارند یروسیاز به درمان ضد ویدز شده اند ونیکه وارد مرحله ا   +HIVماران یب %100درمان   22
G3-S10 

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند   100%

23  
سل  يماریاز نظر ابتال به ب يرفتار يهایماریماران تحت پوشش مرکز مشاوره بیب %100 یابیارز

  ت موجودیوحفظ وضع
G3-S9,G3-S10  100%   هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند 

24  
عدم  يبرا PMTC یالکسیدز و انجام پروفیا – يو يمادران باردار مبتال به اچ آ %100مراقبت 

  به نوزاد يماریانتقال ب
G3-S9,G3-S10 100%   هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند 

25  
ص موارد ابتالء و ینوزادان متولد شده از مادران مبتال جهت تشخ %100و مراقبت  يریگیپ

  نوزادان ییدارو یالکسیپروف
G3-S9,G3-S10 100%   هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند 

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند   G2-S2 100%  %69به  %67,30توسط پزشک از  ییروستا یدرمان یمراکز بهداشت یابتیماران دیدرصد مراقبت ب ارتقاء  26

27  
توسط پزشک  ییروستا یدرمان یفشارخون باال  مراکز بهداشت يماران دارایارتقاءدرصد مراقبت ب

  %76به %74,36از
G2-S2 100%   هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند  

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ 93اسفند  G3-S10 100% %90به  %87روز تولد از  5 یال 3امیافته درایه نوزادان تولد یکل   PKU يارتقاء پوشش انجام غربالگر  28

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ 93اسفند  G2-S2 100% %75به  %70د از یروئیت يمشکوك به کم کارنوزادان )ساعت 48ارتقاء شاخص فراخوان به موقع (کمتر از   29

30  
روزتولد به  5 یال 3ام یافته در اید نوزادان تولد یروئیت يکم کار يحفظ شاخص انجام غربالگر

  %85زانیم
G2-S2 100%   هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند  

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ 93اسفند   G3-S10  100%  ت تحت پوششیجمع %1از ی)طیه الم خون محیته(ا یماالر یابیماریشاخص موجوددربحفظ   31

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیواحد پ  93اسفند   G3-S10 100%  % 98به  % 97ن از   یشهرستان  قزو ین تاالسمیم خانواده زوج ناقلیحفظ وارتقاء پوشش تنظ  32

  کارشناس مسئول واحد آمار  93اسفند   G3-S3 100%  ن وارائه داشبورد مربوطهیگانه عدالت در سالمت شهرستان قزو 52  يه و استخراج شاخص هایته  33



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 90صفحه          

 
 
 

  1393سال  يبرنامه راهبرد ان،ید بلندیاهداف خرد مرکز بهداشت شه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) کالن مرتبطهدف   عنوان هدف خرد  فیرد

  هیواحد تغذ  93اسفند   G3-S4S9 100%  93در سال%50به  %13,84از یه به صورت عملیدر خصوص تغذمادران  یبرنامه اموزش ياجرا  34

  هیواحد تغذ  93اسفند   G3-S4S9 100%  %20زان یهدف به م يه گروههایمشاوره تغذ  35

  هیواحد تغذ  93اسفند   G3-S4S9 100%  %7/58به %45,83سال از 6ر یکودکان ز یتیحما– یافته برنامه مشارکتیارتقاء درصد کودکان بهبود   36

37  
 75ش از یدرصد به ب 54از  ییروستا یدرمان یمراکز بهداشت ییبر امور دارو یارتقاء برنامه نظارت

 93درصد در سال 
G1-S2 100%  یواحد امور داروئ 93اسفند 

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند   G2-S6 100% درصد 92حفظ وضعیت بهسازي و بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در نقاط شهري  بیش از   38

39  
بهسازي و بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در نقاط روستایی  بیش از حفظ وضعیت 

 درصد 92
G2-S6 100%   طیواحد بهداشت مح 93اسفند 

  G2-S6 درصد 90حفظ وضعیت بهسازي و بهداشتی مراکز و اماکن عمومی در نقاط روستایی  بیش از   40
G2-S5 

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند   100%

  G2-S6 درصد 91وضعیت بهسازي و بهداشتی مراکز و اماکن عمومی در نقاط شهري  بیش از  حفظ  41
G2-S5 

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند   100%

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند   G2-S6 100% درصد 87ارتقاء شاخص دارندگان کارت معاینه پزشکی معتبر مراکز و اماکن شهري  بیش از   42

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند   G2-S6 100% درصد 75دارندگان کارت معاینه پزشکی معتبر مراکز و اماکن روستایی  بیش از ارتقاء شاخص   43

44  
 75حفظ وضعیت بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت روستایی  بیش از 

 درصد
G2-S6 100%   طیواحد بهداشت مح 93اسفند 

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند  G2-S6 100% درصد 70محیط مراکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت شهري  بیش از حفظ  وضعیت بهداشت   45

 طیواحد بهداشت مح 93اسفند   G2-S6 100% درصد 99,9حفظ شاخص خانوارهاي روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی  دارند بیش از    46

47  
شبکه عمومی آب آشامیدنی برخوردار می باشند بیش از   حفظ شاخص خانوارهاي روستایی که از

 درصد 99,56
G2-S6 100%   طیواحد بهداشت مح 93اسفند 

48  
ه اول دوره اول متوسطه یحفظ وضع موجود درصد  معاینات غربالگري و پزشکی دانش آموزان پا

  %96درحد 
G3-S2S4S5S13 100%  

 یلیان سال تحصیپا

94 -93  

جوانان و واحد سالمت نوجوانان 

  مدارس

واحد سالمت نوجوانان جوانان و  یلیان سال تحصیپا  G3-S2S4S5S13  100%ه اول دوره دوم متوسطه یحفظ وضع موجود درصد  معاینات غربالگري و پزشکی دانش آموزان پا  49



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 91صفحه          

 
 
 

  1393سال  يبرنامه راهبرد ان،ید بلندیاهداف خرد مرکز بهداشت شه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) کالن مرتبطهدف   عنوان هدف خرد  فیرد

  مدارس  93- 94  %96درحد 

50  
ه اول متوسطه یپا ساله دوره دوم14-16حفظ وضع موجود درصد واکسیناسیون توام دانش آموزان 

  %99,9درحد 
G3-S2S4S5S13 100%  

 یلیان سال تحصیپا

94 -93  

واحد سالمت نوجوانان جوانان و 

  مدارس

  G3-S2S4S5S13 100%  %99,9حفظ وضع موجود درصد معاینات غربالگري و پزشکی دانش آموزان اول ابتدایی درحد   51
 یلیان سال تحصیپا

94 -93  

 واحد سالمت نوجوانان جوانان و

  مدارس
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ک،یآب شهرستان درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

1 
مدون بر  یآموزش يدوره ها يبا اجرا ی، اجتماعیداوطلبان سالمت درابعادعلم يتوانمندساز

  برنامه      يمجر يدر واحدها یازسنجیو ن يبندت یاساس اولو
G2-S2  50%  کارشناس مسئول واحدآموزش سالمت 93اسفند  

  کارشناس مسئول واحدآموزش سالمت 93اسفند  G2-S2 50%  یجلسات آموزش یابیارزش یارتقاء کم 2

  G1-S2S4 100%  )شش ساله(حفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان بدو ورود به دبستان  3
ت خرداد یلغا 93مهر

94 

کارشناس مسئول واحد سالمت نوجوانان، 

 جوانان و مدارس

 G1-S2S4 99%  )ساله 18و  15(رستان یحفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان دب 4
ت خرداد یلغا 93مهر

94  

کارشناس مسئول واحد سالمت نوجوانان، 

 جوانان و مدارس

 G1-S2S4  100%  و کزاز   يفترید يماریاز ب يریشگیق پیساله از طر 14 -16حفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان   5
ت خرداد یلغا 93مهر

94 

کارشناس مسئول واحد سالمت نوجوانان، 

  جوانان و مدارس

 G1-S2S4 75%  کلوزیپد يماریاز ب يریشگیق پیحفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان از طر 6
ت خرداد یلغا 93مهر

94 

نوجوانان، کارشناس مسئول واحد سالمت 

 جوانان و مدارس

  هایماریواحد بکارشناس مسئول   93اسفند  G2-S2 100%  1393مورد در سال  50به  1392مورد در سال  56تب مالت در سطح شهرستان از  يماریکاهش بروز ب 7

  هایماریواحد بکارشناس مسئول   93اسفند  G2-S2 100%  1393در سطح شهرستان در سال  يویل خارج ری يوید سل ریجد يماریمورد ب 2 ییشناسا  8

  کارشناس مسئول بهداشت خانواده 93اسفند  G3-S1S4S10 100%  %75زان یبه م يش از بارداریارتقاءسطح سالمت مادران با انجام مراقبت پ  9

  کارشناس مسئول بهداشت خانواده 93اسفند  G3-S1S4S10 100%  از سالمندان %48يافته برایارتقاءسطح سالمت سالمندان با انجام مراقبت ادغام   10

  کارشناس مسئول بهداشت خانواده 93اسفند  G3-S1S4S10 100%  از زنان %40 ينه برایسرطان س يارتقاءسطح سالمت زنان با انجام غربالگر  11

  يمسئول بهداشت حرفه ا  93اسفند  G3-S10 100%  60به2/57از  يالت بهداشت حرفه ایتشک يدارا يش کارگاههایافزا  12

  يمسئول بهداشت حرفه ا  93اسفند  G3-S10 100%  90به به 89و بهداشت کاراز یته حفاظت فنیکم يدارا يش کارگاههایافزا  13

14  
و  يمعتبر هستند(شهر ینه پزشکیکارت معا يکه دارا یدرصد کارکنان مراکز و اماکنحفظ 

  درصد 88ش از یب )ییروستا
G2-S6  100%  طیمسئول واحد بهداشت مح 93اسفند  

15  
و  یبهداشت يارهایمع يدارا یبهداشت یع و فروش موادخوراکیه و توزیدرصد مراکز تهحفظ 

  درصد 95ش از یب ییو روستا يمناطق شهر يبهساز
G2-S6,G2-S5 100%  طیمسئول واحد بهداشت مح 93اسفند  

  هیکارشناس مسئول تغذ 93اسفند  G3-S1S4S10 100%  )% 67( یه به صورت عملیده در خصوص تغذیحفظ شاخص مادران آموزش د  16
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ک،یآب شهرستان درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  هیکارشناس مسئول تغذ 93اسفند  G3-S1S4S10 100%  % 3,5به  % 3,3زان از یهدف به م يه گروههایش مشاوره تغذیافزا  17

  گسترشمسئول  93اسفند  G3-S4S10 100%  7/2به  5/3ن دارو درهر نسخه پزشکان ازیانگیز میشاخص تجو یارتقاء کم  18

  مسئول گسترش 93اسفند  G3-S5 100%  %20به  %10ک برنامه پزشک خانواده ازیل پرونده الکترونیتشک یارتقاءکم  19

20  
 يخانه ها – یگاه بهداشتیپا – یودرمان یشبکه  از مراکز بهداشت يستاد يشهایپا یارتقاء کم

   %15زان یبهداشت به م
G3-S5S9 100%  مسئول گسترش 93اسفند  

  یمسئول امور مال- يمسئول امور ادار  93اسفند  G3-S4S11  100%  %100به  %90زو)  از یت(ایفیت کیریستم مدیس يزات و خدمات در راستایارتقاء سطح استاندارد تجه  21

  يمسئول  امور ادار 93اسفند  G3-S13  100%  %15زان یاز پرسنل به م یافتیشنهادات دریارتقاء سرانه پ  22

 G1-S5  %40به  %30در حوزه سالمت از  یمردم يزان جلب مشارکتهایارتقاء م   23
 

  يمسئول امور ادار–مسئول گسترش  93اسفند  100%

  يمسئول امور ادار 93اسفند  G2-S1S8 100%  د داخلیتول یمصرف يتهایزات، لوازم و کیپرسنل جهت استفاده از تجه يارتقاء نظارت و فرهنگ ساز  24

  يمسئول امور ادار -یمسئول روابط عموم 93اسفند  G2-S2  100%  %15زان یمرتبط به م يدر واحد ها يجهت دوره کارورز یراپزشکیان پیدانشجو يریبکارگ  25

 93اسفند  G3-S8 100%  %5زان یارباب رجوع به م يتمندیارتقاء سطح رضا  26
مسئول گسترش  -یمسئول روابط عموم

  يمسئول امور ادار–

 93اسفند  G3-S11 100%  %5زان یپرسنل به م يتمندیارتقاء سطح رضا  27
مسئول گسترش  -یمسئول روابط عموم

  يمسئول امور ادار–

 93اسفند  G3-S6S11 100%  %10زان یتابعه شبکه به م يک درسطح واحدهایارتقاء وتوسعه دولت الکترون  28
مسئول ،مسئول گسترش،یمسئول روابط عموم

  کیانفورمات کارشناس،يامور ادار

  کارشناس مسئول درمان 93اسفند  G3-S9 85%  یودرمان یر مجاز پزشکیمراکز غ ییشناسا   29

  کارشناس مسئول درمان 93اسفند  G3-S11 80%  کیآب يمارستان شهدایز بیو تجه يراه انداز  يریگیپ  30

  کارشناس مسئول درمان 93اسفند  E.O.C(  G3-S5S9 75%ر مترقبه(یدرمواجهه باحوادث غ یآمادگ یفیوک یارتقاء سطح کم  31
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ن زهرا،یبوئ درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  درصد100ن زهرا ینوزادان در سطح شهرستان بوئ   PKUيحفظ پوشش غربالگر 1
G3-S3S4S5S9S10,G2-

S1S2S5S6S8,G1-S2S4S5 
 93اسفند 100%

کارشناس مسئول واحد 

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیپ

2 
 1/5تا  HIVروس یآلوده به ود یجد موارد ییوشناسادز یا يماریبمراقبت پوشش ش یافزا

  ت شهرستانیدر صدهزارنفر جمع
G3-S7S9S10,G2-S8,G1-S2S4 100% 93اسفند 

مسئول واحد کارشناس 

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیپ

 93اسفند G3-S9 100%  %30به %20از  یو عروق یقلب يهایماریبرنامه کنترل ب ياجرا 3
کارشناس مسئول واحد 

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیپ

 93اسفند G3-S9 100%  %75به %60ن زهرا از یوشهر بوئ يابت در مناطق شهریو کنترل د يریشگیبرنامه پ ياجرا 4
گر کارشناس مسئول واحد 

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیپ

-G3-S3S4S5S9S10, G2  درصد 100نوزادان در سطح شهرستان   يدیروئیپوتیه يحفظ پوشش غربالگر 5
S1S2S5S6S8 ,G1-S2S4S5 

 93اسفند 100%
و  يریشگیکارشناس مسئول واحدپ

  هایماریمبارزه با ب

6 
برنامه  يت مجریهزار نفر جمع 20ر یز يسالمت در شهرهاک یل پرونده الکترونیتشک

  ه)یت پایزیپزشک خانواده(و
G2-S2 3% شبکهت وگسترش یریگروه مرکزمد 93اسفند  

  شبکهگروه مرکزمدیریت وگسترش  93اسفند G2-S2  3%  ه)یت پایزیک سالمت در روستاها(ویل پرونده الکترونیتشک 7

  شبکهگروه مرکزمدیریت وگسترش  93اسفند G2-S2 50%  هزار نفر 20ر یز يو شهرها ییمناطق روستات به پزشک خانواده در ینک جمعیل  8

  شبکهگروه مرکزمدیریت وگسترش  93اسفند G2-S2S8 80%  نترانتینترنت / ایق ایان از طریرانیبه سامانه خدمات سالمت ا یدرمان یاتصال مراکز بهداشت  9

10  
مدون بر  یآموزش يدوره ها يبا اجرا ی، اجتماعیداوطلبان سالمت درابعادعلم يتوانمندساز

  برنامه يمجر يدر واحدها یازسنجیو ن يت بندیاساس اولو
G2-S2 50% شبکهگروه مرکزمدیریت وگسترش  93اسفند  

11  
در قالب برنامه داوطلبان متخصص  یدولت يبا سازمانها ین بخشیب یحفظ و توسعه هماهنگ

  سالمت يارتقا يدر راستا یمردم نهاد در خانه مشارکت مردم يو سازمان ها
G2-S2 20% شبکهگروه مرکزمدیریت وگسترش  93اسفند  

  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  G1-S2S4 100%  %30به  % 6/21از یه عملیده تغذیش درصد مادران آموزش دیافزا  12

  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  G1-S2 100%  3/99به  1/99ه شده از ید دار تصفیش مصرف نمک یافزا  13

  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  G1-S2 100%  % 10زان یهدف به م يه گروه هایش مشاوره تغذیافزا  14

  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  G1-S2 100%  یتیافته مشمول برنامه حمایدرصد کودکان بهبود  70حفظ   15
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ن زهرا،یبوئ درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 93اسفند % G1-S1,G3-S10 70 یبهداشت يتهایاولو به باتوجه سالمت مداخالت تیوارتقاءوضع حفظ  16
واحد آموزش کارشناس مسئول 

  سالمت يو ارتقا

 G3-S7 ).. و یتالیجید،یچاپ( یآموزش يها رسانه عیدوتوزیوارتقاءتول حفظ  17
G3-S9 

 93اسفند  % 70
واحد آموزش  کارشناس مسئول

 سالمت يو ارتقا

 93اسفند  % G3-S1 60 سالمت آموزش یتخصص يها نهیدرزم سالمت نظام کارکنان يوارتقاءتوانمند حفظ  18
واحد آموزش  کارشناس مسئول

 سالمت يو ارتقا

 93اسفند % G1-S4 60 ).. و CLC،جیبس( سالمت یحام يهاطیمح یآموزش يهابرنامه وتوسعه حفظ  19
واحد آموزش  کارشناس مسئول

 سالمت يو ارتقا

 93اسفند  G1-S4 20%  ش دانش و سطح سواد سالمت جامعهیافزا  20
واحد آموزش  کارشناس مسئول

 سالمت يو ارتقا

  مسئولگروه سالمت خانوادهکارشناس  93اسفند  G3-S9S10  100%  )%74(    )ساله و باالتر 60افراد (فشارخون سالمندان  يحفظ درصد غربالگر  21

 کارشناس مسئولگروه سالمت خانواده 93اسفند G3-S9 100% )%45پستان( یکینینات کلینه معایانجام شده در زم يحفظ درصد غربالگر  22

  G3-S9S10 ينات  کارگریحفظ  درصد پوشش معا  23
 

 93اسفند  82%
 يگروه بهداشت حرفه ا

 کارشناس مسئول

 دیتحت پوشش بازد  يحفظ درصد کارگاهها  24
G3-S9S10  

  
 93اسفند 96%

گروه  کارشناس مسئول

  يبهداشت حرفه ا

  G3-S9S10  يالت بهداشت حرفه ایتحت پوشش تشک يحفظ درصد کارگاهها  25
 

 93اسفند  74%
گروه  کارشناس مسئول

 يبهداشت حرفه ا

26  
 %45از د یتحت پوشش شبکه (بازد يدیتول يد از واحدهایت موجود در بازدیحفظ وضع

  ي)دیتول يواحدها
G2-S4 100% کارشناس مسئول واحد غذا و دارو 93اسفند 

 کارشناس مسئول واحد غذا و دارو 93اسفند G1-S6 100%  93مورد در سال  3برگزاري کارگروه آرایشی و بهداشتی کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تعداد   27

 کارشناس مسئول واحد دهان و دندان 93اسفند G1-S1S2S4,G2-S1S5S8,G5 100%  شهرستان ییدوم ابتداه اول و یید پایش فلورایاتجام وارن  28
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ن زهرا،یبوئ درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 کارشناس مسئول واحد دهان و دندان 93اسفند G1-S1S2S4,G2-S1S5S8,G5 100%  ید دانش اموزان استثانیش فلوراینه واتجام وارنیمعا  29

30  
 90,7از یتوالت بهداشت بهتحت پوشش  ییروستا يخانوارها یزان دسترسیارتقاء شاخص م

  93ان سالیدرصد تا پا 91درصد به 
G1-S2,G1-S4,G1-S5,G2-

S1,G2-S2,G3-S10 
 93اسفند  91%

واحد بهداشت  کارشناس مسئول

  طیمح

31  
معتبـر   ینـه پزشـک  یکـارت معا  يکـه دارا  یدرصـد کارکنـان مراکـز و امـاکن    حفظ شـاخص  

  93سالان یدرصد تا پا 93در حد )يهستند(شهر
G1-S2,G1-S4,G2-S2,G2-

S1,G3-S10 
 93اسفند  93%

واحد بهداشت  کارشناس مسئول

  طیمح

32  
در  یکیولوژیاز نظر باکتر ییروستا  یدنیآب آشام ينمونه ها ت یمطلوب درصدحفظ شاخص 

  93ان سالیدرصد تاپا 98,1حد 
G1S4G1S5G1S2G2S1G2S2G3S

10 
 93اسفند  98,1%

واحدبهداشت  کارشناس مسئول

  طیمح

  یمسئول خدمات ودفتر فن 93اسفند G2-S2,G3-S2 80%  ن زهرایبوئ یگاه بهداشتیجهان آباد و پا –بهداشت احمد آباد  ياحداث خانه ها  33

 سالمت روان کارشناس مسئول 93اسفند G3-S9  100%  47/10از  ییو در مناطق روستا57/10 يدر مناطق شهر یعصب – یروان یابیماریحفظ ب  34

35  
بر  ییه اول ابتدایدانش آموزان پا یو پزشک ينات غربالگریشاخص معا یفیارتقاء ک حفظ و

 اساس شناسنامه سالمت دانش آموز
G3-S5S13 100% 93اسفند 

واحد سالمت نوجوانان،جوانان 

 ومدارس

36  
ه اول دوره یدانش آموزان پا یو پزشک ينات غربالگریشاخص معا یفیحفظ و ارتقاء ک

  ک نظام مراقبت سالمت نوجوانان و مدارسیاساس پرونده الکترونمتوسطه اول بر 
G3-S5S13 90%  93اسفند 

واحد سالمت  کارشناس مسئول

 نوجوانان،جوانان ومدارس

37  
ه اول دوره یدانش آموزان پا یو پزشک ينات غربالگریشاخص معا یفیحفظ و ارتقاء ک

  سالمت نوجوانان و مدارسک نظام مراقبت یمتوسطه دوم بر اساس پرونده الکترون
G3-S5S13 90%  93اسفند 

واحد سالمت  کارشناس مسئول

 نوجوانان،جوانان ومدارس

  کارشناس مسئول واحد آمار 93اسفند G1-S1S4,G3-S5S9 100%  ه و ارائه داشبورد مربوطهیگانه عدالت درسالمت شهرستان ته52 ياستخراج شاخصها  38

  کارشناس مسئولگروه سالمت خانواده 3اسفند  G3-S9S10  100%  %74در  )ساله و باالتر 60افراد (فشارخون سالمندان  يحفظ درصد غربالگر  39
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  1393سال  يبرنامه راهبرد شهرستان البرز، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 پیگیريمسئول  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  مسئول واحد بهداشت محیط 93اسفند  G3-S9,G3-S10 97,5%  97,5به  97,3از یع مواد غذائیه و توزیمراکز ته یو بهداشت يار بهسازیمع يارتقا 1

  مسئول واحد بهداشت محیط 93اسفند  G3-S9,G3-S10 98,4%  98,4به  98,1از یاماکن عموم یو بهداشت يار بهسازیمع يارتقا 2

  طیمسئول واحد بهداشت مح 93اسفند  G3-S9,G3-S10 100%  یآب شرب روستائ یکروبیت میشاخص مطلوب يدرصد 100حفظ  3

  سالمت يمسئول واحد آموزش و ارتقا 93اسفند % G1-S1,G3-S10 50 یبهداشت يت هایت مداخالت سالمت با توجه به اولویحفظ و ارتقاء وضع 4

 سالمت يمسئول واحد آموزش و ارتقا 93اسفند  G3-S7,G3-S9 50%  و ...) یتالیجی، دی(چاپ یآموزش يع رسانه هاید و توزیحفظ و ارتقاء تول 5

 سالمت يمسئول واحد آموزش و ارتقا 93اسفند  % G3-S1 50  آموزش سالمت یتخصص ينه هایکارکنان نظام سالمت در زم يحفظ و ارتقاء توانمند 6

 سالمت يمسئول واحد آموزش و ارتقا 93اسفند G1-S4 20%  ون و ....)یج، روحانیسالمت (بس یحام يهاطیمح یآموزش يهاحفظ و توسعه برنامه 7

  شگاهیکارشناس مسئول آزما 93اسفند  G3-S4 100%  شبکه يشگاههایقابل انجام در آزما يش تعداد تستهایافزا  8

  G1-S2S4 100%  )شش ساله(حفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان بدو ورود به دبستان   9
ت یلغا 93مهر

 94خرداد
  جوانان و مدارسجوانان،کارشناس واحدسالمت نو

 G1-S2S4 90%  )ساله 18و  15(رستان یحفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان دب  10
ت یلغا 93مهر

 94خرداد

 کارشناس واحدسالمت نوجوانان،جوانان و مدارس

 G1-S2S4  100%  ساله از طریق پیشگیري از بیماري دیفتري و کزاز   14 -16حفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان    11
ت یلغا 93مهر

 94خرداد

 کارشناس واحدسالمت نوجوانان،جوانان و مدارس

 G1-S2S4 75%  کلوزیپد يماریاز ب يریشگیق پیحفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان از طر  12
ت یلغا 93مهر

 94خرداد

 کارشناس واحدسالمت نوجوانان،جوانان و مدارس

  هیمسئول واحد تغذ  93اسفند  G1-S2 100%  %6به  %5.3از  یماه به صورت عمل 12تا 6کودك  يبه مادران دارا یه کمکیش آموزش تغذیافزا  13

 هیمسئول واحد تغذ 94خرداد   G1-S2 100%  %100ه شده یددار تصفیحفظ درصد استفاده از نمک   14

 هیمسئول واحد تغذ 93اسفند  G1-S2 100%  %30زان یهدف به م يه گروههایش مشاوره تغذیافزا  15

16  
  سال6ر یکودکان ز یتیحما– یافته برنامه مشارکتیحفظ وارتقاء درصد کودکان بهبود 

  )92ان سالیافته در پایدرصد کودکان بهبود  68(
G1-S2 100%  هیمسئول واحد تغذ 93اسفند 
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  1393سال  يبرنامه راهبرد شهرستان البرز، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 پیگیريمسئول  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 93اسفند G1-S4 100%  استخراج شاخصهاي عدالت در سالمت  واحد آمار    17
دبیرخانه سیاستگذاري سالمت و واحد 

 امار با همکاري واحداي مرتبط

18  
مدون در  یآموزش يدوره ها يبا اجرا ی، اجتماعیداوطلبان سالمت درابعادعلم يتوانمندساز

 برنامه يمجر يواحدها
G2-S2 50% 93اسفند 

مسئول واحد جلب مشارکتهاي کارشناس 

 مردمی

 يکارشناس مسئول بهداشت حرفه ا 93اسفند G1-S2,G3-S9  100%  %99 يبهداشت حرفه اد یبازدتحت پوشش  يدرصد کارگاههاحفظ   19

 يکارشناس مسئول بهداشت حرفه ا 93اسفند G1-S2,G3-S4S9 100%  %85 ياکارگاههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفهحفظ درصد  20

 يکارشناس مسئول بهداشت حرفه ا 93اسفند G1-S2,G3-S4S9 100%  %85نات کارگريین تحت پوشش معایدرصد شاغلحفظ   21

  يکارشناس مسئول بهداشت حرفه ا 93اسفند G1-S2,G3-S4S9 100%  %4,5به  %3,5ان آور در آنها کنترل شده است از یک عامل زیکه حداقل  ییزان کارگاههایش میافزا  22

 کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده 93اسفند  G3-S9S10 100% )درصد در شهرستان 43,1(ساله و باالتر  60د سالمندان یکنترل فشارخون جدحفظ   23

 واحد بهداشت خانوادهکارشناس مسئول  93اسفند  G3-S9 100% )درصد 39,85درصد به  28,69از (پستان  یکینینات کلینه معایانجام شده در زم يش درصد غربالگریافزا  24

  ادیواعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2 80%  1,62 به 1,59از )ییروستا(  دیشد یعصب یماران روانیب يومراقبتها یابیماریارتقا ب  25

  ادیواعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2 80%  1,23 به 1,21 از) يشهر( دیشد یعصب یماران روانیب يومراقبتها یابیماریارتقا ب  26

  ادیواعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2  80%  7. 33به 7,28از )ییروستا( فیخف یعصب یماران روانیب يومراقبتها یابیماریارتقا ب  27

  ادیواعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2  80%  7,25 به 7,21 از )يشهر( فیخف یعصب یماران روانیب يومراقبتها یابیماریارتقا ب  28

  ادیواعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2 80%  2,61 به 2,60 از) ییروستا( یماران صرعیب يومراقبتها یابیماریارتقا ب  29

  ادیواعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2  80%  1,68 به 1,66 از) يشهر( یماران صرعیب يومراقبتها یابیماریارتقا ب  30

  ادیو اعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  G2-S2  80%  2,12 زان یبه م)ییروستا( یذهن یعقب ماندگ یابیماریحفظ شاخص ب  31

  ادیو اعت یروان،اجتماع مسئول واحدسالمت 93اسفند  G2-S2  80%  1,37 زان یبه م)يشهر(یذهن یعقب ماندگ یابیماریحفظ شاخص ب  32

33  
 15,26از ییودرمناطق روستا 15,70به 15,13از يدرمناطق شهر یعصب–یروان یابیماریاءبارتق

  15,86 به
G2-S2 80%  ادیو اعت یمسئول واحدسالمت روان،اجتماع 93اسفند  

-G3-S3S5S9S10,G2  %100زان یبه م pku يمارینوزادان از نظر ب يحفظ پوشش غربالگر  34
S1S2S5S6,G1-S2S4S5 

 مسئول واحد پیشگیري و مبارزه با بیماریها 93اسفند 100%

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S4 100% %97زان یبهنگام نوزادان به م يحفظ پوشش غربالگر  35
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  1393سال  يبرنامه راهبرد شهرستان البرز، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 پیگیريمسئول  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 80% هزار نفر 100در  5زان یسل به م یابیماریزان بیش میافزا  36

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 80% هزار نفر 100در  2زان یدز به میا یابیماریش بیافزا  37

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 85% هزار نفر 100در  14هزار نفر به  100در  11تب مالت از  يماریو ثبت ب یابیماریش بیافزا  38

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 100% دهیوان گزین حیمجروح %100  يریشگیدرمان پ -  ياز بروز هار يریشگیکاهش و پ  39

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 90%  هزار نفر 100در  17هزار نفر به  100در  12از  یروسیو يت هایموارد آلوده به هپات ییش مراقبت و شناسایافزا  40

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 100% مجموع واکسنها يدر هزار برا 9زان یبه م يمنسازیش گزارش عوارض ناخواسته ایافزا  41

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6,G2-S7 100% آنفلوآنزا يانهایو کنترل طغ ییشناساش یافزا  42

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیمسئول واحد پ 93اسفند G2-S6 100%   %100زان یسال به م 5ر یکودکان ز يمنسازیحفظ پوشش ا  43

44  
مواد  يدیتول يه واحدهایغذا ودارو دانشگاه جهت نظارت مستمر برکل ار) از معاونتیض اختیتفو(ت موجودیحفظ وضع

  کارشناس مسئول واحد غذا 93اسفند % G1-S2,G1-S4 100 و عرضه حوزه تحت پوشش شهرستان يوظروف و بسته بند یشیو آرا ی، بهداشتییغذا

45  

محصوالت  یو معرف یین حوزه جهت شناسایا يریگیب کارخانجات تحت پوشش با پیترغ

 یمنیکه موفق به اخذ نشان ا  93محصول در سال  4حداقل  ییشناسا( يدیسالمت محور تول

  )سالمت مصرف کنندگان گردند يارتقا يو سالمت در راستا

G1-S4 100 %  کارشناس مسئول واحد غذا 93اسفند  

46  
 يمشارکت سازمانهاف حوزه با جلب یطه خدمات و وظایافراد جامعه در ح یش سطح آگاهیارتقا و افزا

  مانند کارخانجات تحت پوشش یا بخش خصوصیها و  يمانند شهردار یبرون بخش
G3-S10,G3-S8, 

G3-S4,G1-S5,G1-S4 
 کارشناس مسئول واحد غذا 93اسفند  % 100

47  
و  یتخصص یآموزش ينمودن دوره ها يکارشناسان شاغل در حوزه با سپر یسطح علم يارتقا

  93ساعت در سال  40زان یمرتبط با امور مربوطه به م
G2-S2,G2-S5, 
G2-S6,G2-S9 

 کارشناس مسئول واحد غذا 93اسفند  100%

48  
ک یو تکن ییو سالمت مواد غذا یمنیدر ارتباط با ا ینار آموزشیا سمیچهار کارگاه  يبرگزار

 سالم یشیو آرا یبهداشت يفرآورده ها ییشناسا يها
G3-S2 100%  کارشناس مسئول واحد غذا 93اسفند 

  مسئول واحد دهان و دندان 93اسفند  G1-S2 100%  دندانپزشکان یش منظم فصلیش پایافزا  49

50  
شهرستان البرز از  يساله  8و  7ت کودکان یسال با اولو12- 6کودکان ید تراپیش فلورایافزا

  93ساله در سال  8و  7کودکان  %60به  92در سال 50%
G3-S4  60%  مسئول واحد دهان و دندان 93اسفند  

  مسئول واحد دهان و دندان 93اسفند  G3-S4  100%  ون باشندیکاسیکودکان بدو ورود به مدرسه که واجد اند 6 يالنت دندان هایشور سیش فیافزا  51
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  1393سال  يبرنامه راهبرد شهرستان البرز، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 پیگیريمسئول  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  دهان و دندانمسئول واحد  93اسفند  G3-S4  100% ییده در کودکان مقطع ابتدایپوس يم دندانهایزان ترمیش میافزا  52

53  

هدف  يگروهها يجلسات آموزش مراقبت از دندانها و سالمت دهان برا يش برگزاریافزا

ان بهداشت مدارس و مهد کودك ها یا دانش آموزان،مربی،اولییشامل:دانش آموزان مقطع ابتدا

  93جلسه در سال 45به  92جلسه در سال  40از 

G3-S10 100%  انمسئول واحد دهان و دند 93اسفند  

54  
مختلف  يواحدها یکیزیف ي) فضایبه ملک يجاریت (استیر مالکییخدمات با تغ یفیارتقاء ک

  )زان ده درصدیمبه  %67,8فعال (از  یدرمان یبهداشت
G2-S2 100% مسئول گسترش شبکه 93اسفند 

شبکهمسئول گسترش  93اسفند G2-S5 100%  هیمرکز مراقب سالمت در شهر محمد يز و راه اندازیتجه  55  

 مسئول گسترش شبکه 93اسفند  G2-S2 66,6%  یگاه بهداشتیدو پا يراه انداز  56

57  
تحت پوشش بر اساس چک   یدرمان یبهداشت يواحدها یشگاهیزات آزمایتجه ییآزما یراست

  ست مربوطهیل
G2-S2 100% مسئول گسترش شبکه 93اسفند 

58  
 20ر یز يو شهرها ییمناطق روستاراپزشکان در یو آموزش بدو خدمت پزشکان و پ يبسترساز

  تیهزار نفر جمع
G2-S2 100% مسئول گسترش شبکه 93اسفند 

59  
در روستاها و  )ک سالمتیپرونده الکترون(ان یرانیسامانه خدمات ا يجهت اجرا يسرشمار

  برنامه پزشک خانواده يت مجریهزار نفر جمع 20ر یز يشهرها
G2-S2 90% مسئول گسترش شبکه 93اسفند 

60  
 يت مجریهزار نفر جمع 20ر یز يک سالمت  در روستاها و شهرهایل پرونده الکترونیتشک

  برنامه پزشک خانواده
G2-S2 45% مسئول گسترش شبکه 93اسفند 

 مسئول گسترش شبکه 93اسفند G2-S2 80%  تیهزار نفر جمع 20ر یز يو شهرها ییت به پزشک خانواده  در مناطق روستاینک جمعیل  61

62  
 یبهداشت ياز واحدهایرات مورد نیزات و تعمیت تجهیوضع ي، استخراج و مستند سازيآورجمع 

  یی)مناطق روستا(تحت پوشش  یدرمان
G2-S5 90% مسئول گسترش شبکه 93اسفند 

 مسئول گسترش شبکه 93اسفند G2-S2 60%  یدرمان یبهداشت يواحدها  یزاتیو تجه یفن ياستانداردساز  63

 مسئول گسترش شبکه 93اسفند G2-S1 100%  یابالغ يم سالمت طبق دستورالعمل هایت پرداخت اعضاء تیو بهبود وضع یسامانده  64

 مسئول گسترش شبکه 93اسفند G2-S8 100%  یدرمان یبرنامه صندوق مراکز بهداشت يو اجرا ی، ساماندهيکپارچه سازی  65
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  1393سال  يبرنامه راهبرد شهرستان البرز، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 پیگیريمسئول  زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  مسئول واحد نظارت بر درمان 93اسفند  G1-S2 90%  ها نسبت به سال گذشته یتعداد بازرس يدرصد20ش یافزا  66

  مسئول واحد نظارت بر درمان 93اسفند  G3-S4 100%  ینظارت بر عملکرد مراکز درمان یفیارتقاء ک  67

  مسئول واحد نظارت بر درمان 93اسفند  G3-S4 100%  به واحد یات ارسالیبه شکا یدگیش رسیافزا  68

  مسئول واحد نظارت بر درمان 93اسفند  G3-S4  80%  ر مجاز در شهرستانیغ يدنداساز ياز واحدها %50مجدد پلمپ   69

70  
در سـطح   یو بهداشـت  يجـامع کشـور   يطرحها يمشارکت با معاونت غذا ودارو استان  در اجرا

 و طرح جامع سالمت)pmSعرضه (
G3-S5,G3-S3,G2-S8 70% و کارشناس مسئول غذا ییمسئول امور دارو 93اسفند  

71  
ـ فیدر جهـت بهبـود ک   ییمـه روسـتا  یارتقاء سطح نظارت و کنترل بر داروخانه هـا و مراکـز ب   ت ی

 %100به  %95از  یخدمت رسان
G1-S2 100% ییمسئول امور دارو 93اسفند 

72  
از عرضه هرگونه اقـالم   يریر مجاز عرضه دارو و جلوگیارتقاء سطح نظارت و کنترل بر مراکز غ

 %35به  %30تحت پوشش شهرستان از  یورزش يها و باشگاهها يدر عطار ییدارو
G1-S2 70% ییمسئول امور دارو 93اسفند  

  ییمسئول امور دارو 93اسفند  G1-S2 80%  %30به %50از  ییاز کمبود دارو يریو جلوگ یبه مراکز بهداشت یارتقاء سطح دارورسان  73

 ییمسئول امور دارو 93اسفند G1-S2 100%  %5به  %10تحت پوشش شهرستان از  يقاچاق در داروخانه ها ییمحصوالت دارو کاهش عرضه  74
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  1393سال  يبرنامه راهبرد تاکستان، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 شیرین محمد کاظمی -فریبا رحمانی 93اسفند G2-S2 100% بررسی ارتقاء رتبه کارکنان 1

 رابط آموزشی - امور اداري 93اسفند G2-S2 100%  نظارت و ارزشیابی فرآیند آموزش از طریق ارزیابی و اثر بخشی دوره هاي آموزشی 2

3 
انجام پیگیري جهت برگزاري دوره هاي آموزشی بر اساس مجوزهاي صادره و صدور گواهینـا  

  مه هاي آموزشی کارکنان در موعد مقرر 
G2-S2 100% رابط آموزشی - امور اداري 93اسفند 

 کارگزینی 93وریشهر G2-S2 100% بررسی پرونده کارکنان جهت ارتقاء طبقه 4

  حمداهللا رحمانی-فرح رحمانی  93اسفند  G2-S1 100%  افزار در آمد مراکز به منظور ارتقاء درآ مدنظارت و پیگیري صندوق نرم  5

6 
دست یابی به بهاي تمام شده از طریق ثبت به موقع کلیه رویدادهاي مالی در دفاتربه منظـور  

  جذب به هنگام اعتبارات  
G2-S1  80%  فرح رحمانی 93اسفند  

7 
ــوال و محاســبه   ــه ام ــه   ثبــت کلی ــالی ب ــه صــورتهاي م ــه منظــور تهی اســتهالك انباشــته ب

  منظورپاسخگوئئ به حسابرسان هیئت امنا
G3-S8 100%   فرح رحمانی و حامده جهانگیري  93تیر  

8  

ژه یو یجلسات آموزش يبا برگزار یعفون وضد لیاستر اصول درخصوص یآگاه ارتقاءسطح     

 یو سـخنران  یدولت یمراکز درمان يروهایو ن یبخش خصوص یده و تجربیآموزش ند يروهاین

  امام جماعت محترم شبکه تاکستان 

G1-S3 100%  معاون درمان شبکه یبا طاهرخانیفر 93اسفند  

9  
ـ از طر یو اجتمـاع  ی، آموزشـ ی، علمیفرهنگ يتهایفعال يت مستند سازیفیارتقاء ک د یـ ق خری

  يو بصر یزات سمعیتجه
G1-S5  

 95%  
 93اسفند

  مسئول

  یروابط عموم

  است یل شده در دفتر ریت مصوبات جلسات تشکیفیارتقاء ک  10
G1-S1 

  
 93اسفند  90%

  مسئول

  یروابط عموم

11  
عـدد   79 –عدد شـهر   15سالمت در سطح شهرستان ( يکسچرهایو نظارت بر ف يبهره بردار

   یبهداشت يام هایو نصب بنر با پ )روستا

G3-S5 
  

 93اسفند  90%
  مسئول

  یروابط عموم

 G1-S1  سازمان یبه اهداف کل یابیزان دستیاست شبکه جهت ارتقاء میتعامل با ر ش سطحیافزا  12
 

 93اسفند  100%
  مسئول

  یروابط عموم
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  1393سال  يبرنامه راهبرد تاکستان، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  ساتیتاس- تدارکات-کیواحد انفورمات 93اسفند  G3-S12  100%  ستم ها به شبکه یه سیستم شبکه واحد تاکستان واتصال کلیستوسعه   13

  کیواحد انفورمات 93اسفند  G2-S6 100%  یکیالکترون ياستفاده از فرم هاندها با یکردن فرا یکیالکترون  14

15  
ساعت آموزش تخصصی بـه ازاء هـر    30ارتقاء سطح علمی کارشناسان شاغل در حوزه (حداقل 

  93کارشناس) در سال 
G2-S2,G2-S5, 
G2-S6,G2-S9 

  کارشناس مسئول واحد نظارت 93اسفند  100%

16  
جامعه در حیطه خدمات و وظایف حـوزه غـذا و دارو بـا چـاپ مقالـه و      ارتقاء سطح آگاهی افراد 

  نار یکارگاه و سم يبرگزار
G3-S10,G3-S8,G3-

S4,G1S5,G1S4 
 93اسفند  100%

  کارشناس مسئول واحد نظارت

  ییمسئول امور دارو

17  
حفظ وضعیت موجود سطح نظارت بر واحدهاي تولیـدي مـواد غـذایی، آرایشـی و بهداشـتی و      

  بسته بنديظروف 
G2-S6 100%  کارشناس مسئول واحد نظارت 93اسفند  

18  
ارتقاء و بروز رسانی مستمر مطالب مورد نیاز مـراجعین در سـایت اینترنتـی شـبکه بـه منظـور       

  ارباب رجوع به واحد  يکاهش لزوم مراجعه حضور
G4S2,G4S3,G4-

S4 
  کارشناس مسئول واحد نظارت 93اسفند  80%

19  
، ینـه گرانفروشـ  یمتخلـف در زم  يهـا یو برخورد با داروخانه ها و عطار ییشناسازان یش میافزا

  رمجاز، قاچاق و.......یعرضه دارو غ
G3-S6 100%  ییمسئول امور دارو 93اسفند  

 هایماریو مبارزه با ب يریشگیکارشناس مسئول واحد پ 93اسفند G3-S9  100%  ت استانیدر صدهزارنفر جمع 5/0تا  HIVروس یآلوده به ود یجد موارد ییشناسا  20

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیکارشناس مسئول واحد پ 93اسفند G3-S9  100%  %61به   %59توسط پزشک  در مراکز تحت پوشش برنامه از  یابتیماران دیش درصد مراقبت بیافزا  21

  هایماریو مبارزه با ب يریشگیکارشناس مسئول واحد پ 93اسفند  G3-S9 100%  درصد100درصد به  99در نوزادان از pku يماریب يارتقاء غربالگر  22

-G1-S2S4S5,G2  %90ارتقاء میزان دسترسی  خانوارهاي روستایی تحت پوشش به توالت بهداشتی    23
S1S2,G3-S10 

  کارشناس  بهسازي محیط واحد بهداشت محیط 93اسفند  100%

24  
 ییو روستا يشهر ییع مواد غذایو توز هیاماکن ته يو بهساز یت بهداشتیوارتقاء  وضع حفظ

  %97درحد 
G1-S2S3S4S5 

 
  کارشناس اماکن واحد بهداشت محیط تاکستان 93اسفند  100%

   %98,2 یروستای یدنیحفظ مطلوبیت باکتریولوژیکی آب آشام  25
G1-

S2S3S4S5,G2S1S2
,G3-S10 

 93اسفند  100%
کارشناس اب وفاضالب واحد بهداشت محیط 

  تاکستان

 جوانان ومدارس،کارشناس مسئول واحدسالمت نوجوانان 93اسفندتا 93تیر  % G1-S2S4 99 و ارتقاء سالمت دانش آموزان بدو ورود به دبستان(شش ساله) حفظ  26
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  1393سال  يبرنامه راهبرد تاکستان، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

 % G1-S2S4 75 ساله) 18الی15رستان(یحفظ و ارتقاء سالمت دانش آموزان  دب  27
ت اسفند یلغا93مهر

93 

نوجوانان، جوانان و کارشناس مسئول واحد سالمت 

 مدارس

 % G1-S2S4  95  و کزاز يفترید يماریاز ب يریشگیق پیساله از طر 16- 14حفظ وارتقاء سالمت دانش آموزان  28
ت مهر یلغا93تیر ماه

 93ماه 

کارشناس مسئول واحد سالمت 

 جوانان و مدارس،نوجوانان

 % G1-S2S4 90 کولوزیپد يماریاز ب يریشگیحفظ و ارتقاء سطح سالمت دانش اموزان از طریق پ  29
ت اسفند یلغا93مهر

93 

کارشناس مسئول واحد سالمت 

 جوانان و مدارس،نوجوانان

30  
 ياز واحد هایزات مورد نیرات و تجهیت تعمیوضع ياستخراج و مستند ساز ،يجمع آور

  تحت پوشش    یدرمان یبهداشت
G2-S5 90 %   ت شبکهیریگروه مرکز مد  93شش ماهه اول  

  ت شبکهیریگروه مرکز مد  93شش ماهه اول   % G1-S2 100  تحت پوشش یدرمان یبهداشت يواحد ها  یشگاهیزات آزمایتجه ییآزما یراست  31

32  
ر یز يو شهرها ییراپزشکان در مناطق روستایو آموزش بدو خدمت پزشکان و پ يبستر ساز 

  ت  یهزار نفر جمع 20
G2-S2 100 %  شبکهت یریگروه مرکز مد 93اسفند  

33  
ک سالمت)  در یان (پرونده الکترونیرانیسامانه خدمات سالمت ا يجهت اجرا يسرشمار

  برنامه پزشک خانواده يت مجریهزار نفر جمع 20ر یز يروستاهاو  شهرها
G2-S2 92 %  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند  

34  
 يت مجرینفر جمع هزار 20ر  یز يک سالمت  در روستاها و  شهرهایل پرونده الکترونیتشک

  برنامه پزشک خانواده
G2-S2 45%  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند  

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند % G2-S2 80  هزار نفر20ر یز يوشهرها ییت به پزشک خانواده در مناطق روستاینک جمعیل  35

36  
و پزشک خانواده به سامانه خدمات  ییمه روستایبرنامه ب يمجر یودرمان یاتصال مراکز بهداشت

  نترانت  ینترنت /ایق ایان از طریرانیسالمت ا
G2-S2 80 % ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند  

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند % G2-S1 100  م سالمتیت يت پرداخت اعضایو بهبود وضع یسامانده  37

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند % G2-S8 100  یو درمان یصندوق مراکز بهداشت يو اجرا ی،ساماندهيکپارچه سازی  38

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند G2-S2 60%  یو درمان یبهداشت يزات واحد های،تجهیفن ياستاندارد ساز  39

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند G2-S5 20% يدر قالب برنامه داوطلبان و سازمانها یدولت يبا سازمانها ین بخشیب یحفظ و توسعه هماهنگ  40
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  1393سال  يبرنامه راهبرد تاکستان، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  ارتقا سالمت يدر راستا یمردم نهاد در خانه مشارکت مردم

41  
مدون بر اساس  یآموزش يدوره ها يبا اجرا ی،اجتماعیسالمت در ابعاد علم يتوانمند ساز

  برنامه يمجر يدر واحد ها یاز سنجیو ن يت بندیاولو
G2-S2 50% ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند  

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند G3-S7 50%  يوتریستم ها کامپیبهورزان در کاربرد س يتوانمند ساز  42

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند G3-S7 85%  يان مرکز آموزش بهورزیران و مربیمد يتوانمند ساز  43

  ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند G3-S7 50%  ژه بهورزانیو يدوره ا یکیالکترون يها يباز آموز يبرگزار  44

45  
ژه بهورزان،کاردانان و کارشناسان یو یمتمرکز شهرستان یکیالکترون يآزمون ها يبرگزار

  )يان بهورزی(مرب
G3-S7 35% ت شبکهیریگروه مرکز مد 93اسفند  

46  
سالم در  یوه زندگینه بهبود شیده در زمیساله و باالتر آموزش د 60حفظ درصد سالمندان 

  )%70(يدوران سالمند
G3-S4S10  

 
  کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده 93اسفند 100%

  کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده 93اسفند G3-S9 100%  )%7/37سال توسط ماما وپزشک(59تا30نات پستان درزنان یحفظ درصد معا  47

  يواحدبهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S9 100%  %3/99به %97/98اي از حرفهد بهداشت یهاي تحت پوشش بازدارتقاءدرصد کارگاه  48

  يواحدبهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S4S9  100%  %56به  %45/54اي از هاي داراي تشکیالت بهداشت حرفهافزایش کارگاه  49

  يواحدبهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S4S9  100%  %70به  %7/66ش پوشش معاینات کارگري از یافزا  50

51  
ماه  4(در هزار نفر) در  58/0حفظ و ارتقاء بیماري یابی روانی و عصبی در مناطق شهري 

  93(در هزار نفر)در سال  1به  92آخرسال 
G1-S2,G2-S8, 
G3-S4S9S10  

 93اسفند  70%
کارشناس مسئول سالمت 

  روان،اجتماعی،اعتیاد و الکل

52  
 92(در هزار نفر) در سال  36/8یابی روانی و عصبی در مناطق روستاییحفظ و ارتقاء بیماري 

  93(در هزار نفر)در سال  9به 
G1-S2,G2-

S8,G3-S4S9S10  
 93اسفند  70%

کارشناس مسئول سالمت 

  روان،اجتماعی،اعتیاد و الکل

53  
(در هزار نفر)در  42/8حفظ و ارتقاء جمعیت تحت پوشش برنامه آموزش مهارتهاي زندگی 

  93(در هزار نفر) در سال 9به  92سال
G1-S2S4,G2-

S8,G3-S10 
 93اسفند  50%

کارشناس مسئول سالمت 

  روان،اجتماعی،اعتیاد و الکل

54  
 92(در هزار نفر)در سال 56/2حفظ و ارتقاء جمعیت تحت پوشش برنامه آموزش فرزند پروري 

  93(در هزار نفر) در سال 3به 
G1-S2S4,G2-

S8,G3-S10  
 93اسفند  50%

کارشناس مسئول سالمت 

  روان،اجتماعی،اعتیاد و الکل
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  1393سال  يبرنامه راهبرد تاکستان، درمان و بهداشت اهداف خرد شبکه

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

55  
(در هزار  28/8حفظ و ارتقاء جمعیت تحت پوشش برنامه آموزش پیشگیري از اعتیاد و الکل 

  93(در هزار نفر) در سال 9به  92نفر)در سال
G1-S2S4,G2-

S8,G3-S10  
 93اسفند  50%

کارشناس مسئول سالمت 

  الکلروان،اجتماعی،اعتیاد و 

  مسئول واحد دهان ودندان 93اسفند  G1-S5,G3-S10 90%  انجام وارنیش فلوراید براي مقطع اول و دوم ابتدائئ ودانش اموزان بدو ورود  56

-G1-S1S4,G3  ه و ارائهداشبورد مربوطهیگانه عدالت در سالمت استان، ته 52 ياستخراج شاخص ها  57
S5S9 

 93اسفند  100%
رخانه یآمار و دب کارشناس مسئول واحد

 سالمت ياستگذاریس

58  
در  9در هزار نفر به  36/8ارتقاءمیزان بیماریابی بیماران روانی عصبی در مناطق روستایی از 

  هزار نفر جمعیت کل تحت پوشش روستایی
G3-S9 100%  کارشناس مسئول واحدسالمت روان 93اسفند  

  سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا 93اسفند % G1-S1,G3-S10 80 یبهداشت يت هایاولوت مداخالت سالمت با توجه به یحفظ و ارتقاء وضع  59

60  
افزایش آگاهی،  يو ...) در راستا یتالیجی، دی(چاپ یآموزش يع رسانه هاید و توزیحفظ و ارتقاء تول

  مسئولیت پذیري، توانمند سازي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه مردم در تامین، حفظ و ارتقاء سالمت
G3-S7 
G3-S9 

 سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا 93اسفند  % 50

 سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا 93اسفند  % G3-S1 90  آموزش سالمت یتخصص ينه هایکارکنان نظام سالمت در زم يحفظ و ارتقاء توانمند  61

 سالمت يکارشناس مسئول آموزش و ارتقا 93اسفند % G1S4 80  و ....) CLCج،یسالمت (بس یحام يهاطیمح یآموزش يهاحفظ و توسعه برنامه  62

 سالمت يو ارتقاکارشناس مسئول آموزش  93اسفند G3-S10 20%  )هدف يگروه ها(ش دانش و سواد سالمت مردم یافزا  63

64  
 6افزایش درصد کودکان بهبود یافته تحت پوشش برنامه مشارکتی و حمایتی کودکان زیر 

  %50به  %47,1سال  از 
G1-S2S4 100%  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  

  تغذیه کارشناس مسئول واحد 93اسفند  G1-S2 100%  % 20افزایش درصد مشاوره تغذیه گروه هاي هدف به میزان   65

66  
 %41,9افزایش نسبت مادران آموزش دیده در خصوص تهیه غذاي کمکی به صورت عملی از 

  % 50به 
G1-S2 100%  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  

  کارشناس مسئول واحد تغذیه 93اسفند  G1-S2 100%  % 99,3به  %99,19افزایش درصد استفاده از نمک ید دار تصفیه شده از   67
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  1393سال  ياهداف خرد شبکه بهداشت و درمان آوج، برنامه راهبرد

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  % 70مثبت به  HIVمارانیبمراقبت پوشش  شیافزا 1
G3-S7S9S10,G2-S8, 

G1-S2S4  
 93اسفند 100%

و  يریشگیکارشناس مسئول واحد پ

 هایماریمبارزه با ب

-G3-S7S9S10,G2  ت شهرستانیدر صدهزارنفر جمع 5/0تا  HIVروس یآلوده به ود یجد موارد ییشناسا 2
S8,G1-S2S4 

 93اسفند 100%
و  يریشگیکارشناس مسئول واحد پ

 هایماریمبارزه با ب

 93اسفند  G3-S9 100%  %60به  %50از  ییو روستا يابت در مناطق شهریو کنترل د يریشگیبرنامه پ ياجرا  3
و  يریشگیکارشناس مسئول واحد پ

 هایماریمبارزه با ب

  %100ن زهرا ینوزادان در سطح شهرستان بوئ   PKUيحفظ پوشش غربالگر  4
G3-S3S4S5S9S10, 

G2-S1S2S5S6S8,G1-
S2S4S5 

 93اسفند 100%
و  يریشگیکارشناس مسئول واحد پ

 هایماریمبارزه با ب

  درصد 100نوزادان در سطح شهرستان   يدیروئیپوتیه يپوشش غربالگرحفظ   5
G3-S3S4S5S9S10, 

G2-S1S2S5S6S8,G1-
S2S4S5 

 93اسفند 100%
و  يریشگیکارشناس مسئول واحد پ

 هایماریمبارزه با ب

  مسئول واحد سالمت روانکارشناس  93اسفند G3-S9 100%  در هزار نفر) 1/6( يدر مناطق شهر یعصب یروان یابیماریحفظ شاخص ب  6

  کارشناس مسئول واحد سالمت روان 93اسفند G3-S9 100%  در هزار نفر) 8/13( يدر مناطق شهر یعصب یروان یابیماریحفظ شاخص ب  7

 93اسفند  G1-S1S4,G3-S5S9  100%  گانه عدالت در سالمت شهرستان آوج 52 ياستخراج شاخصها  8
رخانه یکارشناس مسئول واحد آمار و دب

  سالمت شهرستان آوج ياستگذاریس

9  
 یآموزش يدوره ها يبا اجرا ی، اجتماعیداوطلبان سالمت درابعادعلم يتوانمندساز

  برنامه يمجر يدر واحدها یازسنجیو ن يت بندیمدون بر اساس اولو
G2-S2 50%  سالمت يکارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقا 93اسفند  

  سالمت يکارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقا 93اسفند  G2-S2 50%  یجلسات آموزش یابیارزش یارتقاء کم  10

  کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده 93اسفند  S9S10-G3 100%  )%96,8سال و باالتر ( 60حفظ در صد کنترل فشار خون سالمندان   11

  کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده 93اسفند  G3-S9  100%  %38به  %28ساله از  30- 59نات برست توسط پزشک و مامادر زنانیحفظ درصد معا  12

  هیکارشناس مسئول واحد تغذ 93اسفند  G1-S2 100%  %50به  %9/41از  یه به صورت عملیده در خصوص تغذیمادران آموزش د  13

  هیکارشناس مسئول واحد تغذ 93اسفند  G1-S2 100%  %6 .93به  %93.57ه شده از یددار تصفیاستفاده کننده از نمک  يش درصدخانوارهایافزا  14
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  1393سال  ياهداف خرد شبکه بهداشت و درمان آوج، برنامه راهبرد

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  هیکارشناس مسئول واحد تغذ 93اسفند  G1-S2  100%  %10زان یهدف به م يه گروههایش مشاوره تغذیافزا  15

16  
 6ر یکودکان ز یتیحما_ یافته برنامه مشارکتیحفظ و ارتقاء درصد کودکان بهبود 

  )1392ان سال یافته در پایبهبود  %50,39سال(
G1-S2S4 100%  هیکارشناس مسئول واحد تغذ 93اسفند  

  يکارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S9 100%  %96به  92اي از د بهداشت حرفهیهاي تحت پوشش بازدارتقاء درصد کارگاه  17

  يکارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  G1S2,G3-S4S9 100%  %60به  42,7مناسب (ساختمان) از  یسات بهداشتیهاي داراي تاسارتقاء درصد کارگاه  18

  يکارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ا 93اسفند  G1-S2,G3-S4S9 100%  %50به  %19ن از یارتقاء درصد پوشش معاینات شاغل  19

  %99به  98,9ارتقا وضعیت بهداشتی و بهسازي اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی شهري از   20
G1-S2,G1-S5,G3-

S9S10 
  کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط 93اسفند  100%

  %98,5به  98,3ارتقا وضعیت بهداشتی و بهسازي اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی روستایی از   21
G1-S2,G1-S5,G3-

S9S10  
  کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط 93اسفند  100%

22  
 85,7تهیه و توزیع مواد غذایی اماکن بین راهی ارتقا وضعیت بهداشتی و بهسازي اماکن

  %86به 
G1-S2,G1-S5,G3-

S9S10  
  کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط 93اسفند  99%

23  
ارتقا سالمت کیفی آب آشامیدنی روستاهاي داراي لوله کشی شهرستان بر اساس نمونه 

  %97به  %96,8هاي اخذ شده 
G1-S2,G1S5,G3-

S9S10 
  کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط 93اسفند  95%

24  
 ییه اول ابتدایدانش آموزان پا یو پزشک ينات غربالگریشاخص معا یفیحفظ و ارتقاء ک

 بر اساس شناسنامه سالمت دانش آموز
G1-S2S4 100% 94ت خردادیلغا 93ریت 

کارشناس مسئول واحد سالمت 

 جوانان ومدارس،نوجوانان

25  
ه اول دوره یدانش آموزان پا یو پزشک ينات غربالگریشاخص معا یفیحفظ و ارتقاء ک

  ک نظام مراقبت سالمت نوجوانان و مدارسیمتوسطه اول بر اساس پرونده الکترون
G1-S2S4 90%  

ت یلغا 93مهر

 94خرداد

کارشناس مسئول واحد سالمت 

 جوانان ومدارس،نوجوانان

26  
ه اول دوره یدانش آموزان پا یو پزشک ينات غربالگریشاخص معا یفیحفظ و ارتقاء ک

  ک نظام مراقبت سالمت نوجوانان و مدارسیمتوسطه دوم بر اساس پرونده الکترون
G1-S2S4 90%  

ت یلغا 93مهر

 94خرداد

کارشناس مسئول واحد سالمت 

 جوانان ومدارس،نوجوانان

  کارشناس مسئول واحد سالمت دهان ودندان 93اسفند  G3-S1S4S10،G1-S2 45%  سال 6ر یمراقبت بهداشت دهان و دندان کودکان ز  27

  کارشناس مسئول واحد سالمت دهان ودندان 93اسفند  G3-S1S4S10،G1-S2 75%  ییمراقبت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان اول ابتدا  28

  سالمت دهان ودندانکارشناس مسئول واحد  93اسفند  G3-S1S4S10،G1-S2 30%  ساله 6-12مراقبت بهداشت دهان و دندان کودکان   29



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 109صفحه          

 
 
 

  1393سال  ياهداف خرد شبکه بهداشت و درمان آوج، برنامه راهبرد

 مسئول پیگیري زمان دستیابی میزان دستیابی(درصد) هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد

  کارشناس مسئول واحدسالمت دهان و دندان 93اسفند  G3-S1S4S10،G1-S2 50%  )ين و بعد از بارداری،حيش از بارداریمراقبت بهداشت دهان و دندان مادران (پ  30

  کارشناس مسئول واحد  گسترش  93اسفند G2-S2 100%  فعال یدرمان یمختلف بهداشت يرات واحدهایزات وانجام تعمین تجهیخدمات باتام یفیکءارتقا  31

32  
  ییمه روستایبرنامه پزشک خانواده و ب يه در مراکز مجریت پایزیانجام و

  ت تحت پوشش)یجمع 5%(
G2-S2 70%  کارشناس مسئول واحد گسترش  93اسفند  

33  
  نترانتینترنت /ایق ایاز طر يون اداریبه اتوماس یدرمان یاتصال مراکز بهداشت

  )یدرمان یبهداشت مرکز 7در (
G2-S2 100%  کارشناس مسئول واحد گسترش  93ور یشهر  

  يکارشناس مسئول واحد امور بهورز 93اسفند  G3-S1S3S7S8 60%  نه ارائه موثر خدمات به همراه آموزشیبهورزان در زم يتوانمند ساز  34

  يکارشناس مسئول واحد امور بهورز 93اسفند  G3-S1S3S7S8 85%  ژه بهورزانیمتمرکز و یکیالکترون يآزمون ها يبرگزار  35

  يکارشناس مسئول واحد امور بهورز  93اسفند  G3-S1S3S7S8 85%  ژه بهورزانیو يدوره ا یکیالکترون يهایباز آموز يبهورزان با برگزار یارتقاء سطح علم  36
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  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یپزشک يتهایفور و حوادث تیریاهداف خرد مرکزمد

 هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد
میزان دستیابی 

 (درصد)
 مسئول پیگیري زمان دستیابی

  دفتر فنی ومدیرامور مالی -معاونت مرکز  93زمستان   G2-S8,G3-S11  100%  40پایگاه به  34اي از هاي فوریتهاي پزشکی شهري و جادهافزایش پایگاه 1

2 
عنوان دوره آموزشی اثربخش عمومی،  31ارتقاي سطح علمی پرسنل از طریق برگزاري 

  شددوره تکرار خواهد 30نفردر ساعت گردیده است 30000شغلی وبهبود مدیریت به میزان
G3-S2  100%  واحد آموزش  فصلی  

3  

 

ارتقاي سطح دانش و آگاهی عموم مردم استان نسبت به حوادث و بیماریها از طریق 

  نفر ساعت 50000میزان عنوان دوره آموزش همگانی اثربخش به  1برگزاري 
G3-S10  100%  واحد آموزش  فصلی  

  مسئول نظام مشارکت  فصلی  G2-S2,G3-S6  100%  استقرار نظام انگیزشی و افزایش جلب مشارکت کارکنان 4

5 
هاي اطالعاتی مرتبط با افزارها، بانکها، فرایندها، نرمهاي اجرایی، دستورالعملبهبود روش

  آموزش، پژوهش، آمار، امور اداري، مالی و داروییسیستم مدیریت کیفیت، 
G1-S1,G3-S6  100%  مدیرامور اداري  فصلی  

  مدیرامور اداري  فصلهر پایان   G2-S2  50%  ساماندهی نیروي انسانی مطابق با تشکیالت جدید، پیاده سازي تشکیالت جدید 6

  امور اداري - مسئول نقلیه  فصلی  G2-S8,G3-S11  100%  ساماندهی تجهیزات خودرویی 7

  مسئول تجهیزات  93اسفند   G2-S8,G3-S11  25%  ساماندهی تجهیزات پزشکی  8

  مسئول امور دارویی  93اسفند   G2-S8  100%  هاساماندهی سیستم تهیه و توزیع داروي مورد نیاز پایگاه  9

  معاون مرکز  93اول ماه  G3-S8S11  40%  6  شهرستان یا ناحیه استان 5ساماندهی و راه اندازي مرکز پیام در   10

  واحد آموزش  93ماه اول  G2-S3  100%  6  نفر 15تربیت مربی کمکهاي اولیه، فوریتهاي پزشکی پایه و پیشرفته به تعداد   11

12  

طراحی چهار مورد سناریو و اجراي مانورهاي عملیاتی دورمیزي در سطح ستاد مرکز 

سویی منظور ارتقا همدانشگاه بهمدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی استان و در سطح 

  واحدهاي علمیاتی در زمان بحران
G1-S1S4S5,G3-S5S10  80%   معاون مرکز و مدیران جانشین  93اسفند 

13  

طراحی چهار مورد سناریو و اجراي مانورهاي عملیاتی میدانی در سطح ستاد مرکز مدیریت 

سویی واحدهاي منظور ارتقا همحوادث و فوریتهاي پزشکی استان و در سطح دانشگاه به

  علمیاتی در زمان بحران

G1-S1S4S5,G3-S5S10  80%   معاون مرکز و مدیران جانشین  93اسفند 

14  
برگزاري  -هابرگزاري یک مرحله المپیادهاي علمی و عملی فوریتهاي پزشکی در سطح تکنسین

  واحد آموزش  93مهر   G3-S2S6  100%  هاتکنسینیک مرحله المپیادهاي علمی و عملی فوریتهاي پزشکی در سطح کمک 



  1393سال  یاتیعمل  اهداففصل چهارم:                            

  
 111 از 111صفحه          

 
 
 

  1393سال  يبرنامه راهبرد ،یپزشک يتهایفور و حوادث تیریاهداف خرد مرکزمد

 هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد  فیرد
میزان دستیابی 

 (درصد)
 مسئول پیگیري زمان دستیابی

  مدیر امور مالی  93اسفند   G2-S8,G3-S11  100%  ها فوریتهاي پزشکیساختمان پایگاه 16پیگیري تامین بودجه و احداث   15

16  
نفر نیروي متخصص به ترتیب اولویت (کارشناس پرستاري، کارشناس  10پیگیري جذب 

  تکنسین فوریتهاي پزشکی)هوشبري، کاردان هوشبري، کاردان 
G2-S2S7,G3-S8  100%   مدیر اموراداري  93اسفند  

  مسئول انفورماتیک  93اسفند   G3-S11 100%  هاي فوریتهاي پزشکی به شبکه اینترنت و اینترانت و شبکه اورژانس کشوراتصال پایگاه  17

  هدایتمسئول ستاد   93اسفند   G3-S10 100%  1590اندازي و تجهیز سامانه راه  18

  مسئول ستاد هدایت  93اسفند   G3-S11  100%  جهت ارائه خدمات بیشتر  mcmcتکمیل و ارتقاء کیفیت سامانه   19

  مسئول ستاد هدایت  93اسفند   G3-S6  100%  هاتقویت و افزایش کیفیت و ارتباط مستمر ستاد هدایت با بیمارستان  20
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