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 مقدمه 

ه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده ک کنون پنج برنامه توسعه تهیه وپیروزی انقالب اسالمی تا از

ب درمانی و توزیع نامناس ها بوده است. کمبود امکانات بهداشتی وسالمت جزء الینفک این برنامهبخش 

امکانات و منابع فیزیکی و انسانی گروه پزشکی و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی سبب شد در 

بهبود رسانی و بهداشت ودرمان، تکمیل شبکه خدمات( توسعه در بخش 1368-1372برنامه اول )

این رو  از استانداردهای بهداشت ودرمان برای دسترسی به خدمات یاد شده در دستور کار قرار گیرد.

مرکز  192 خانه بهداشت تابعه، 1440درمانی روستایی با  مرکز بهداشتی و 360گذاری برای احداث هدف

 ی و گسترشاشت عمومتامین بهد مرکز بهداشت استان مورد تاکید قرار گرفت. 27بهداشت شهرستان و 

 این برنامه آورده شده: 94(  قرار گرفت در تبصره 1374-1378های برنامه دوم)بیمه همگانی جزء خط مش

های تجهیزات و نیروی انسانی شبکه دولت موظف است از محل بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات،

های ایگاهپ ز بهداشتی درمانی روستایی،های بهداشت، مراکبهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه

ایان های مذکور تا پبه نحوی که توسعه کمی شبکه شهری و مراکز بهداشتی و درمانی شهری اقدام نماید.

های بهداشتی تجهیزاتی و توسعه تشکیالتی انجام و توسعه شبکه برنامه دوم کامل و زمینه های فیزیکی،

های این برنامه در بخش سالمت عبارت بود از کنترل جمعیت سیاست ترینمهم درمانی کشور فراهم شود. و

مشوق  اجتماعی، –لغو قوانین و مقرارت و امتیازهای اقتصادی  از طریق افزایش سطح آگاهی افراد،

های اولیه بهداشتی برای عامه مردم با تاکید بر مناطق محروم و خانوارهای پرجمعیت و تامین مراقبت

کنترل  در جهت( تحت تاثیر رویکرد بهداشت 1379-1383. بخش سالمت برنامه سوم)روستایی بوده است

ا حد ت جمعیت بود بخش سالمت این برنامه از جامعیت برخوردار نبوده و بیشتر توسعه فیزیکی مدنظر بود و

الت ( مقرر شد به منظور ارتقای عد1384-1388در برنامه چهارم) زیادی در راستای برنامه اول بوده است.
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در جهت کاهش سهم خانوارهای کم  درمانی و توزیعی در دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و

باید به  درمانی توزیع منابع و امکانات بهداشتی و ،درمانی آنها های بهداشتی ودرآمد و آسیب پذیر از هزینه

افزایش نیابد. در برنامه پنجم درصد  30های سالمت حداکثر نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه

تشکیل شورای عالی سالمت  ( به موضوعاتی چون استقرار نظام جامع تامین اجتماعی،1390-1394توسعه)

ستقرار ا گسترش بیمه همگانی، شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، درمان بی قید و و امنیت غذایی،

 در ( برای اولین بار1395-1399رنامه ششم توسعه )سامانه پرونده الکترونیکی پرداخته شده است. در ب

در  یو از این نظر این برنامه را می توان نقطه عطف هبخش سالمت اهداف کلی و اهداف کمی تعریف شد

 دانست.  ریزی سالمت استان قزوینبرنامه

توصیف و تحلیل وضع موجود

میزان شیوع تب  1395تا  1390به طور نمونه از سال  ماری و مرگ استان مشابه کشور است.الگوی بی

در صد هزار نفر جمعیت  37هزار نفر جمعیت به  100در  26مالت به عنوان یک بیماری واگیر در استان از 

در صدهزار نفر جمعیت در سال  87سرطان به عنوان یک بیماری غیر واگیر از میزان بروز رسیده است و 

 1404شود در مسیر چشم انداز سال ینـی میبپـیش .افزایش یافته است 1392در سال   105به  1390

ها و  STDهای واگیر روندی کاهنده خواهند داشت ولی بیماری ایدز، سل مقاوم به درمان وبروز بیماری

عروقـی، سـرطان، افسردگی، پوکی استخوان و...( و حوادث و -بیماریهـای غیرواگیـر )سـکته هـای قلبـی

درصد  70دهد بیش از نشان می 1393یی داشته باشند. سیمای مرگ در استان در سال الرشد با جراحات

این  وغیرواگیر پایین آمده های سن شروع بیماریباشد. میواگیر متعلق اثر سه عامل غیر گ درعلت مر

ده است شرفته عمر به علت مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری(  بیماری )سال های از دست باعث افزایش بار

های سالمت، با از دست رفتن ظرفیت نیروی کار مفید، تهدید جدی بـرای رشـد و عالوه بر افزایش هزینه

 اقتصادی و تولید ناخالص داخلی استان خواهد بود.
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گیـر همچـون مصـرف مواد روند عوامل خطر رفتاری مشترک ایجاد کننده بیماری های مـزمن غیروا

، کم تحرکی و مشکالت ناشی از آنها همچون ب)مصرف کم سبزیجات، میوه و ماهی(دخانی، تغذیه نامناس

 چاقی و ازدیاد وزن، پرفشاری خون، افزایش قند و کلسترول خون رو به رشد است.

های هم جوار در آخرین ساله استان قزوین در مقایسه با استان 45 -64جدول زیر درصد افراد پرخطر 

 .دهدیم( نشان 1388بررسی )

ساله استان و استانهای همجوار 45-64مقایسه درصد افراد پرخطر -1جدول

مازندران مرکزی زنجان همدان گیالن تهران قزوین کشور

52.856.25954.244.147.445.248.2

ماخذ:دانشگاه علوم پزشکی قزوین

درمان وآموزش  از سالمت مردم در اختیار سازمانی به نام وزارت بهداشت و در مورد اینکه چه درصدی

درصدی را برای  25تا  10دانشگاه های تابعه قرار دارد نظرات مختلفی ارایه شده است و سهم  پزشکی و

ای از عوامل موثر در سالمت مردم خارج از اختیار دستگاه بخش عمده آن قایل هستند. به عبارت دیگر

درمان است. دستگاه های اجرایی بویژه صنعت، معـدن و تجـارت و کشـاورزی در  های متولی بهداشت و

 متالت و خدمات، موجب رشد تهدید کننده های محیطـی سـالفرآینـد تصمیمات خود و تولید محصو

های اجتمـاعی، نشینی، خشونت، رشد آسـیبحاشیه/ری، قاچاق، شهرنشینیهمچـون تورم، فقر، بیکا

 وهای غیرسالم و غیرایمن )خودرو الخاک، ترافیک، سروصدا، تولید، واردات و تبلیغ کا-آب-آلـودگی هـوا

 شوند.موتورسـیکلت غیراستاندارد( می

ه :های متعدد روبروست از جملدانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان متولی سالمت در استان بـا چالش 

تولید و بکارگیری اطالعات و شواهد راهبردی سالمت در سیاست هـا دچـار پراکنـدگی ساختاری می-1

.باشد

کمبود منابع انسانی توانمند به ویژه افراد استراتژیست و تـاثیر گـذار. -2
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استانی نظام سالمت غیریکپارچه سـاختار کالن  و -3

سازمانی،  فشارهای گـروهو بین بخشی به علـت تضـاد منافع ضعف اعمال حاکمیت درون بخشی  -4

هـای سیاسـی، ساختارهای تصمیم گیری موازی، ضعف نگرش سیستمیک و فرهنـگ سـازمانی 

 کـارگروهی

مت را نمـی کننـد.المنابع مالی تخصیصی تکـافوی هزینه هـای رو به رشـد خدمــات سـ-5

های بیمهم همکاری مناسب سازمانعد -6

 استان قزویندانشگاه علوم پزشکی موجود وضعیت 

 20/2/95هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین تا تاریخ  یاعضا تعداد  

مربی(. حیطه های فعالیت دانشگاه  34استادیار و  178دانشیار،  46استاد،  6نفر می باشند ) 264تعداد  –

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین، آموزش و تربیت نیروهای ارائه دهنده خدمات 

گیری در قالب سالمت، انجام پژوهش در زمینه های طب و سالمت، ارائه خدمات اولیه بهداشت و پیش

مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاهها و خانه های بهداشت و تسهیالت زایمانی و نیز ارائه 

وریت های پزشکی( و بیمارستان ها در سطح استان خدمات درمانی در قالب واحدهای پیش بیمارستانی)ف

 باشد.قزوین می

در بخش های مرتبط با سالمت استان مشغول فعالیت  مجزا هر کدامهفت معاونت  دانشگاه علوم پزشکی با

هستند که به طور مختصر فعالیت آنها مورد توجه قرار می گیرد. 

  ی:معاونت آموزش

، کاردانی)معاونت آموزشی دانشگاه با هدف تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی 

و  جذب اعضای هیأت ( Ph.Dدکتری عمومی، دکتری تخصصی و ، MPHکارشناسی، کارشناسی ارشد، 

علمی توانمند و ارتقاء مرتبه علمی ایشان به مراتب باالتر تمام تالش خود را در جهت تأمین نیروی انسانی 
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تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه  کارآمد در حیطه بهداشت و سالمت جامعه به کار می بندد. 

دانشجوی  34نفر است.  2496، 94-95خدمات بهداشتی و درمانی قزوین در نیمسال دوم علوم پزشکی و 

باشند. تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حال تحصیل در این دانشگاه می غیر ایرانی در این زمان

مقاطع دستیار تخصصی پزشکی و دندانپزشکی،  رشته تحصیلی در 29دانشگاه در تاریخ فوق الذکر، در 

 باشد. نفر می  MPH 472و   PhDارشناسی ارشد، ک

نفر در رشته ها و  10160مجموعاً  1394از بدو تأسیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تا پایان شهریور 

 مقاطع مختلف از این دانشگاه دانش آموخته شده اند.

 معاونت پژوهشی:

معاونت در سطح دانشگاه فعالیت مرکز تحقیقات و یک مرکز رشد در زیر مجموعه این  5در حال حاضر 

 می نمایند که عبارتند از : 

مرکز تحقیقات متابولیک 

مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان 

مرکز تحقیقات پوسیدگی دندان 

 مرکز تحقیقاتSDH  )عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت( 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 

مرکز رشد فناوری زیست پزشکی 

 :به این معاونت عبارتند از  وابسته واحدهای تحقیقاتیسایر 

(1384پایگاه تحقیقات جمیعتی مینودر )مصوب 

(1379دفتر ارتباط با صنعت ) 

وعلی ب –قدس   -شهید رجایی  –واحدهای حمایت از توسعه تحقیقات بالینی در )بیمارستان های کوثر 

ت(بهمن و والی 22 -سینا

5 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



مجالت دانشگاه:

(Doajپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)اندکس  -فصل نامه علمی

(Doajدانشگاه)اندکس  Biotechnologyمجله انگلیسی 

فصل نامه آموزش پزشکی و توسعه 

فصل نامه دانشجویی ادراک 

23:( 1395زمان آخرین بروز رسانی این گزارش )اردیبهشت دانشگاه در  Hشاخص 

15شیابی وزارت:  خرین ارزآ رتبه دانشگاه در

و فرهنگی: معاونت دانشجویی

این معاونت در جهت آموزش و شکوفایی و استعدادهای دانشجویان که از اهداف اصلی دانشگاه است  

اط نش، فرهنگی و آن به منظور تأمین نیازهای رفاهیکوشد با تهیه طرح و برنامه و در نهایت اجرای می

 . نشجو با دانشگاه ایفای نقش نمایدارتباط دا دانشجویان به عنوان پل اصلی

 1491متر مربع بوده که  16338، مجموع فضاهای خوابگاهی دانشجویان دانشگاه 1395در ابتدای سال 

 پسر( را در خود جای داده است. 422دختر و  1069دانشجو )

نشریه دانشجویی نیز با  10باشند و کانون و تشکل دانشجویی و غیردانشجویی در دانشگاه فعال می 15

ز کل دانشجویان درصد ا 68گردد. حدود ه در سطح دانشگاه چاپ و منتشر میهزار نسخ 10تیراژ مجموعاً 

ی یابند. فضاهای ورزشای فرهنگی حضور میها فعالیت دارند یا در برنامه هها و تشکلبه نوعی در کانون

مترمربع به ازای هر دانشجو )در مقایسه  3/0خص مترمربع است که با داشتن شا 880سرپوشیده دانشگاه 

 مترمربع به ازای هر دانشجو( نمایانگر کمبود شدید فضای ورزشی در دانشگاه است.  1با استاندارد 

 غذا و دارو:معاونت 

ارتقاء کیفی و کمی خدمات دارویی، غذایی،  با اهداف قزوین وداروی دانشگاه علوم پزشکی معاونت غذا

رتقاء های توسعه در اشتی و بسته بندی استان و افزایش سطح مشارکت مردم و سایر بخش، بهداآرایشی
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موده نامر غذا و دارو شروع به فعالیت  سالمت و همچنین کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش مرتبط با

های غذا و داروی موفق گردید در ارزیابی عملکرد ساالنه معاونت 1395در سال معاونت دانشگاه این  است.

( که توسط سازمان غذا ودارو کشور به انجام رسید رتبه نخست کشوری را در 94کشور )عملکرد سال 

. های سطح دو کشور به خود اختصاص دهددانشگاه

 معاونت توسعه مدیریت و منابع:

ای دیگر همقدمات فعالیت ای است جهت تمهیدزوین مجموعهدانشگاه علوم پزشکی قمعاونت پشتیبانی 

جهت تحقق اهداف سازمانی عملی  در سازمان که فراهم آوردن تمامی شرایط حیات و تالش دانشگاه را

 نماید.می

:معاونت بهداشتی 

ساختار  شد.آغاز  1373بهداشت استان از سال  فعالیت این حوزه بعنوان معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز

اساس ساختار و تشکیالت حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه  بر:  و تشکیالت حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه

مرکز بهداشت روستایی،  43خانه بهداشت،  274مرکز بهداشت شهرستان،  6 تعداد،   3/8/94و تا تاریخ 

 پایگاه بهداشتی غیرضمیمه، 31 ،پایگاه بهداشتی ضمیمه 27 مرکز بهداشت شهری و شهری روستایی، 29

مرکز  3همچنین  باشند. می در سطح استان فعال زایمانی مرکز تسهیالت 5مرکز شبانه روزی و   11

  آموزش بهورزی زیر نظر این معاونت تربیت بهورز را برای مناطق روستایی بر عهده دارند.

درمان:معاونت 

دانشگاه است که با سه رویکرد نظارت بر فرایند ارائه های راهبردی حوزه معاونت درمان یکی از معاونت

صدور پروانه ها و مجوزهای مورد نیاز موسسات و مراکز درمانی و مات درمانی و رسیدگی به شکایات، خد

پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای درمانی جامعه فعالیت دارد. زیرمجموعه های این معاونت 

ها، اداره تباربخشی امور درمان، اداره امور پرستاری، مدیریت امور آزمایشگاهشامل مدیریت نظارت و اع

7 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



تجهیزات پزشکی و همچنین اداره امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی به همراه واحد شورای پزشکی، 

 نماید.نی استان را حمایت و پاسخگویی میواحد پیوند اعضا و حمایت از بیماران خاص بخش درما

( استان115فوریت های پزشکی )اورژانس پیش بیمارستانی -2جدول

تعدادنام فوریت پزشکی

36تعداد پایگاههای جاده ای / شهری

36تعداد آمبوالنس فعال

17تعداد آمبوالنس پشتیبان

1تعداد اتوبوس النس

3تعدادد موتورالنس

1تعداد پایگاه اورژانس هوایی

1اورژانس هواییتعداد بالگرد 

 شهرستان ها  و درمانبهداشت  های شبکه

  :شبکه بهداشت و درمان تاکستان 

پایگاه بهداشتی غیرضمیمه درحال ارائه  6و  پایگاه بهداشتی ضمیمه 5مرکز بهداشتی درمانی،  15تعداد 

 باشند. می سالمت خدمات

  البرز:شبکه بهداشت و درمان 

برای پوشش کامل  .نفر بوده است 203،276، برابر با 1390جمعیت این شهرستان برطبق سرشماری سال 

پایگاه بهداشتی  6مرکز بهداشتی درمانی ،  9ارائه خدمات سالمت به مردم شریف این شهرستان تعداد 

ز و حال حاضر کلیه مرکاین تعداد در  بینی گردیده که ازپایگاه بهداشتی غیرضمیمه پیش 9و  ضمیمه

حال ارائه خدمات  پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه فعال بوده و در 5بینی شده و تعداد های ضمیمه پیشپایگاه

 باشند. می

04/05/1394

/د22685/36

ندارد

8 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



: شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک  

نفری افاغنه  693نفربوده که با جمعیت  29100نفر و جمعیت روستایی  68596جمعیت شهری شهرستان 

 7این شبکه دارای  .باشدنفر جمعیت می 98389مجموع دارای  در مناطق شهری و روستایی درساکن 

 ضمناً .باشدمرکز شهری روستایی  می 1مرکز شهری و 1مرکز آن روستایی و  6مرکز بهداشتی درمانی که 

مستقل  گاه به صورتپای 3پایگاه به صورت ضمیمه و  2پایگاه بوده که  5مناطق شهری شهرستان دارای 

 نمایند.ارائه خدمت می

 :شبکه بهداشت و درمان آوج

تأسیس  1391سال  باشد که درسیس و منفک شده از بویین زهرا میاین شبکه بهداشت و درمان جدیدالتأ

 24956  جمعیت روستایی:نفر و  9942جمعیت شهری: شامل  34953جمعیت شهرستان:  کلگردیده است. 

 باشد.نفر می

 :درمان بویین زهرا شبکه بهداشت و

نفر (025/126()با افاغنه751/124)بدون افاغنه، برابر با1393جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال

 پایگاه بهداشتی ضمیمه پیش بینی گردید 7مرکز بهداشتی درمانی ،  19شهرستان تعداد این  .بوده است

 در شهر ضمیمهیک پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه وهای این تعداد در حال حاضر کلیه مراکز و پایگاه که از

 . باشندعال بوده و درحال ارائه خدمات میف بوئین زهرا 

 مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین:

تی را وشش خدمات بهداشرستان مرکز استان، بزرگترین مرکز پاین مرکز که با تحت پوشش قرار دادن شه

 -مرکز بهداشتی درمانی شهری 7مرکز بهداشتی درمانی روستایی،  43داشتن ها دارد با در میان شهرستان

بهداشتی  پایگاه 29مرکز شبانه روزی و  4خانه بهداشت،  102مرکز بهداشتی درمانی شهری،  8روستایی و 

 ت را تحت پوششاز جمله مناطق طارم سفلی و المو ضمیمه وسعت زیادی از مساحت استانضمیمه و غیر

 دهد.قرار میخدمات خود 
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ها: دانشکده

ده های ذیل می باشد:این دانشگاه در حال حاضر دارای دانشک

:دانشکده پزشکی شهید بابائی-1

 تخصصی  هاینفر و در رشته 530تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته پزشکی عمومی

هستند. نفر168مختلف

:دانشکده دندانپزشکی -2

رشته  5( ، در 94-95در مقاطع مختلف رشته دندانپزشکی )آمار نیمسال دوم  دانشجو 259این دانشکده با 

اندودانتیکس، پریودانتیکس، ارتودانتیکس،دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکی ترمیمی اقدام به تربیت 

 دستیار تخصصی می نماید.

:پرستاری و مامایی دانشکده-3

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  پرستاری و مامایی و دانشجو در سه مقطع  500این دانشکده در حال حاضر 

( ن و مشاوره در ماماییچهار رشته کارشناسی ارشد ) مراقبت های ویژه، روان پرستاری، پرستاری سالمندا

 نماید.فعالیت می

دانشکده بهداشت: -4

نفر آنان در  95نفر است که  446،  94-95تعداد دانشجویان مقاطع مختلف این دانشکده در نیمسال دوم 

 نمایند.  تحصیل می MPHمقاطع کارشناسی ارشد و 
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دانشکده پیراپزشکی:-5

های پزشکی، پنج دانشجو در: یک مقطع کاردانی در رشته فوریت 484ال حاضر، دارای این دانشکده در ح

مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در سه رشته علوم آزمایشگاهی، هوشبری و اتاق عمل و یک رشته 

 باشد.میکارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری پزشکی 

مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

:مرکزآموزشی، درمانی شهید رجایی-1

-شامل بخش فعال تتخ 148 مترمربع با 8520رمربع و زیربنای مت 5830اکنون این مرکز با مساحت هم 

عمل، درمانگاه، یو، اتاق سی  مغزواعصاب، سوختگی، آی ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی های جراحی

 مغز–راحیج–های تخصصی: ارتوپدی اسکن، فیزیوتراپی، داروخانه، درمانگاهتی آزمایشگاه، رادیولوژی،سی

 .باشدمی وابسته هایقسمت و فیزیک طب–تغذیه–ترمیمی–اعصاب و

بوعلی سینا: مرکزآموزشی، درمانی -2

آماده تخت فعال  232و با هزار متر مربع  23هزار متر مربع با زیر بنای  29هم اکنون با مساحت تقریبی 

بخش( 2قلب و عروق) -بخش(  3داخلی)بخش های دارای  ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

.می باشد آنژیوگرافی -چشم -اعصاب -عفونی -بخش( 2سی سی یو )  -بخش( 2آی سی یو )  -

قدس: مرکزآموزشی، درمانی-3

 تخت فعال است. 140 دارایمترمربع 4862 زیربنای و 36000 مساحت به زمینی در

،PICU،NICUبخش های موجود در  مرکز آموزشی درمانی قدس: اورژانس، اتاق عمل، بیهوشی، بخش 

اطفال یک، اطفال دو، جراحی اطفال، روانپزشکی اطفال، بخش گوش و حلق و بینی، خون و آنکولوژی 

 کودکان و بخش نوزادان .
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کوثر : مرکزآموزشی، درمانی-4

زایمان، بعد از زایمان، نوزادان،  که شامل بخشهای تخت فعال  142با دوطبقه  در متر 4120 مساحت تقریبی

 تعدادی از واحدهای مربوطه می باشد  وNICUوICUجراحی زنان، پره ناتال، رومینگین، اتاق عمل، 

بهمن: 22درمانی  مرکزآموزشی، -5

مترمربع و  87/4079با مساحتی حدود که استیجاری و در تملک راه آهن می باشد، بهمن  22بیمارستان 

تخت  60با مترمربع  300متر مربع و پارکینگی به مساحت 500مترمربع و فضای سبز  06/3076زیربنای 

به عنوان تنها مرکز روانپزشکی این استان شناخته  1387و در سال  در خیابان راه آهن واقع شده استفعال 

( MMTمرکز درمان سوء مصرف مواد) 1391در تابستان سال  شد.شده و از مجموعه بیمارستان بوعلی مجزا 

 .نیز به آن افزوده شده است

 والیت : مرکزآموزشی، درمانی -6

با ، در پی سفر مقام معظم رهبری 82ال متر مربع در س 24000متر مربع و با زیر بنای  55000به مساحت 

درمانگاه  11دارای  این مرکزگرفت. قراربهره برداری مورد 1390در سال در شهرک مینودر تخت فعال  216

، شیمی درمانی، ، قلب، جراحی، داخلی، اورولوژیتحت نظر، اتاق عمل  ،اورژانسهای ، بخش تخصصی

CCU  وICU   شده است طبقه طراحی و ساخته 8این مرکز در. 

بیمارستان  امیر المومنین )ع( بویین زهرا: -7

به بهره برداری رسیده است .عالوه بر بخش اورژانس  82در خرداد ماه سال  فعالتخت  50 با تعداد

بخشهای بستری شامل بخش جراحی عمومی ، بیماریهای داخلی ، بیماریهای زنان و زایمان ،اطفال و 

 . نیزدراینبیمارستانفعالهستند CCUنوزادان و 

بیمارستان شفا )تاکستان(: -8

افتتاح و راه اندازی شد.  بیمارستان در  1394در شهر تاکستان، در بهمن ماه  تخت فعال 75این بیمارستان 

مترمربع، به ارائه  8500مترمربع و بنای چهارطبقه به زیربنای مجموعاً حدود  5000زمینی به مساحت 
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خدمات تخصصی در رشته های زنان و مامایی، کودکان و نوزادان، جراحی عمومی ، داخلی، قلب و عروق، 

وپدی، مغز و اعصاب)نورولوژی( و گوش و حلق بینی می پردازد. دو متخصص پاتولوژیست و رادیولوژیست ارت

نیز در پاراکلینیک این بیمارستان اشتغال به خدمت دارند. عالوه بر بخشهای اورژانس و بستری بیماران، 

خانه، رادیولوژی ، اندوسکوپی ، آزمایشگاه، داروNICUو  CCU ،ICUدرمانگاه تخصصی، بخش های  11

اسالیس به مردم منطقه ارائه خدمت می دهند. بیمارستان دارای دو دستگاه  16اسکن   CTدیجیتال و 

آمبوالنس تویوتای مجهز می باشد.

مرکزکلینیک و پاراکلینیک تخصصی شهدا )آبیک( -9

بخش  رادیولوژی، این به دلیل نیاز مردم به بخش اورژانس، کلینیک های تخصصی، داروخانه، آزمایشگاه و

 ها در آن ساختمان راه اندازی گردید تا کمبود مردم در این موارد مرتفع گردد.

های الوند و آبیکشهرز دو بیمارستان غیر دولتی خرید خدمت ا -10

ولیعصر  بیمارستان خصوصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از عالوه بر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه،

رحیمیان در شهر الوند طی قراردادی خرید خدمت می نماید. طی این قراردادها ، بیماران مارستان بی آبیک و

، ی خصوصیهاانی با کیفیت بیمارستانبا مراجعه به این بیمارستان ها با دریافت خدمات تشخیصی و درم

اه به توسط دانشگ های دولتی و خصوصیتعرفه تفاوتپردازند و مابههای دولتی را میتعرفه بیمارستان

 مبود بیمارستان دولتی در اینشود. با این شیوه، کهای مذکور پرداخت میان بیمارستانصاحبان و مدیر

 گردد.فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نمی ها مرتفع و به دلیل پرداخت تعرفه دولتیشهر

 علوم پزشکی  کلینیک های ویژه دانشگاه

کلینیک ویژه در سطح استان به ارائه  10( تعداد 95گزارش )اردیبهشت در زمان آخرین به روز رسانی این 

 پزشک متخصص و فوق تخصص 125پردازند و بیش از سرپایی با تعرفه ارزان دولتی می خدمات درمان

 نمایند.رشته مختلف ارائه خدمت می 31در 
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 داروخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

باب و تعداد داروسازان شاغل در استان در سال  148،  94پوشش دانشگاه تا پایان سال تعداد داروخانه های تحت 

 نفر می باشند. 180حدوداً 94

 مراکز طب سنتی 

در حال حاضر دو واحد مطب طب سنتی در استان فعال می باشد و پیش بینی راه اندازی یک واحد کلینیک 

ود.شواحد مطب طب سنتی تا پایان برنامه ششم می 4و 

 وضعیت ارایه کنندگان خدمات سالمت بخش خصوصی

استان  تعداد بخش های خصوصی مرتبط با سالمت-3جدول

تعدادبخش های خصوصیتعدادبخش های خصوصی

166(دفاتر کار مامایی)دارنده پروانه6تعداد بیمارستان های خصوصی

45تعداد مراکز فیزیو تراپی  557تعداد پزشکان عمومی) دارنده پروانه مطب (

23بینایی سنجی303تعداد پزشکان متخصص)دارنده پروانه مطب(

16شنوایی سنجی  28پزشکان فوق تخصص )دارنده پروانه مطب(

25تعداد مراکز مشاوره تغذیه244دندانپزشکان عمومی)دارنده پروانه مطب(

86تعداد آزمایشگاه ها68دندانپزشکان متخصص)دارنده پروانه مطب(

1433پرستاری کادر34هاتعداد درمانگاه

تعداد تخت فعال استان به تفکیک بیمارستان -4جدول 

تعداد تختنام بیمارستانردیفتعداد تختنام بیمارستانردیف

219رازی2329بوعلی سینا1

104تامین اجتماعی تاکستان14810شهید رجایی2

70دهخدا21611والیت3

106پاستور14012قدس4

118مهرگان14213کوثر5

49ولیعصر آبیک6014بهمن 622

70رحیمیان البرز7515شفا تاکستان7

1799جمع کل50امیرالمومنین8
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 دستاوردهای طرح تحول سالمت: 

 طرح تحول بهداشت:-الف

های سالمتخدمات در سطح مرکز و پایگاههای بهداشتی با فعال نمودن بهبود شاخص

های درمانیکاهش هزینه 

 های ناشی از خدمات تکراریجلوگیری از هدر رفتن منابع و کنترل هزینه 

تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز سالمت جامعه 

ویژه تجهیزات فنی با اعتباری استاندارد نمودن تجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمات به 

میلیارد ریال 80بالغ بر 

های الزم جهت اجرای پرونده الکترونیک سالمت )کامپیوتر، اینترنت و...( درصد زیرساخت 80تأمین  

آباد، دشتک، دور چاک، احداث آباد، حسنآباد آبگرم، جهانهای بهداشت: احمدآباد ارداق، احمداحداث خانه 

و تجهیز مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک الوند، احداث و تجهیز آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی 

 دانسفهان و دو باب پانسیون پزشک

رکت بخش ساماندهی جهت انجام دهگردشی اعضای تیم سالمت با تأمین خودروها جهت مراکز )با مشا 

ش های تحت پوشروز در هفته پزشک و اعضای تیم سالمت به خانهمنظور حضور حداقل یکخصوصی( به

هر مرکز و مراقبت از بیماران خاص به ویژه سالمندان و گروه هدف

های مختلف بهداشتی درمانینفر نیروی فنی در رده 250زایی و جذب اشتغال 

نشین و کم برخوردار ویژه مناطق حاشیهذیه در مراکز سالمت بهنفر کارشناس روان و تغ 40استقرار  

منظور کاهش بار بیماریهای غیرواگیربه

های بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش و انجام تعمیر اساسی در تمامی مراکز و خانه 

میلیارد ریال 70غ بر برخوردار با اعتباری بالبهداشت تحت پوشش با اولویت مناطق محروم و کم
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پایگاه سالمت به تعداد واحدهای موجود  17مرکز و  5افزایش دسترسی مردم به خدمات سالمت با افزایش  

ازطریق بکارگیری از بخش خصوصی

مرکز و پایگاه سالمت در سطح استان 9خرید  

شین مناطق حاشیه ن ویژه درمترمربع فضای فیزیکی بهداشتی درمانی در سطح استان به 10741افزایش  

منظور ارتقای کیفی خدمات سالمتبرخوردار بهو کم

 ازنفر  1000 برای NCDسالمت با رویکرد بیماریهای غیرواگیر آموزش بسته خدمتی جدید برنامه تحول 

سالمت تیماعضای 

های غیرضروری و تکراریمنظور کاهش هزینهتقویت سیستم ارجاع در مناطق روستایی به 

ه تمامی ای کگونهتأمین امکانات و فضای مناسب جهت بیتوته پزشکان در مناطق روستایی و مراکز به 

مراکز مجری بیمه روستایی پس از وقت اداری قادر به ارائه خدمات اورژانس در مناطق روستایی باشند

بهبود کمی و کیفی خدمات دارویی در مناطق روستایی 

اندازی و ارائه خدمات در مناطق حاشیه نشینصی در جهت راهفراهم ساختن مشارکت بخش خصو 

ها جهت تجمیع خدمات پیش بیمارستانی و استقرار و راه اندازی اجرای تفاهم نامه مشترک با مرکز فوریت 

ها در داخل مراکز بهداشتی درمانیفوریت

نها برای تمامی پزشکان و ماماهای استاهای فوریتبرگزاری بازآموزی دوره 

طرح تحول درمان:-ب

درمان و آموزش پزشکی های وزارت بهداشت،کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان -1

 %3و  %6از هزینه های بستری به کاهش درصد سهم بیماران •

ارائه خدمات تخصصی تشخیصی درمانی در بخش دولتی•

16 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



از طریق تدوین نقشه ارجاع خدمات آزمایشگاهی  عدم ارجاع مردم برای انجام آزمایشات تخصصی•

درصدی خدمات آزمایشگاهی در بیمارستانهای دانشگاهی 97درون دانشگاهی و پوشش 

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیارتقا کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان -2

بازسازی و بهسازی فضاهای فیزیکی •

 ICU،PICUتختهای بخشهای اورژانس بیمارستانی، روانپزشکی کودکان، ایجاد، توسعه و تجهیز•

در بیمارستانهای دانشگاهی NICU, و

بیمارستان والیت MRIاضافه نمودن تجهیزات تشخیصی درمانی پیشرفته پزشکی از جمله •

توزیع تجهیزات پایه ای•

ق عمل و ...انفر نیروی انسانی پرستار، علوم آزمایشگاهی، ات 305و اضافه نمودن •

ترویج زایمان طبیعی -3

های دولتیرایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان•

طلبی و فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی در استان قزوین حمایت•

نسبت به قبل از اجرای برنامه تحول  94درصدی شاخص سزارین در پایان سال  14.2کاهش •

نظام سالمت

های دوستدار مادر و ر زمینه کاهش شاخص سزارین، شاخصدستیابی به اهداف تعیین شده د•

های الکتیوسزارین

های مناطق محرومحمایت از ماندگاری پزشکان در بیمارستان-4

94مشمول  شدن شهرستان بوئین زهرا در تقسیم بندی مناطق محروم از مهرماه •

یت خدمات سالمت در ارتقا عدالت در دسترسی و بهره مندی مردم به خدمات سالمت ارتقا کیف•

مناطق کمتر توسعه یافته
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های دانشگاه علوم پزشکیحضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان-5

مرکز آموزشی درمانی دانشگاه در شهر قزوین 5اجرای برنامه در •

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیارتقا کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان-6

کلینیک دیگر 4کلینیک و شروع عملیات ساخت  10به  1های ویژه از  افزایش تعداد کلینیک•

رشته قبل از اجرای طرح  تحول نظام  15افزایش تعداد رشته های تخصصی و فوق تخصصی از •

94رشته در پایان سال  30سالمت به 

توسعه خدمات اورژانس هوایی-7

ه منظور تسریع و تسهیل انتقال ب1393پایگاه اورژانس هوایی در مرداد ماه سال 1راه اندازی •

 بیماران و مصدومان در حوادث پرتلفات و غیرمترقبه

تنگناها و چالش ها :

ای دستگاهای اجراییعدم هماهنگی و انسجام بین بخشی و عملکرد جزیره .1

نبود ساز و کار برخورد با دستگاهای آسیب رسان سالمت  .2

راهبردی سالمت در سیاست هـا پراکنـدگی در تولید و بکارگیری اطالعات و شواهد .3

فقدان سیاستگذاری متمرکز و یکپارچه در حوزه سالمت و ناهماهنگی مراکز تصمیم ساز .4

کمبود منابع انسانی توانمند به ویژه افراد استراتژیست و تـاثیر گـذار .5

ضعف اعمال حاکمیت درون بخشی و بین بخشی به علـت تضـاد منافع  سازمانی،  فشارهای  .6

ای سیاسـی، ساختارهای تصمیم گیری موازی، ضعف نگرش سیستمیک و فرهنـگ گـروه هـ

سـازمانی کـارگروهی

متالکمبود منابع پایدار در بخش سالمت با توجه به هزینه هـای رو به رشـد خدمــات سـ .7

18 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



و کارایی نامناسبال هزینه اداری با .8

های بیمه در پرداختی ها مرتبطعدم همکاری مناسب سازمان .9

نکردن از امکانات،ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی استفاده .10

فقدان نظام جامع ثبت و انتشار داده ها و اطالعات .11

باال بودن پرداخت از جیب مردم در هزینه های سالمت .12

ضعف در نظام جامع نظارت و ارزابی عملکرد .13

افزایش خدمات پراکلینیکی به دلیلی تقاضای القایی .14

عدم استقرار نظام ارجاع .15

برنامه محور نبودن فعالیت های بخش سالمت .16

عدم پایش مستمر و گزارش گیری دوره ای از پیشرفت یرنامه ها توسط سیاستگذاران .17

ضعف دانش،فرهنگ،و مهارت های الزم در تدوین و مدیریت پروژه .18

ناتوانی در جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد به دلیل فقدان  منابع و نظام انگیزشی مناسب. .19

تمایل مردم به استفاده از خدمات تخصصی سالمت .20

عدم توجه به تقدم پیشگیری بر درمان  .21

فرسودگی فضاهای فیزیکی و تجهیزات درمانی .22

کمبود تخت بیمارستانی در استان .23

افزایش رفتارهای پر خطر در جمعیت از جمله تغذیه نامناسب،مصرف دخانیات،کم تحرکی،اضافه  .24

وزن و مصرف الکل 

استان جمعیت در بدنی توده نمایه و فشارخون دیابت، بیماری یشیافزا روند .25

آنها اجتماعی حمایت عدم و استان سطح در HIV بیماران آمار افزایش .26
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صنعتی و شهری خانه تصفیه و فاضالب آوری جمع کارائی مناسب شبکه عدم .27

زهرا بوئین و الموت آوج، ویژه به مناطق برخی در محرومیت ضریب بودن پایین .28

 کشآفت میزان باقیمانده از اطالع عدم و هاسرطان عروقی، و قلبی هایبیماری بار شیوع افزایش .29

کشاورزی محصوالت در

جامعه افراد کلیه توسط بیمه حق پرداختی بودن یکسان .30

 استان در دارویی انبار فقدان .31

استان در داروها بررسی جهت آزمایشگاه فقدان .32

دارو و غذا معاونت در اداری سیستم در داروساز نیروی وجود عدم .33

حوزه سازمانی چارت تأیید عدم .34

همجوار های استان در مجوز بدون کاالهای توزیع و تولید مراکز وجود .35

یبازرگان و کشاورزی استاندارد، مانند ها¬دستگاه سایر با غذا نظارت حوزه در کاری موازی وجود .36

 علوم یبررو و نیست جهانی سطح در آن از حاصل مقاالت و دانشگاه تحقیقاتی طرحهای کیفیت .37

. رسدنمی چاپ به برتر مجالت در نتیجه در. ندارد تاکید آن های تازه و نوین

الزامات

مت با رعایت: سالتحقق رویکرد  -

 اولویت پیشگیری بر درمان.

های بهداشتی و درمانی. روزآمد نمودن برنامه

مت مبتنی بر شواهد معتبر علمی. سالکاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کننده 

ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفـع موانـع تنش  -می المت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالارتقاء س-

.وانیمت رالقی و معنوی و ارتقاء شـاخصهـای سالآفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشهای اخ
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نـدی ب ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القـائی و اجـازه تجـویز صـرفاً بـر اسـاس نظـام سـطح-

و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور 

مت با محوریـت عـدالت و الافزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه س-

و  وری در قالب شـبکه بهداشـتی ع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهرهالپاسخگویی، اطتأکید بر 

درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:

متالترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های علمی در مراقبت های س

ج نظام حاکمیت بـالینیمت با استقرار و ترویالافزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای س

 بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.-

جهاد کشاورزی و حمایـت از توسـعه نـوآوری هـای  سازمانترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر 

دانشگاه علوم پزشکیعلمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده های دارویی سنتی تحـت نظـر 

 بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی. دانشگاه علوم پزشکینظارت 

برقراری تعامل و تبادل منطقی میـان طـب سـنتی و طـب نـوین بـرای هـم افزایـی تجربیـات و  

 درمانی.  روشهای 

ح سبک زندگی در عرصه تغذیه.الاص-

21 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



میانگین کشوری مقایسه شاخص های سالمت استان با  

امید به زندگی:1-

اصلی ترین شاخصی که وضع بهداشت و سالمت را در کل جمعیت نشان میدهد، امید به زندگی در 

بدو تولد است. این شاخص متوسط سالهایی است که انتظار  میرود یک فرد در بدو تولد، عمر و زندگی 

ت محاسبه ک جنسیدر پیش داشته باشد. این شاخص مستقل از ساختار سنی جمعیت بوده و به تفکی

میگردد. قابل ذکر است در اغلب جوامع به دلیل ساختار جسمی و فیزیولوژیکی، امید به زندگی زنان 

افزایش  1394در سال  74به  1384در سال  71.3بیش از مردان است امید به زندگی در کشور از 

افزایش یافته است  1393در سال  77.3به  1384در سال  72.5یافته است. در استان این شاخص از 

 امید به زندگی در استان بیشتر از میانگین کشوری می باشد.

تولد زنده(: 1000مرگ و میر کودکان زیر پنج سال )در 2-

مرگ و میر کودکان مانند امید به زندگی یکی از شاخص های مهم سالمت است یکی از مهمترین 

شاخص های مهم بین المللی می باشد شاخص های ارزابی توسعه یافتگی محسوب می شود و از 

به  1384در سال  26.2تولد زنده( از  1000خوشبختانه میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال )در 

کاهش یافته است این روند در استان نیز اتفاق افتاده است بطوریکه این میزان  1394در سال  15.5

است. وضعیت استان در این شاخص بهتر از  رسیده 1393در سال  12.83به  1384در سال  21.9از 

 میانگین کشوری می باشد.

تولد زنده(: 100000میزان مرگ ومیر مادران باردار)در  -3

یکی از شاخص های مهم نظام سالمت می باشد که وضعیت سالمت مادران را نشان می دهد این 

مورد  در سال  23.8وریک از شاخص در کشور از برنامه چهارم تا کنون روند کاهشی داشته است بط

رسیده است وضعیت  21به  31.9کاهش یافته است در استان نیز از  1394در سال  15.5به  1384

 استان در این شاخص بدتر از میانگین کشوری می باشد. 
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شاخص نسبت تخت به هزار نفر جمعیت:4-

در  1.52به  1384در سال  1.63این شاخص که نمایانگر ارایه خدمات درمانی می باشد در کشور از 

 1063تخت می باشد که  1799کاهش یافته است. در حال حاضر تعداد تختهای استان  1394سال 

تخت در بخش خصوصی می باشد و  413تخت تامین اجتماعی و  323تخت در بخش دانشگاهی ،

تختخوابی  700ن تخت موجود می باشد که با راه اندازی بیمارستا 37/1به ازای هر هزار نفر جمعیت 

خواهد رسید.در استان  2تختخوابی الوند دانشگاه تا پایان برنامه ششم این نسبت به عدد  120قزوین و 

افزایش یافته است گرچه روند این نسبت افزایشی  1.37به  1.11نسبت تخت به هزار نفر جمعیت از 

 را می طلبد.است ولی از میانگین کشوری کمتر است که سرمایه گذاری در این بخش 

پزشک به هزار نفر جمعیت:5-

افزایش  1394در سال  1.84به  1384در سال  1.37نسبت پزشک به هزار نفر جمعیت در کشور از 

 1394در سال  0.91بوده که به  0.57عدد  1384یافته است در حالی که در استان این نسبت در سال 

الیل آن کشور خیلی پایین است و یکی از دافزایش یافته است لیکن این شاخص نسبت به میانگین 

 نزدیکی به تهران است بایستی برای ماندگاری پزشکان در استان تمهیداتی بکار گرفته شود. 

تعداد بیمارستانهای کشور: -6

افزایش یافت در استان  1394در سال  922به  1384عدد در سال  750تعداد بیمارستانهای کشور از 

رسیده است تعداد بیمارستان ها استان  1394عدد در سال  16به  1384در سال  عدد 11نیز تعداد از 

 نسبت به میانگین کشوری مطلبوتر است.

پوشش واکسیناسیون زیر یک سال:-7

رسیده است  %99به  1384در سال  %95پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یک سال کشور از  

بوده است.  %100)ابتدای برنامه چهارم( تا کنون 1384میزان این شاخص در استان از سال 
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سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم:-8

رسیده است وضعیت این  1394ر سال د % 53به  1384در سال  %54.9میزان پرداخت از جیب در کشور از 

شاخص در استان نیز مشابه کشور است

 سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی –امور اجتماعی الف( 

عملکرد اهداف کمی/ شاخص های بخش -1جدول 

 هدف کلی
واحد 

متعارف

سال های برنامه 

چهارم

رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

)درصد(

متوسط رشد/  سال های برنامه پنجم

دوره برنامه 

پنجم )درصد( 1384138913901391139213931394

امید به زندگی در 
بدو تولد

77.377.30.4- - 76.2 0.79 75.4 72.5 سال

میزان مرگ و میر 
اطفال زیر پنج سال

در هزار 
 تولد

21.9 18.54 -3.2814.5114.6716.7612.8312.83-3

میزان مرگ و میر 
مادران باردار

درصد هزار 
تولد زنده

31.9 19.72 -9.179.9314.19.42221.4321.2

تخت به هزار نفر 
جمعیت

1.1-1.1119.176.661.431.371.361.331.37نسبت

پزشک به هزار نفر 
جمعیت

0.570.714.490.750.730.930.920.915نسبت

تعداد مراکز 
بهداشتی و درمانی 

روستایی فعال
0.9143444443430.01- 43 45 واحد

تعداد مراکز 
بهداشتی و درمانی 

شهری فعال
34382.2539393940400.6واحد

تعداد مراکز درمانی 
)کلینیک های ویژه 

و..

31352.46394155596614.1واحد

124614382.91173816881702170417990.9تعدادتعداد تخت فعال

تعداد بیمارستانهای 
استان

11133.4015141414150.12تعداد

میزان اهدای خون 
در جمعیت

به ازای 
هزار نفر 
جمعیت

18.1 14.19 -4.7521.9823.5223.823.925.13.4

تعداد کل پایگاههای 
سالمت غیر ضمیمه 

فعال
22252.5928313131312.6واحد

پوشش 
واکسیناسیون زیر 

یک سال
1.71101.8104.94101.8103103.50.4- 100 109 درصد
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هدف کلی
واحد 

متعارف

سال های برنامه 

چهارم

رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

)درصد(

متوسط رشد/  سال های برنامه پنجم

دوره برنامه 

پنجم )درصد( 1384138913901391139213931394

دسترسی جمیعت به 
خدمات بهداشتی 

درمانی
96.899.50.5599.5699.5699.6599.799.730.04 درصد

0.5- 274 278 280 280 280 0.22 276 273 تعداد خانه بهداشت فعال

*سهم پرداخت 
مستقیم از جیب 

مردم
12- 30 34 39 44 50 0 56 56 درصد

کل داروی تولید 
داخل

---------میلیون عدد

نسبت داروهای 
تولید داخل به کل 

داروها )تعداد(
---------درصد

نسبت داروهای 
تولید داخل به کل 

داروها )ریالی(
---------درصد
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سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی –برنامه راهبردی 

واحد هدف کلی بخش ردیف

وضع موجود

)پایان سال  

1393)

پایان برنامه 

(1399ششم )
راهبرد دستیابی به هدف کلی

77 76.2 سال افزایش امید به زندگی 1

های سالمت جسمی، روانی، و معنوی با ارتقای حمایت-

تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه

 عوامل خطر بیماریهای غیر واگیرکاهش  -

 توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور -

اندرکاران و توسعه همکاریهای بینبخشی میان دست -

های مختلف جامعهذینفعان بخش

 های پایشگذاری اطالعات نظامتوسعه به اشتراک-

 تحکیم بنیان خانواده-

منظور های اسالمی،معنوی و اخالقی بهترویج آموزش -

های عمومیافزایش آگاهی

 ایرانی –ترویج سبک زندگی اسالمی  -

 ارتقای بهداشت روان جامعه -

مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک  توانمندسازی -

 زندگی سالم

نهاد در ارتقای های مردمحمایت از مشارکت سازمان -

های سالمتشاخص

2

کاهش بار ناشی از 

ل عوامبیماریهای غیرواگیر و 

 خطر

درصد از 

DALY
76% 72.2%

های سالمت جسمی، روانی، و معنوی با ارتقای حمایت-
تمرکز بر محیط زندگی، کار و جامعه

 کاهش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر -
 توسعه رویکرد مدیریت پیشگیری در همه امور -
اندرکاران و بخشی میان دست توسعه همکاریهای بین -

مختلف جامعه هایذینفعان بخش
 های پایشگذاری اطالعات نظامتوسعه به اشتراک  -
 تحکیم بنیان خانواده -
منظور های اسالمی،معنوی و اخالقی بهترویج آموزش - 

های عمومیافزایش آگاهی

 ایرانی –ترویج سبک زندگی اسالمی  -
 ارتقای بهداشت روان جامعه -
یت سبک مردم برای خودمراقبتی و رعا توانمندسازی -

 زندگی سالم
نهاد در ارتقای های مردمحمایت از مشارکت سازمان -

های سالمتشاخص
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واحد هدف کلی بخش ردیف

وضع موجود

)پایان سال  

1393)

پایان برنامه 

 (1399ششم )
راهبرد دستیابی به هدف کلی

3 
های توسعه اصالح شاخص

سالمت کودکان
7.935.9عدد

 حین و بعد از تولد –افزایش مراقبت از کودکان قبل  -
 محور)نماد(های اجتماعی مدرسهایجاد نظام مراقبت -
پذیر)زنان باردار و آسیبهای پایش مستمر تغذیه گروه -

کودکان(
 جانبه تکامل دوران ابتدایی کودکیارتقای همه -
 های غیرواگیرارزیابی عوامل خطر بیماری -
 توانمندسازی خانوارها در تامین و مصرف غذای سالم -
های حامی تحرک و ورزش گسترش دسترسی به محیط -

 همگانی
نهاد در ارتقای های مردممشارکت سازمانحمایت از  -

های سالمتشاخص

4

افزایش میزان دسترسی و 
بهره مندی خانوارهای 

ایرانی به سبد مطلوب غذایی 
 ایمن و سالم

%60 %30 درصد

پذیر در راستای استفاده بهینه از منابع هایآسیبآموزشگروه-
 غذایی در دسترس

ذیرپمناطق آسیبها و کمک به تکمیل سبد غذایی گروه -
 استقرار و پایش مستمر نظام ایمنی غذایی -
مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم،مطلوب بهره -

و کافی
 مندی عادالنه آحاد مردم از آب پاک و سالمبهره -
مندی عادالنه آحاد مردم از امکانات ورزشی همگانیبهره -
های بهداشتی فرآوردهمندی عادالنه آحاد مردم از بهره -

 ایمن
مندی عادالنه آحاد مردم از هوای پاکبهره -

5

مدیریت بهینه منابع مالی در      
یت        با الوو مت  ظام ســـال ن
پذیر از      یب  ــ های آسـ گروه

طریق:
کاهش پرداخت از جیب -

 مردم
کاهش درصد خانوارهای - 

مواجه با هزینه های تاسف 
بار سالمت

56 درصد

3.03

30

1

 تأمین منابع پایدار مالی در بخش سالمت -
بندی مدیریت بهینه منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح -

 خدمات
کاهش تقاضای القایی در خدمات سالمت -

6

پوشش فراگیر و دسترسی -
عادالنه به خدمات با کیفیت 

درمان
نیروی انسانی به تخت -

تخت به هزار نفر جمعیت

8/2 نسبت

33/1

5/3

5/2

بازنگری،ارتقا و تعمیم استانداردهای اعتبارسنجی به کلیه  -
مؤسسات درمانی تشخیصی کشور تا سطوح قابل قبول 

 جهانی
ام های نظهای غیردولتی به ایجاد زیرساختتشویق بخش -

سالمت در ارایه خدمات
 ارایه خدمات 3و  2توسعه مراکز دسترسی سطح  -
بسته خدمات پایه و تکمیای سالمتتدوین و بازنگری  -
ارتقای خدمات حمایتی مراقبتی جانبازان - -
 ارتقای خدمات حمایتی مراقبتی معلولین -
های اصلی نظام شبکه بهداشتی و باز مهندسی فرایند -

درمانی

27 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



 واحد هدف کلی بخش ردیف

وضع موجود

)پایان سال  

1393) 

پایان برنامه 

 (1399ششم )
راهبرد دستیابی به هدف کلی

7

های سالمت ارتقای شاخص
 باروری و فرزندآوری

 نرخ باروری کلی-
زایمان طبیعی-

 
 
 
 

 نسبت
درصد

 
 
 
 

1.7 
49.59

 
 
 
 

2.1 
57.5

 تحکیم بنیان خانواده-
 های اسالمی،معنوی و اخالقیترویج آموزش -

 ایرانی –ترویج سبک زندگی اسالمی  -
 عادالنه خدمات سالمت روان توسعه -
آموزش و نظارت در امر زایمان طبیعی و تقویت مراکز  -

 درمان ناباروری
زندگی فردی و آفرین در پیشگیری و رفع عوامل تنش -

اجتماعی

8

خوداتکایی در زمینه طراحی 
و تولید مواد و فرآورده های 
دارویی، واکسن، محصوالت 
زیستی، تجهیزات و ملزومات 
پزشکی با الویت محصوالت 

 دانش بنیان

--درصد

ایجاد فضای رقابتی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی -
تولید دارو، های جانبه در ایجاد زیرساختحمایت همه -

 های بیولوژیک و تجهیزات پزشکیواکسن، فرآورده
تقویت نظام نظارت بر واردات تولید، توزیع و عرضه دارو -
 گسترش تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور -
 های داروییهای مراقبتتوسعه فعالیت -
های الکترونیک به ویژه توسعه و به کارگیری زیرساخت -

کاالهای سالمت و چرخه تأمین و مصرف در ثبت و نظارت 
هاآن
دهندگان خدمات به تجویز صرفاً بر محدود کردن ارایه -

بندی و راهنماهای بالینی،طرح ژنریک و اساس نظام سطح
نظام دارویی ملی کشور

تقویت و توسعه سیستم نظارت و ثبت دارو، واکسن و  -
تجهیزات پزشکی به منظور تضمین کیفیت در سطح 

سازی و عرضهتولید،توزیع، ذخیره
 توسعه برندهای ملی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی -
حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور برای  -

 المللیای و بینورود و رقابت در بازارهای منطقه
گذاری و نظارت کارآمد بر تولید واردات و مصرف سیاست -

 های سالمتفرآورده
های دارویی و تجهیزات پزشکیقاچاق فرآوردهکنترل  -

9

ساماندهی طب سنتی از 
طریق:

درصد خانه بهداشت ارائه -
دهنده خدمات تائید شده 

طب سنتی
تعداد مراکز ارائه فرآورده -

های طبیعی، سنتی و 
گیاهان دارویی

درصد موسسات پزشکی -
بخش خصوصی ارائه دهنده 

خدمات طب سنتی
های تعداد بیمارستان -

دولتی ارائه دهنده خدمات 
طب سنتی

تعداد کلینیک های دولتی -
دهنده خدمات طب سنتی

درصد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

2

0

0

0

0

-

2

6

0

1

های علوم پزشکی های طب سنتی در دانشگاهایجاد رشته -
 کشور

 بررسی متون،مقررات و عوامل مؤثر در طب سنتی کشور -
مند فعالیت طب سنتی در سیستم ارایه خدماتنظامادغام  -
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واحد هدف کلی بخش ردیف

وضع موجود 

)پایان سال 

1393)

پایان 

برنامه 

ششم 

(1399)

راهبرد دستیابی به هدف کلی

10

تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای نظام سالمت
یی که برنامه های توسعه ای خود را بر تعداد دانشگاهها-

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبنای 
باز مهندسی و اجرا نموده اند

01درصد

بررسی نیازهای واقعی نظام ارایه خدمات  -
های آتی و نیروی انسانی سالمت در سال

 منطبق با نیازهای مذکور
های آموزشی در راستای انطباق اصالح شیوه -

جامعهآموختگان با نیازهای مهارت دانش

11 
دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه های دانش علوم 

شکی در منطقه زپ
برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی  ---تعداد

انسانی
 دانشگاهکیفی آموزش  ارتقای -
توسعه هدفمند بر اساس سند آمایش سرزمین -
یطه در ح تبدیل شدن به قطب پزشکی منطقه -

ارایه خدمات پزشکی مبتنی بر پژوهش
و  سازیتوسعه بکارگیری پژوهش در تصمیم -

ارایه خدمات سالمت
 ارتقاء سطح علمی اساتید-
ارتقاء پذیرش دانشجویان در آزمون های جامع-
 ارتقاء کیفی پرتال دانشکده-
افزایش چاپ مقاالت در مجالت نمایه شده در -

scopus

12

منابع انسانی در حوزه پژوهش های سالمتظرفیت سازی 
افزایش تعداد محققان علم پزشکی ایران در رتبه بندی -

(ESIیک درصد برترین دانشمندان جهان توسط )
01 تعداد

13 
 hافزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص 

Scopusو باالتر براساس  15معادل 

 hبا شاخص  1
14معادل 

3

14

 ارتقای کیفی پژوهش علوم پزشکی 
افزایش تعداد مقاالت بر استناد در حوزه سالمت براساس -

Scopus
5275 تعداد

15 
افزایش تعداد مجالت علوم پزشکی نمایه شده در 

Scopus , PubMed
01
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سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی –اهداف کمی 

هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399واحدعنوان

گی
زند

ه 
د ب

امی
ش 

زای
اف

کاهش نسبت مرگ 
 15مادران به کمتر از 

درصد هزار تولد زنده

درصد
هزار تولد 

زنده
2221.431817.5171615

کاهش مرگ نوزادان به 
هزار تولد در  7کمتر از 

زنده

میزان در 
هزار تولد 

زنده
5.505.536.565.65.24.9

کاهش میزان مرگ 
کاهش  59تا  1کودکان 

در هزار  10به کمتر از 
موالید زنده

میزان در 
هزار تولد 

زنده
5.5 -5.455.35.25.15

 کاهش نسبی احتمال
تا  30مرگهای زودرس )

سال( ناشی از  70
بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه  %10 میزان
ششم

17.717.417.216.716.3-18.1درصد

 کاهش میزان مرگ
سال به مقدار  70تا  30
تا پایان برنامه ششم 10%

درصد هزار 
نفر جمعیت

191.2-187.4183.5179.8175.9172.1

طر
 خ

مل
عوا

 و 
ها

اری
یم

ز ب
ی ا

اش
ر ن

 با
ش

اه
ک

 کاهش نسبی بار ناشی
و از عوامل خطر 

بیماریهای غیرواگیر به 
تا پایان برنامه %5میزان 

درصد
76

- - - - - 72.2

ای کاهش بار بیماریه
درصد تا  5واگیر به میزان 

پایان برنامه

درصد از 

DALYS

5.5 
- - - - - 

5.2

کاهش مرگ ناشی از 
حوادث ترافیکی به میزان 

تا پایان برنامه ششم 10%

درصد هزار 
نفر

26
-25.52524.52423.4

 کاهش بار ناشی از
حوادث ترافیکی حداقل به 

سال پایه تا  %5میزان 
پایان برنامه ششم

در هزار نفر
7.5

-6.76.46.15.85.5

کاهش میزان صدمات 
زایمانی نوزاد به کمتر از 

در هزار تولد زنده 10

درصد 
آسفیکس 
هنگام تولد

1110.5109876

توان مقابله با  افزایش
حوادث و بالیای انسان 

 20ساخت به میزان 
درصد تا پایان برنامه

40454953576165درصد
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هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

از 
ی 

اش
ر ن

 با
ش

اه
ک

طر
 خ

مل
عوا

 و 
ها

اری
یم

ب

کاهش بروز بیماری های 
ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری 
های مادرزادی اولویت دار

مورد/ 
سال

7.27.046.96.766.626.38

 کاهش درصد
بیماریهای شایع واگیر و 
غیر واگیر در سالمندان به 

سال پایه %5میزان 

12345--درصد

ارتقای توان نظام سالمت 
مقابله با حوادث در 

غیرمترقبه )سیل، زلزله، 
رانش، طوفان های گرد و 

 1غبار( طبیعی در سطح 
درصد تا  40به میزان 

پایان برنامه

3644526068-28درصد

ارتقای توان نظام سالمت 
در مقابله با حوادث غیر 
مترقبه )سیل، زلزله، 

رانش، طوفانهای گرد و 
غبار و ...( طبیعی در سطح 

درصد  30به میزان  3و  2
تا پایان برنامه

30354147535965درصد

 حفاظت در برابر
تشعشعات یونیزان و غیر 
یونیزان )رادون، مراکز 
پرتوپزشکی، پرتوهای 
فرابنفش خورشیدی، 
ارتباطات الکترونیکی، 
فرکانس های به شدت 

%70پایین( به میزان 

3442505866-26درصد

افزایش میزان پوشش 
بازرسی بهداشت حرفه ای 

از کارگاه
81.782.583.384.184.9-80.9درصد

 توسعه محیط های کار
سالم و تسریع آن با 

برقراری تسهیالت بیمه 
ای از طریق اجرای کامل 
برنامه مشاغل سخت و 
زیان آور و در پیوست 

سالمت

3040506065--درصد

ی 
اش

ر ن
 با

ش
اه

ک
ا و

یه
مار

 بی
از طر
 خ

مل
عوا

 

توسعه مراقبتهای پزشکی 
شاغلین در مشاغل سخت 

و زیان آور
2539536780--درصد

ائه خدمات توسعه ار
ای از بهداشت حرفه

طریق بخش خصوصی به 
تا پایان برنامه 20%

درصد
-

-59131720

31 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



هدف 

کلی 

بخش

هدف کمی
وضعیت 

در پایان 

سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

 کاهش مواجهات
آمیز با آالینده های مخاطره

تا پایان  %16محیط کار به 
برنامه

2322.52120181716درصد

 افزایش ارائه خدمات
بهداشت حرفه ای به مشاغل 

تا پایان برنامه %80خاص به 
50556068757880درصد

 افزایش میزان بازرسی
-بهداشت حرفه ای کارگاه

 %10به میزان  1های درجه 
 سال پایه تا پایان برنامه

62636466687072درصد

 افزایش میزان بازرسی
-بهداشت حرفه ای از کارگاه

 %5به میزان  2های درجه 
 سال پایه تا پایان برنامه

64646566676869درصد

افزایش دسترسی کارفرمایان 
مات بهداشت حرفه ای به خد

های از طریق شرکت
 خصوصی بهداشت حرفه ای

67.570.773.977.180.3-64.3درصد

بخشی خدمات بهداشت اعتبار
حرفه ای ارائه شده به 

کارگاهها و واحدهای شغلی 
از طریق آزمایشگاههای 

بهداشت حرفه ای منطقه ای 
 استانیو 

30.332.13435.737.5--درصد

طر
 خ

مل
عوا

 و 
ها

اری
یم

ز ب
ی ا

اش
ر ن

 با
ش

اه
ک

کاهش مواجهه شاغلین با 
ریسک فاکتورهای 
 %20ارگونومیکی به میزان 

سال پایه تا پایان برنامه

3030.330.630.931.2-29.8درصد

-حذف و یا کاهش آالینده

های شیمیایی محیط کار در 
کارگاههای مشمول تا از  7%

 پایان برنامه

20.520.320.119.1819.6-12.6درصد

کاهش نسبت شاغلین در 
مواجهه با صدای مخاطره 

 %5آمیز محیط کار به میزان 
 سال پایه تا پایان برنامه

28.728.428.127.827.5-29درصد

افزایش درصد شاغلین دارای 
تا  %55پرونده پزشکی به 

 برنامهپایان 
7575.57676.577-74درصد

حذف کامل آزبست از محیط 
کار در راستای کنواسیون 

 روتردام
%100 %100 0 0 تعداد  100%  100%  100%  
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هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

حذف کامل جیوه از محیط 
در  2020کار تا سال 

راستای کنواسیون میناماتا
%00100 تعداد  100%  100%  100%  100%  

ارتقاء شاخص های منتسب 
به عامل محیطی موثر بر 
سالمت در محیط های 

جامعه، خانواده، آموزشی و 
سال  %10جمعی به میزان 

پایه تا پایان برنامه

202022.52527.530-درصد

ارتقاء سیستم نظارت 
بهداشتی بر محیط های 

جامعه و مکان های 
عمومی و مراکز توزیع، 
نگهداری و فروش مواد 

تا  %30غذایی به میزان 
پایان برنامه

202022.52527.530-درصد

طر
 خ

ل
وام

 ع
ا و

یه
مار

 بی
 از

ی
اش

ر ن
 با

ش
اه

ک

کاهش مواجهه شاغلین با 
ریسک فاکتورهای 
 %20ارگونومیکی به میزان 

سال پایه تا پایان برنامه

3030.330.630.931.2-29.8درصد

-حذف و یا کاهش آالینده

های شیمیایی محیط کار 
از کارگاههای  %7در 

مشمول تا پایان برنامه

20.520.320.119.1819.6-12.6درصد

کاهش نسبت شاغلین در 
مواجهه با صدای مخاطره 

محیط کار به میزان  آمیز
سال پایه تا پایان  5%

برنامه

28.728.428.127.827.5- 29 درصد

افزایش درصد شاغلین 
دارای پرونده پزشکی به 

تا پایان برنامه 55%
7575.57676.577- 74 درصد

ست از حذف کامل آزب
محیط کار در راستای 

کنواسیون روتردام
00تعداد

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حذف کامل جیوه از محیط 
در  2020کار تا سال 

راستای کنواسیون میناماتا
00تعداد

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

حدف 
کامل 

ارتقاء شاخص های منتسب 
به عامل محیطی موثر بر 
سالمت در محیط های 
 جامعه، خانواده، آموزشی و

202022.52527.530-درصد
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هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

سال  %10جمعی به میزان 
پایه تا پایان برنامه
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هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

ارتقاء سیستم نظارت 
بهداشتی بر محیط های 

مکان های عمومی جامعه و 
و مراکز توزیع، نگهداری و 
فروش مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه 30%

202022.52527.530-درصد

ان
در

 ما
ت

الم
 س

ن و
دکا

کو
ت 

الم
 س

عه
وس

ص ت
اخ

 ش
ی

تقا
ار

 DMFTارتقاء شاخص 
ساله 12کودکان 

2.072.052.032.012- 2.09 درصد

 12افزایش نسبت کودکان 
فاقد پوسیدگی دندانساله 

3035404550- 25 درصد

بهبود مراقبت تکاملی در 
 بخش های مراقبت نوزادان

43.850.45763.670--درصد

 ارتقاء رشد و تکامل همه

(ECDجانبه کودکان )
10.139.989.859.729.59--درصد

 افزایش کودکانی که در
بدو ورود به مدرسه درجه 

مطلوب دارند حداقل تکاملی 
نسبت به سال پایه تا  25%

 پایان برنامه

82.8983.3183.8284.1484.56--درصد

لم
سا

 و 
ن

یم
ی ا

ذای
 غ

ب
طلو

د م
سب

ه 
ی ب

رس
ست

د

کاشی اسیدهای چرب 
ترانس در روغن دارای 

ه ب  مصرف مستقیم خوراکی
1%

3333221درصد

کاهشی اسیدهای چرب 
 باترانس در روغن مصرفی 

کاربرد در فرموالسیون مواد 
%4به حداکثر  غذایی

101088664درصد

کاهش درصد نمک در 
فرموالسیون مواد غذایی و 
آشامیدنی صنعتی به میزان 

های )با اولویت فرآورده% 25
 پرمصرف و پرخطر (

0510152025- درصد

درصد پوشش برنامه غنی *
سازی آرد با آهن و 

 100به میزان  اسیدفولیک
درصد

707075808590100درصد
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هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

کاهش درصد قندهای ساده 

در فرموالسیون مواد غذایی 

به  و آشامیدنی صنعتی

) با اولویت  %20میزان 

فرآورده های پرمصرف و 

پرخطر (

0048121620درصد

کاهش سهم روغن جامد 

مصرف خانوار از کل روغن 

نباتی مصرف در کشور تا 

%20به  99سال 

48484236302520درصد

پوشش برنامه پایش 

باقیمانده سموم آفت کش و 

در  کودهای شیمیایی74

محصوالت پرمصرف 

کشاورزی با احتمال 

 50مخاطره آلودگی باال تا 

محصول  ) بر اساس جدول 

 محصوالت تعیین شده (

182027364450- درصد
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هدف 

کلی 

بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

لم
سا

 و 
ن

یم
ی ا

ذای
 غ

ب
طلو

د م
سب

ه 
ی ب

رس
ست

د

اجرای برنامه کنترل در 

) با  PMSسطح عرضه 
اولویت فرآورده های با 
ارزیابی خطر باال ( برای 

قلم فرآورده  100حداقل 
تغییر یافته است (

104050607285100 عدد

کاهش درصد عدم انطباق 
) بحرانی ( محصوالت 
غذایی و آشامیدنی در 

برنامه پایش محصوالت در 

 5) به  PMSسطح عرضه 
 درصد ( تغییر یافته است(

201098765درصد

افزایش میانگین امتیاز 

PRPs  کارخانجات
تولیدی فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی به 

واحد تا پایان  100میزان 
نسبت به سال  99سال 

پایه

020406080100- درصد

افزایش ایمنی فرآورده 
های غذایی و آشامیدنی به 

درصد نسبت به  4میزان 
سال پایه

44444--درصد

کاهش سهم فرآورده های 
بهداشتی قاچاق آرایشی و 

و تقلبی به میزان سالیانه 
درصد 10

001010101010درصد

افزایش میانگین امتیاز 

PRPs  کارخانجات
تولیدی فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی به 

واحد تا پایان  100میزان 
نسبت به سال  99سال 

پایه

020406080100 -درصد

افزایش تعداد اقالم 
فرآورده های آرایشی و 
بهداشتی تحت پوشش 
برنامه کنترل در سطح 

) با اولویت  PMSعرضه 
فرآورده های با ارزیابی 

خطر باال

20152025303540عدد

37 برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکى قزوین



ش
خ

ی ب
کل

ف 
وضعیت در هدف کمیهد

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

ام
نظ

در 
ی 

مال
ع 

ناب
ه م

هین
ت ب

یری
مد

 

 
یر

پذ
ب 

سی
ی آ

ها
وه

گر
ت 

وی
اول

با 
ت 

الم
42414038353330درصدکاهش پرداخت جیب مردمس

کاهش درصد مواجهه با هزینه 
های کمرشکن سالمت

6332.521.51درصد

عه
جام

اد 
آح

ه 
الن

عاد
ی 

رس
ست

و د
ر 

گی
فرا

ش 
وش

پ
به 

 
ت

یفی
 ک

 با
ت

الم
 س

ی
ها

ت 
اقب

مر
 و 

ت
دما

خ
 

نفر  1000نسبت تخت به 
جمعیت

33/11.51.61.71.81.92درصد

نسبت کل نیروی انسانی به هر 
تخت

8/29/22.92.952.9733درصد

ت 
یزا

جه
و ت

ت 
وما

ملز
ی، 

ست
 زی

ت
وال

ص
مح

ن، 
کس

 وا
ی،

روی
 دا

ی
ها

ده 
ور

فرآ
 و 

واد
د م

ولی
ه ت

مین
ر ز

ی د
کای

دات
خو

بر
معت

رد 
ندا

ستا
و ا

ت 
یفی

 ک
ی

دارا
ی 

شک
پز

دستیابی سهم ریالی داروهای 

درصد کل  72تولید داخل به 
بازار دارویی کشور

-------درصد

دستیابی سهم ریالی تجهیزات 
درصد  40پزشکی تولید داخل به 

 کل بازار دارویی کشور
-------درصد

افزایش سهم سرمایه گذاری 
صنایع دارویی به خارجی در 

درصد کل  10میزان حداقل 
سرمایه گذاری

-------درصد

افزایش تولید داروهای معتبر بین 
کل  1/0المللی تولید داخل به 

 بازار
-------درصد

انطباق با ضوابط بازرسی 

PIC/S  25برای حداقل% 
صنایع دارویی کشور

-------درصد

استانداردها و تائیدیه های کسب 
کیفی بین المللی توسط حداقل 

 درصد صنایع دارویی کشور 10
-------درصد

مولکول جدید  25ثبت حداقل 
دارویی دارای فناوری باال و 

بیولوژیک
-------عدد

شرکت  25شکل گیری حداقل 
دارویی دانش بنیان خصوصی در 

حوزه واکسن و داروهای 
 بیولوژیک

-------عدد

پایگاه تولید دارو با  3تاسیس 
برند ایرانی در سایر کشورها

-------عدد
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ش
خ

ی ب
کل

ف 
وضعیت در  هدف کمیهد

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

 انجام مطالعاتPMQC

فرآورده های  %20برای حداقل 
موجود در بازار

57101317--عدد

دستیابی به شاخص نیروی 
انسانی )بازرس و کارشناس فنی 

و ثبت( یک و نظارت و بررسی 
نفر برای هر صد فرآورده در بازار

0.60.70.80.91نسبت

ان
زند

فر
 و 

ی
ور

بار
ت 

الم
 س

ی
ها

ص 
اخ

 ش
ی

تقا
ار

5/535/545/555/565/57 89/47 11/42 درصدافزایش درصد زایمان طبیعی

افزایش بارداری های برنامه 
 %10ریزی شده به میزان 

نسبت به سال پایه تا پایان 
برنامه

97.2596.9997.297.497.697.898میزان

 افزایش رضایتمندی از زندگی
زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری و جنسی به میزان 
درصد سال پایه تا پایان برنامه

درصد
-

-
2% 

افزایش
2% 

افزایش
2% 

افزایش
2% 

افزایش
2% 

افزایش

 کاهش شیوع ناباروری های
درصد در  5اکتسابی به میزان 

مقایسه با سال اول برنامه
--درصد

1% 
کاهش

1% 
کاهش

1% 
کاهش

1% 
کاهش

1% 
کاهش

 کاهش عوارض ناشی از

بارداری سقط و زایمان به میزان 
 درصد تا پایان برنامه 5

87.87.77.67.57.47.3هزار تولد زنده

ت
الم

 س
ت

دما
 خ

ائه
 ار

ام
نظ

در 
ی 

سنت
ب 

 ط
ی

ده
مان

سا

های بهداشت ارائه درصد خانه
دهنده خدمات تائید شده طب 

سنتی
-----00درصد

تعداد مراکز ارائه فرآورده های 
طبیعی، سنتی و گیاهانه دارویی

0200122تعداد

درصد موسسات پزشکی بخش 
خصوصی ارائه دهنده خدمات 

طب سنتی
623456 2واحد

تعداد کلینیک های دولتی ارائه 
دهنده خدمات طب سنتی

0101111تعداد

تعداد بیمارستان های دولتی اراه 
دهنده خدمات طب سنتی

تعداد
0

000000

ت
الم

 س
ام

نظ
ی 

ها
یاز

ا ن
ب ب

اس
متن

ی 
سان

ی ان
رو

 نی
ت

ربی
ت

ا*فزایش تعداد دانشگاههایی که 
برنامه توسعه رشته های خود را 
مبتنی بر مزیت های منطقه ای 

 ماموریتشان ارائه نموده اندو 

استمرار استمرار استمرار 1 - 0 0 تعداد

افزایش تعداد برنامه های 
بازنگری شده گروه پزشکی 

مبتنی بر نیازهای نظام سالمت
1011110تعداد

افزایش تعداد اعضای هیات 
علمی که دوره آموزشی 

استفاده از مدل های جدید 
رشته آموزش پزشکی را 

می کنند سپری

درصد به 
 ازای دانشگاه

90 80 70 65 60 درصد 58 درصد 71
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خ
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ف 
وضعیت در  هدف کمیهد

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

ت
الم

 س
ام

نظ
ی 

ها
یاز

ا ن
ب ب

اس
متن

ی 
سان

ی ان
رو

 نی
ت

ربی
ت

افزایش رشته و با برنامه 
آموزشی )بین رشته ای( 
جدید هدفمند و مبتنی بر 
اسناد باالدستی که راه 

اندازی می شوند

4210100 تعداد

های میزان تحقق سیاست 
اجرایی آمایش سرزمین و 

برنامه ارتقاء اختیارات 
دانشگاهها

استمرار استمرار استمرار3060--درصد

افزایش تعداد مراکز آموزشی 
و مجتمع های آموزش عالی 
سالمت تاسیس شده نسبت 

 به کل تعداد مورد نظر

-------تعداد 

نسبت سرمایه گذاری بخش 
آموزش غیردولتی در حوزه 

عالی سالمت به بخش 
دولتی

-------نسب

افزایش برنامه های آموزش 
مهارتی و حرفه ای اعتبار 

بخشی شده
05105070100150تعداد

افزایش مراکز و برنامه های 
آموزش مداوم اعتبار بخشی 

شده
11111--تعداد

افزایش مراکز اعتبار بخشی 
های شده و مجری آموزش 
مهارتی و حرفه ای

تعداد
دانشکده 1

سه گروه 
آموزشی

دانشکده 1
گروه  6

آموزشی
گروه  3

آموزشی در 
حال ارزیابی

1 
دانشکده

سه 
گروه 
آموزشی

1 
دانشکده

سه 
گروه 
آموزشی

1 
دانشکده

سه 
گروه 
آموزشی

1 
دانشکده

سه 
گروه 
آموزشی

1 
دانشکده

سه 
گروه 
آموزشی

افزایش فراگیران فعال در 
مراکز مجری آموزش های 
مهارتی و حرفه ای و تربیت 

نیروهای حدواسط

20406080100--تعداد

نسبت تعداد دانشگاههایی 
که برنامه های بین المللی 
سازی آموزش را انجام داده 

اند به کل دانشگاههای 
هدف

100--نسبت

نسبت تعداد کوریکولوم های 
ترجمه شده به کل 

 های مصوب کوریکولوم
0000000نسبت

افزایش تعداد برنامه های 
مشترک در حال اجرا با 

دانشگاههای خارجی

تعداد به ازای 
هر منطقه 

آمایش
0----11
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وضعیت در  هدف کمیهد

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان
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نسبت پذیرش دانشجویان 
خارجی در دانشگاههای علوم 
پزشکی به کل دانشجویان 

 پذیرفته شده در هر سال

درصد  3/1درصد 4/1 نسبت
3/1 

درصد
3/1 

درصد
3/1 

درصد
3/1 

درصد
3/1 

درصد

نسبت تعداد دانشگاههای 
علوم پزشکی ثبت شده در 

 Educationپورتال 

Iran  به کل تعداد
دانشگاههای هدف برنامه

استمرار استمرار استمرار استمرار استمرار1-نسبت

دانشگاههایی  افزایش تعداد
که اعتبار بخشی بین المللی 
آنها مورد تائید قرار می گیرد

-------تعداد

افزایش تعداد دانشکده های 
آموزش مجازی یا مراکز 

آموزش مجازی راه اندازی 
شده با مصوبه شورای 

گسترش

- - - - - 0 0 تعداد

افزایش رشته های آموزشی 
تخصصی و فوق تخصصی 

به شبکه متصل شده 
الکترونیک کارپوشه و کارنما

-------درصد

نسبت اعضای هیات علمی 
آموزش دیده در زمینه 

ارزیابی صالحیت حرفه ای 
به کل

%5 4% 3% %2 %1 35/0 3/0 نسبت

 نسبت دانش آموختگان
پزشکی عمومی در هر سال 

که گواهی قبولی آزمون 
صالحیت حرفه ای دریافت 

کرده اند به کل

00نسبت
20

50100100100

 نسبت دانشگاهها و
موسسات آموزش علوم 

پزشکی اعتبار بخشی شده 
در کشور

استمرار استمرار استمرار استمرار100--نسبت

نسبت مراکز آموزشی درمانی 
اعتبار بخشی شده در هر 

 استان و کشور
0020406080100نسبت

نسبت برنامه های آموزشی 
اعتبار بخشی شده در کشور 

به کل برنامه ها
5720406080100نسبت

افزایش آزمایشگاههای 
مرجع آموزشی راه اندازی 
شده در کالن منطقه های 

کشور

تعداد+تعداد 
سال پایه

0000110
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ف 
وضعیت در  هدف کمیهد

پایان سال 

1393

وضعیت در 

پایان سال 

1394

سال های برنامه ششم

13951396139713981399عنوانعنوان

نسبت تعداد پورتال های راه 
اندازی شده و یا ارتقاء یافته 
معاونت آموزشی و دانشگاه/ 
دانشکده های علوم پزشکی 

به هدف

تعداد

پورتال راه  1
پورتال  3اندازی 

 7ارتقا یافته
سامانه ارتقا یافته

پورتال راه  1
 4اندازی

پورتال ارتقا 
یافته

سامانه راه  1
 اندازی شده

سامانه  7
ارتقا یافته

1 
پورتال 
جدید

1 
پورتال 
جدید

1 
پورتال 
جدید

1 
پورتال 
جدید

بع
منا

ی 
ساز

ت 
رفی

ظ
 

زه 
حو

در 
ی 

سان
ان

ت
الم

 س
ی

ها
ش 

وه
پژ

 

افزایش تعداد محققان علوم 
پزشکی ایرانی در رتبه بندی 

یک درصد برترین 
دانشمندان جهان توسط 

(ESI) 

0000001تعداد

افزایش تعداد محققان علوم 

 hپزشکی ایرانی با شاخص 
و باالتر براساس  15معادل 

Scopus

0 تعداد
با شاخص  1

h  معادل
14

استمراراستمرار123

کی
زش

م پ
علو

ش 
وه

 پژ
لی

 ک
ی

تقا
ار

افزایش تعداد مقاالت 
براستناد در حوزه سالمت 

Scopusبراساس 

52525560657075تعداد

افزایش تعداد مجالت علوم 
پزشکی نمایه شده در 

Scopus , PubMeb

استمراراستمراراستمرار0001تعداد

تعداد مقاالت منتشر شده 
علوم پزشکی در پایگاه 

که در  Scopusاستنادی 
مجالت برتر هر رشته  25%

یافت  SIRبراساس شاخص 
می شود به کل مقاالت 
دانشگاههای علوم پزشکی

5/148/161820222426درصد

افزایش پژوهش های بین 
المللی حوزه سالمت نسبت 

به کل پژوهش های سالمت 
شاخص  )براساس

Int.Collaboration  در
گزارش سالیانه 

SCImago) 

0001223درصد

.داده های کشوری می باشد و وضعیت استان مشخص نیست ولی برآورد می شود که مشابه کشوری می باشد
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سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی –راهبردها، سیاست ها و اقدام های اساسی 

اقدام اساسیسیاستراهبردسیاست کلی

 3و  2بند 
های کلی سیاست

سالمت

یت های      - قاء حما ارت
ــالمت ــمی، س  جس

 و اجتمــاعی  روانی، 
با تمرکز بر   معنوی 
کار     ندگی،  محیط ز

و جامعه
 خطر عوامل  کاهش -

 هــایبــیــمــاری  
غیرواگیر

ــعــه  - کرد   توسـ ی  رو
  پیشــگیری مدیریت

امور همه در
ــعه - -همکاری  توسـ

  بخشـــی بین های 
ست   اندکارانمیان د

-بخش ذینفعــان   و

جامعه مختلف های
سعه - شتراک  به تو -ا

طالعــات  گــذاری  ا
پایش هاینظام

نیــان             - ب یم  ک ح ت
خانواده

های  آموزش ترویج-
ــالمی، معنوی و  اس

ظور          ن م ب قی   خال ا
گاهی  های  آفزایش آ

عمومی
روان  ارتقاء بهداشت -

جامعه
شارکت  از حمایت-  م

های مردم    مان ــاز  سـ
تقــای   نهــاد در    ار

ــاخــص هــای  شــ
سالمت

 یزندگ سبک  ترویج-
ایرانی-اسالمی

عه  - ــ نه    توسـ  عادال
مات   مت  خد ســـال

روان
 در نظارت  و آموزش-

 و طبیعی زایمان  امر
 درمان  مراکز تقویت 

ناباروری

سالمت یکپارچه و جامع نظام استقرار-
شبکه     - سترش  سازی و گ سازی، نو شت و  باز های بهدا

درمان
توسعه و تکمیل شبکه های بهداشت و درمان-
ــترش نظام مراقبت   - های  از عوامل خطر بیماری  گسـ

غیرواگیر در سطح تمام شهرستانهای کشور
مل         - کا بت از ت مه مراق نا گســـترش بر

کودکان شــامل: ترویج تغذیه با شــیر مادر، پایش رشــد 
ــازی، مراقبت جدید ایمن هایکودکان، اجرای برنامه سـ

ناخوشـــی       ته  یاف غام  نا(، کنترل و       اد ما فال ) های اط
هاپیشگیری کمبود ریز مغذی

گسترش دسترسی مردم به  خدمات سالمت دهان و      -
دندان در مراکز وابسته به دولت

سالمت خدمات از  شاغلین برخورداری  ارتقاء-
یابی - ظام  ارز ند ن یت  ایزنجیره و م  در غذایی  مواد کیف

ضه  ومراکز خانواده جامعه، گانه سه  های محیط  و عر
غذایی مواد فروش

 اساس بر سالمت هایبرنامه رسانی روز به و بازنگری-
 علمی شواهد  و هاارزشیابی  سالمت،  نظام هایاولویت

مندنظام صورت به
ــه و فروش مواد     - نظارت و ارتقاء کیفیت مراکز عرضـ

غذایی توسط مردم
ست  تهیه-  نکال هایقوانین و طرح برای سالمت  پیو

ایتوسعه
مایشـــی  های بررســـی- مل  پی ماری  خطر عوا  های بی

ایجاده و ترافیکی حوادث و غیرواگیر
ــت های ابالغی مقام معظم رهبری در - ــیاس اجرای س

باروری و          قا نرخ  خانواده، ارت یت و  عالی جمع نه ت زمی
سالمت و تکامل کودک

 زنـدگی،  هـای ¬مهـارت  هـای ¬آموزش گســـترش-
 زوجین جنسی و خودمراقبتی فرزندپروری،

صالح  و بازنگری-  و روان سالمت  خدمات ارایه نظام ا
 بیماران از مراقبت

ــهم تعیین- ــتگاه نقش و س ــازمان و ها¬دس  های¬س

ــی بخش دولتی، ــوص ــمن) غیردولتی و خص  و ها¬س
 روان سالمت ارتقای در( اسالمی شوراهای

تدوین و اجرای برنامه کاهش و کنترل مصرف -
دخانیات

 تدوین و اجرای برنامه افزایش تحرک مردم-
ــرف  - ــوء مص تدوین و اجرای برنامه کاهش س

 مواد
امه ترویج ســـبک زندگی    تدوین و اجرای برن  -

 سالم
ــه و - تدوین و اجرای برنامه کنترل تولید؛ عرض

تبلیغ خدمات وکاالهای آسیب رسان سالمت
 و ایمنی تدوین و اجرای برنامه ارتقای ســطح-

  بهداشـتی  خدمات ارایه واحدهای خطر کاهش
 بالیا و حوادث برابر در درمانی

تاب  و آمادگی  تدوین و اجرای برنامه ارتقای     -
کشور عمومی جمعیت آوری

 محیط آورزیان عوامل کاهش برنامه اســـتقرار-
کار

فزودن - یش   ا ن لورایــد   وار  و کودکــان  برای  ف
ــت  آموزش ــته  در دندان  و دهان  بهداشـ  بسـ
پیشگیری خدمات

ــت دهان و      ادغام مراقبت  - ها و خدمات بهداشـ
درمانی -دندان  در شبکه بهداشتی

واه آلودگی سریع هشدار جامع سامانه استقرار-
ــتقرار-  و جامعه   محیط، مراقبتی های برنامه   اسـ

 افراد
 توانمندی  ایجاد  جامع  برنامه   اجرای و تدوین -

 زوجین و جوانان در مسئله حل
یه - بارور   زوجین به  ویژه خدمات   ارا  قالب   در نا

 بیمه
های اولیه اجرای برنامه سالمت و تکامل  سال-

زندگی
فاده از بخش        - ــت مه اسـ نا تدوین و اجرای بر

یان       خصـــوصـــی در  خدمات تحکیم بن یه  ارا
خانواده

تـدوین و اجرای برنـامـه جـامع حمـایتی از      -
سالمندان

 قالب در روان ســـالمت هایبرنامه   بازطراحی -
«سالمت هایبرنامه» استاندارد

 و تبلیغی آموزشـــی، تیزرهای پخش و تهیه --
ــالمت ترویجی ــوعات اولویت با روان س  موض
 روان سالمت اجتماعی خطر عوامل

ندازی راه- نه    ا ما ــا بت  سـ عات  ث مات    اطال خد
اعتیاد آسیب کاهش و درمانی -بهداشتی

استرس مدیریت پروتکل اجرای و تدوین-
 با ثحواد و سوانح  از پیشگیری  برنامه استقرار -

 ترافیکی حوادث بر تمرکز
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اقدام اساسیسیاستراهبردسیاست کلی

 5و  4بند 
های کلی سیاست

سالمت

 توسعه-
 های¬فعالیت

 های¬مراقبت
دارویی

 و توسعه-

 کارگیری¬به
 های¬زیرساخت
 یژهو به الکترونیک

 نظارت و درثبت
 سالمت کاالهای

 و تامین چرخه و

ها¬آن مصرف
 محدودکردن-

 دهندگان¬ارایه
 تجویز به خدمات
 اساس بر صرفاً

 بندی¬سطح نظام
 راهنماهای و

 طرح بالینی،
 نظام و ژنریک

کشور ملی دارویی
 وتوسعه تقویت-

 نظارت سیستم
 واکسن دارو، وثبت
 تجهیزات و

 به پزشکی
 منظورتضمین

 سطح در کیفیت
 توزیع، تولید،

 و سازی¬ذخیره
عرضه

 مصـــرف  ترغیب و مردم عموم ســـازی¬فرهنگ-
 خارجی محصوالت از اجتناب و داخلی محصوالت

 ارکپ رشد، مراکز بنیان، دانش های شرکت تقویت-
 سالمت دانش شهرک و آوری وفن علم های

 هایواکسن  و داروها تولید و توسعه  به دهیاولویت-
 و بودنچندگانه    ثروت، خلق بومی، نیازهای  ) خاص 

)... 

  یراستا در ها نامه¬آیین و ضوابط و قوانین اصالح-
داخل تولید از حمایت

 کشور در دارو منطقی مصرف و تجویز گسترش-
سعه   -  ملزومات و دارویی های فرآورده مطالعات تو

 عرضه سطح در پزشکی
ــتقرار- ــتم اسـ ــیسـ  و خدمات   در کیفیت  کنترل سـ

ــگاه   ی کلیه  مدیریت    داروی و غذا  های  آزمایشـ
 دانشگاهها

 تجهیزات و ها ¬دارو تجویز و ترویج از جلوگیری-
 غیراخالقی و القایی مسیرهای از پزشکی

صی    خدمات و دارو تجویز اجازه- شخی  و درمانی و ت
  بندی¬ســطح نظام مبنای بر صــرفاً توانبخشــی

مات،    های    خد ما په     بالینی،  راهن ماکو  طرح و فار
 ژنریک

 مایتح اولویت با پزشکی  تجهیزات تامین مدیریت-
استاندارد داخلی تولیدات از

 های¬فرآورده و داروها ساالنه اعالم و مطالعه-
 استراتژیک

گاه    تجهیز- ــ مایشـ  و آموزش تأمین،  و ها ¬آز
 ها¬آزمایشگاه انسانی نیروی بروزرسانی

 خارجی متقاضیان به محصوالت شناساندن-
لیــد   بر  نظــارت  جــامع  برنــامــه  تــدوین -  تو

یه  مواد و ها ¬فرآورده  واکســـن، دارویی، اول
 تجهیزات و ملزومات و زیســتی محصــوالت

 پزشکی
 المللی بین های گواهی کسب از حمایت-

ییــدیــه  اخــذ- ین   هــای¬تــا لی      ب ل م ل  برای  ا
 و بیولوژیک واکسن، دارویی، های¬فرآورده

ــازی فعال-  تجویز کنترل واحدهای تقویت و س
 پزشکی تجهیزات و دارو منطقی مصرف و

مه   تدوین - نا  و مصـــرف کاهش  برای کمی بر
 پزشکی تجهیزات و دارو های هزینه

 صــادرات  و تولید جهت هایی مشــوق  تعیین-
 تجهیزات و دارو بخش

 دارو گذاریقیمت نظام اصالح-
 الکترونیک نسخه سامانه ایجاد-
 مصـــرف و تجویز راهنماهای   تنظیم و تدوین -

 سالمت کاالهای سایر و دارو
صی    های برنامه ارائه- ص شی  تخ  زتمرک با آموز

ــواهد  از گیری بهره بر  با  برخورد در علمی شـ
  کیپزش گروه مخاطبین برای دارویی تبلیغات

 و داروهــا ارائــه دقیق   کنترل    نظــام  ایجــاد -
نه   در تجهیزات خا  کاهش  منظور به  ها ¬دارو

کان  یه  ام  های ¬دارو جای   خارجی  اقالم ارا
 داخلی شده¬نسخه

سی  از گزارش تهیه- سخ  برر   هب بازخورد جهت ن
 پزشکان

 زتجوی رفتار عملکرد گزارشــات ارســال و تهیه-
  اصالحی مداخالت انجام و پزشکان داروی

ــتانی  جامع  اطالعاتی  بانک   تدوین -  تجویز اسـ
 برداری بهره و سالمت  کاالهای سایر  و دارو

  دارویی های¬ریزی برنامه در آن از
ــتفاده  و ابالغ تدوین، -   بالینی  راهنماهای   از اسـ

لویــت  هــای¬فرآورده  برای   داروهــا، دار¬او
 پزشکی ملزومات و تجهیزات

 و بیمه مشــمول داروهای فهرســت بازنگری-
 یارانه

های سیاست 6بند 
 کلی

 غذایی امنیت تأمین -
 و تغذیه

 غذایی ترویج سبد-
بومی مطلوب

 هتج در بازار تنظیم فرایندهای و هابازنگری سیاست  -
تغذیه و غذا امنیت هایسیاست با هماهنگی

 های فرآورده و محصــوالت  بر عوارض اجرای قانون-
 درآمدهای اختصاص  و سالمت  به رسان آسیب  غذایی

پایش        - غذا ) پایش  که ملی  ــب ــتقرار شـ اسـ
 محصوالت غذایی، آرایشی و بهداشتی( 

ــب- مان      برچسـ بات و ز گذاری اجباری ) ترکی
شی و       صوالت غذایی ، آرای صرف(مح مجاز م

 بهداشتی
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توانمندسازی -
 و تامین در خانوارها
سالم غذای مصرف

 بر موثر نظارت-
 مواد عرضه و تولید

غذایی
ارتقای شاخص  -

برخورداری به آب 
آشامیدنی سالم 
مناطق شهری و 

روستایی
کاهش و کنترل -

فرآورده های  غیر 
ایمن

 یگروهها آموزش-
 در ریپذبیآس

 استفاده یراستا
 منابع از نهیبه
دسترس در ییغذا

 لیتکم به کمک-
 گروهها ییغذا سبد

ریپذبیآس مناطق و
 شیپا و استقرار-

 نظام ایمنی مستمر
ییغذا

 عادالنه مندیبهره-
 سبد از مردم آحاد

 سالم، غذایی
کافی و مطلوب

 عادالنه مندی بهره-
 آب از مردم آحاد

سالم و پاک
 عادالنه مندی بهره-

 از مردم آحاد
 ورزشی امکانات

همگانی
 عادالنه مندی بهره-

 از مردم آحاد
 هایفرآورده
ایمن بهداشتی

 مشارکت از حمایت-
 سازمانهای مردم

 ارتقای نهاد در
شاخص های 

سالمت

صل  سی    وافزایش تولید برای حا ستر  یغذای مواد به د
محورسالمت

سازی الگوی      - شی و فرهنگ  سیج های آموز اجرای ب
صرف قند، نمک     صحیح  با تأکید بر کاهش م غذایی 

و روغن و افزایش مصرف میوه و سبزی
تدوین و اجرای بسته های آمو.زشی ویژه رسانه های    -

جمعی 
سایی غذاهای بومی،   - شنا تدوین و اجرای برنامه جامع 

 ی آنها و معرفی به جامعهتعیین ارزش تغذیه ا
ــعه- ــتایی هایتعاونی توس  اقالم تأمین منظور به روس

ــی  ــاس ــبزی،) غذایی اس  اب( وحبوبات لبنیات میوه، س
 مناسب قیمت

هارت   - جاد م یه    ای غذ قاطع  های ت ای در دختران در م
ــرف   ــالح الگوی  مص ــیلی به منظور اص باالی تحص

خانواده
 رضه ع واحدهای در کیفیت بهبود سیستم   سازی پیاده-

 غذایی مواد توزیع و
 سـازی ذخیره و نگهداری مراکز بهسـازی  و گسـترش -

 (سردخانه انبار، سیلو،)غذایی  مواد
ــرف  نظــارت -  در بیوتیــک    آنتی   و هورمون   بر مصـ

هادامداری و هامرغداری
ــاماندهی  -  مراکز و مدارس ها،کودک مهد در تغذیه سـ

 هایآســایشــگاه تجمعی، نگهداری مراکز و آموزشــی
ــالمندان،  ــربازخانه  سـ ــلف و هاسـ  هایســـرویسسـ

دانشجویی
های غذایی در ســطح تقویت ســیســتم پایش فرآورده-

عرضه
مدارس  سالم تغذیه پایگاه ساماندهی-
ــایی - ــناس ــاخص کنترل و ش ــت هایش   محیطی زیس

 سالمت بر اثرگذار

محور  جامعه ابتکارات   CBIبرنامه اجرای-
جهانی  و ایمنطقه معیارهای و ملی شاخصهای پایش-

 امنیت غذا و تغذیه

به   - ظارت و  به    ن غذا  روزآوری زنجیره ایمنی 
 صورت یکپارچه و بر اساس ارزیابی خطر

سب با    تدوین - سبد غذایی مطلوب جامعه، متنا
های سنیگروه

غذایی و      - ید و عرضــــه مواد  ظارت بر تول ن
به مردم و        گذاری  با رویکرد و ا یدنی  ــام آشـ

 بخش خصوصی
های در  اجرای برنامه مکمل یاری برای گروه    -

معرض خطر
ــکر و  - ــرف نمک، ش ــند کاهش مص اجرای س

 چربی
 افزایش هدف با عمده غذایی مواد ســازیغنی-

ــت ــیدس ــیب هایگروه رس  از ایتغذیه پذیرآس
ــازیغنی جمله  ــیر اجباری   سـ  با  مدارس  شـ

تامین  باری  ســــازیغنی و D وی   با  آرد اج
تامین   ید   آهن بر عالوه روی وD وی ــ  واسـ

 فولیک
ــگیری ملی برنامه اجرای- ــ وکنترل پیش  افهاض

وچاقی وزن
غام - مات   اد ــاوره خد یه   مشـ غذ  مراکز در ایت

درمانی بهداشتی،
 یاریمکمل هایبرنامه اجرای و توسعه تدوین،-

پذیرآسیب هایگروه
ــازی منابع و - تدوین و اجرای برنامه جامع بهس

تاسیسات آب 
اجرای برنامه تامین آب آشــامیدنی ســالم در  -

مناطق فاقد دسترسی
تامین آب           - نابع  ظت از م فا مه ح نا اجرای بر

آشامیدنی در برابر آلودگی ها
آشامیدنی کشوراجرای برنامه ایمنی آب -
ــارکت      - اجرای برنامه ارتقای آگاهی، جلب مشـ

 مردم در مصرف بهینه آب
اجرای برنامه کاهش ســـموم و آالینده ها  و       -

کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی
به مزارع      - کاهش ورود پس آب  مه  نا اجرای بر

کشاورزی
اجرای برنامه کاهش اســتفاده از روغن ترانس -

نایع غذاییو اسید های چرب اشباع در ص
ند در         - فاده از ق ــت کاهش اسـ مه  نا اجرای بر

محصـــوالت غذایی به ویژه در نوشـــابه ها و 
آبمیوه ها

مک در        - فاده از ن ــت کاهش اسـ مه  نا اجرای بر
صنایع غذایی

ــب گذاری محصـــوالت    - اجرای برنامه برچسـ
 خوردنی، آشامیدنی و آرایشی
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های سیاست 7بند 
کلی

ــعه نظارت-  هایتوس
نهاد مردم

کت   تنظیم-  مشـــار
ــان  ــی ــش  م ــخ   ب

صی    صو  بخش و خ
ــی ــت ــه در دول  ارائ
سالمت خدمات

نهاد مردم سازمانهای از حمایت-
 و شهر  اسالمی  شوراهای  نظارت اجرای برنامه توسعه -

 سالمت خدمات تدارک بر روستا
 وغیرآموزشی آموزشی هایبیمارستان در تمرکززدایی-
 تولیت بانی دیده و نظارتی نقش افزایش-
 در عمومی -خصوصی   مشارکت  نقشه  و روش اجرای-

سالمت خدمات ارائه
 مردم آحاد برای سالمت پایه بیمه شدن اجباری-

 سایر  سالمت  اطالعات دسترسی   ایجاد امکان-
های استان به دانشگاهسازمان

ــته  اجرای-  و مکمل پایه، بیمه خدمت  های بسـ
(آزاد) ای بیمه غیر

پایش، نظارت و ارزشیابی سالمت  اجرای نظام-
تقویت دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت    -

 های تخصصیغذایی استان و کارگروه
ــند ملی ایمنی زنجیره مواد غذایی از - اجرای س

هداری، فراوری،       ید، نگ ــفره )تول تا سـ عه  مزر
توزیع و عرضه(

اجرای ســند ملی ارتقا رشــد و تکامل دوران   -
 خردسالی

اجرای برنامه جامع ارتقای سالمت روان کشور-
ای برنامه های کنترل و کاهش بیماریهای    اجر-

و ...( HIV ،S.T.D ،H.P.Vواگیر مقاربتی) 
اجرای برنامه ارتقای فرهنگ ســالمت )تغذیه، -

تحرک، تناسب اندام، پرهیز از مصرف دخانیات 
و الکل، رفتارهای پرخطر(

مل خطر         - مدیریت عوا ند یکپارچه  ــ اجرای سـ
ماری  لب و عروق،       بی بت، ســـرطان، ق یا ها )د

عضالنی و ژنتیکی( -تنفسی، اسکلتی
اجرای سند ملی پیشگیری از سوانح و حوادث-
ساماندهی گروهها و افراد دارای  - اجرای برنامه 

 رفتار های پر خطر

های سیاست 8بند 
کلی

ــویق بخش- های تش
جاد      به ای غیردولتی 

های نظام زیرساخت 
ئه     ســـالمت در  ارا

خدمات
کز       - مرا توســـعــه 

و  2دسترسی سطح    
ائه خدماتار  3

ــه  - ــت   اجــرای بســ
و خــدمــات پــایــه 

تکمیلی سالمت
 خــدمــات ارتـقــای -

تی     ی بتی      حمــا ق  مرا
جانبازان

 خــدمــات ارتـقــای -
تی     ی بتی      حمــا ق  مرا

معلولین
 فرآیند مهندسـی  باز-

ــلی های  ظام  اصـ  ن
 و بهداشــتی شــبکه
درمانی

سیب  هایبخش و هاگروه برای ویژه خدمات تدارک- آ
پذیر

 و فرعی هایراه پوشش  جهت هوایی اورژانس توسعه -
 روستایی

 هایجاده و شـــهرها ژانساور های پایگاه   گســـترش-
 ها برفوریت و حوادث کامل پوشـش  منظور به اصـلی 

اساس سطح بندی
ستقرار - شیه  سالمت  ارتقای مدل ا شین  حا  دافرا و هان

 از مندیو بهره دســترســی  افزایش و پذیر آســیب

سالمت خدمات
استقرار سطح بندی خدمات سالمت-
 خدمت کنندگانارایه اعتبارسنجی نظام استقرار-
سالمت نظام کارکنان مهارتی توانمندسازی-
ــتقرار- ظام  ترویج و اسـ یت    ن  تعیین و بالینی  حاکم

خدمات ایمنی و کیفی استانداردهای
ــتقرار-  و تخلفات  خطاها،   ثبت  یکپارچه   جامع  نظام  اسـ

ــکایات   ــازیهماهنگ   و پزشـــکی شـ  های نظام  سـ
هاآن به کنندهرسیدگی

 سالمت خدمات ارایه نظام سازییکپارچه و ساماندهی-
 اساس  بر غیردولتی و خصوصی   دولتی، هایبخش در

بندیسطح برنامه

مه    اجرای- نا مایتی  مراقبتی، جامع  بر  برای ح
 جانبازان

مه    اجرای- نا مایتی  مراقبتی، جامع  بر  برای ح
کشور معلوالن جامعه

مار و      - مه بهبود ایمنی بی نا اجرای و اجرای بر
بیمارستان دوستدار ایمنی

ــتانداردها اجرای- بالینی مبتنی راهنماهای و اس
شواهد بر

 در خدمات سالمت ارجاع نظام استقرار-
 انکنندگمراجعه به شرط و قید بی خدمات ارائه-

 اورژانس
-خصــوصــی مشــارکت نقشــه و روش اجرای-

 سالمت خدمات ارائه در عمومی
 امنایی هیات بیمارستانهای توسعه-
-دولتی) مشـــارکتی بیمارســـتانهای توســـعه-

 (خصوصی
ــعه- ــتانی اورژانس خدمات جامع توس  و بیمارس

 بیمارستانیپیش
 و تشــخیص زنجیره ایجاد و ســرزمین آمایش-

 دولتی غیر بخش مشارکت با سرطان درمان
ها، نیروی  تخت  ســـطح بندی  اجرای  برنامه   -

  بیمارستانی انسانی و تجهیزات
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 با تصــویربرداری و آزمایشــگاهی زنجیره ســاماندهی-
 دولتی غیر بخش مشارکت

  سالمت گردشگری توسعه-

 خدمات راهبردی خرید مناســـب مدل طراحی-
 خدمات کلیه عملکردی خرید و سالمت

 یبالین طبابت راهنماهای از اســتفاده و تدوین-
  سالمت خدمات ارایه نظام در

ــتقرار-  خطاها،   ثبت  یکپارچه   و جامع  نظام  اسـ
فات  یات    و تخل کا ــ  همچنین و پزشـــکی شـ
 به کننده رســیدگی هاینظام ســازیهماهنگ

 پزشکی نظام سازمان مرجعیت با آنها
 نظام و ســـالمت الکترونیک پرونده اســـتقرار-

 سالمت اطالعات مدیریت جامع

9بند 
های کلیسیاست

  تخصیص و مدیریت-
نابع  یت  با  م   محور
هداشــــت  وزارت  ب

 آمــوزش و درمــان
  پزشکی

ــارکت -  عادالنه   مشـ
 های هزینه  در مردم

 طریق از ســـالمت 
ــازوکارهای  پیش س

متناســب و پرداخت
مد  با   و دارایی/ درآ

ــره ــه ــدیب ــن  از م
ــب خدمات  با متناس

نیاز

یت - ندی اولو مات    ب مت  خد لب    در ســـال  تدوین  قا
 غیر)آزاد تکمیلی، پایه، ســـالمت خدمات هایبســـته

ممنوع توسط وزارت بهداشت و (ای بیمه

 اب تناســب در تکمیلی هایبیمه توســعه اجرای برنامه-
ضروری و پایه خدمات هایبسته

قابتی      - قانونی ر های  چارچوب   بازار  شـــدناجرای 
تکمیلی هایبیمه

ــتقرار- ظام  اسـ خت  ن یت  با  ترکیبی پردا   محور
 اول سطح  در کیفیت ازای به پاداش و سرانه 

سالمت خدمات ارائه
ــتقرار-  محوریت  با  نگرآینده  پرداخت  نظام  اسـ

جه  بال  بود خت  و گلو یب  پردا  در موارد ترک
 و کیفیت ازای به پاداش همراه به دوم سطوح 
کمیت

ــتقرار- ظام  اسـ خت  ن نابع  به  عملکردی پردا  م
کیفیت و کمیت ازای به سالمت انسانی

مه افزایش  - نا نابع  اجرای بر یاتی   م  طریق از مال
ــل  منابع ) مالیاتی   جدید   منابع  تعریف  زا حاصـ
 ســایر و ذکات خمس، درمانی، توریســم وقف،
شرعی وجوه

 و دولت  ســـهم اجرای برنامه اجرایی افزایش  -
 سالمت هایهزینه کل در هابیمه

ــتی  مراکز مدیریت   در تغییر-  اب  درمانی  بهداشـ
کرد    ی تی      واگــذاری رو ی یر هش  و مــد  کــا

دولت گریتصدی
ندازی راه- مل    ا ــتم کا ــیسـ  گردآوری ثبتی سـ

سالمت بخش مالی هایداده
مه   اجرای- نا یت   برای ویژه بر نه  مدیر  و ها هزی

آمیزفاجعه هایهزینه معرض در بیماران
  سالمت رسانآسیب مصادیق اجرای و تعیین-
 ننوی نظام طرح چهارگانه فازهای تمام تکمیل-

ید    با  مالی  یه  بر تأک  مالی،  گزارشـــات  ته
نه  یه  برای عملکردی و ایهزی حدها   کل  که  وا
 بر تنیمب گذاریسیاست  و گیریتصمیم  مبنای
 گیرد قرار شواهد

10بند 
های کلیسیاست

  یالم داریپا منابع نیتأم -
سالمت بخش در

مدیریت بهینه منابع با      -
ــتفاده از نظام ارجاع   اس

بندی خدماتو سطح
ــای    - کـاهش تقـاضــ

القــایی در خــدمــات  
سالمت

العالجصعب هایبیماری از خیرین حمایت ساماندهی -
  خدمات مالی تامین در افقی و عمودی عدالت وضــعیت بهبود -

سالمت
 خدمات کنندگان ارایه به پرداخت نظام اصالح -

ــتقرار - ــالمت  الکترونیک  پرونده  اسـ   جامع  نظام  و سـ
 سالمت اطالعات مدیریت

ــتانداردهای خدمات           - اجرای راهنماهای بالینی و اسـ
 درمانی
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اقدام اساسیسیاستراهبردسیاست کلی

11بند 
های کلیسیاست

ــزا- ــاف ــاهــ شی  ،یآگ
ل    ئو ــ ی تیــمسـ  ،یرپــذ

 مشـــارکت و یتوانمند
ــاختارمند    فعاالنه   و سـ

عه    و خانواده  فرد،  جام
م  در فظ    ن،ی تــأ  و ح

شانیا سالمت یارتقا
ــازی -  مردم توانمندسـ

تی        برای  ب ق مرا  و خود
 زندگی  ســـبک  رعایت  

سالم
ــارکت از حمایت -  مشـ

 ارتقای و تامین در مردم
سالمت کشور

ــئولیت  هدایت  -  ارتقای  در ها شـــرکت  اجتماعی  مسـ
جامعه سالمت

سالمندان از مراقبت خصوص در جامعه سازی توانمند-
یه - نان  به  الزم های آموزش ارا عال  و ز نان  کردن ف  آ

ــیوه زمینه  در ها خانواده  آگاهی  ارتقای  جهت   های شـ
ستفاده  با زندگی سالم  سانه  امکانات از ا ستا ر نی های ا

پرورش و آموزش و جمعی و
ــعه -  رفع زنان،  و دختران بین در ورزش فرهنگ  توسـ

سی    و موجود موانع ستر  و نیاز مورد امکانات به آنان د
 هایســازمان توســط آنان فراغت اوقات ســازیبهینه

ذیربط
هجامع در اسالمی ایرانی سالم زندگی سبک ترویج-
سعه  برنامه اجرای-  سالمت  ارتقادهنده هایموقعیت تو

 ها،بیمارستان ها،دانشگاه مـدارس، کار، هایمحـل در
استان و شهر روستا، محالت،

 و گذاریسیاست   در نهاد مردم هایسازمان  از استفاده -
 ریزیبرنامه

ایرانیان سالمت سواد ارتقای برنامه اجرای-
ــازی  برنامه   اجرای-  برای ها خانواده  توانمندسـ

 زندگی  ســـبک  رعایت   منظور به  خودمراقبتی
 نمزم بیماری جزیی، ناخوشی  مدیریت و سالم 

حاد و
 از مدارس  در ســـالمت  آموزش برنامه   اجرای-

دبیرستان تا دبستان پیش
سعه  برنامه اجرای-  بیماران اثربخش آموزش تو

مدیریتی  برای ماری  در ویژه به  خود  های بی
مزمن

 رجعم و کلیدی افراد توانمندسازی  برنامه تهیه-
محلی جوامع در

سعه  برنامه اجرای-  همگانی سالمت  آموزش تو
نه   در ــا باط  های رسـ کاری  با  جمعی ارت  هم

مطبوعات و سیما و صدا سازمان
 رب مبتنی سالمت  آموزش توسعه  برنامه اجرای-

 و اطالعاتی نوین هایفناوری و تی آی شبکه 

(MHealth ،E Health)ارتباطی
خانواده هر در سالمت سفیر یک برنامه اجرای-
ــعه برنامه اجرای-  همیار خودیار، هایگروه توس

 سالمت حامی همسال و

13بند 
های کلیسیاست

هداشـــت   و تأمین -  نگ
نابع  ــانی م یاز  انسـ  موردن
سالمت بخش

 عمومی نیروهای تربیت-
های  و ــط نیرو  به  واسـ

ــص تربیت جای  و تخص
سخ  در تخصـص  فوق  پا

 ســالمت بازار و نیازها به
 اســتانداردهای  بر مبتنی
جهانی

مل  - عا  عال ف المللیبین ت
هام  و یت  در بخشال  ترب

هشایست انسانی نیروی
ــعه- ــیســتم توس  هایس

یار تصمیم خبره
هداشـــت   و نیتأم -  نگ

نابع  ــان م  زای موردن یانسـ
سالمت بخش

عه - ــ  یفیک و یکم توسـ
  عـلـوم   آمـوزش  نـظــام 
  یپزشک

توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلی مبتنی بر نیاز مانند طب  -
سالمندی، پزشکی خانواده، طب تسکینی و ...

ــترک علمی اجرای برنامه  - ــی با مراکز   -های مشـ آموزشـ
معتبر جهانی

ــازنده با     -  ای ومراکز معتبر علمی داخلی، منطقه تعامل سـ
المللی در زمینه تبادل شــواهد علمی و الگوهای نوین  بین

آموزشی
 نندگانکارائه عملکرد ارزیابی و اعتباربخشی  نظام استقرار -

ــالمت  خدمات   ــاس سـ  ارائه  کیفی و کمی ظرفیت  براسـ
 تشــویق و شــغلی ارتقاء پرداخت، نظام اصــالح و خدمت

آن براساس
دانش آموزش پزشکی و تولید شواهد معتبر  سازیبومی -
 خدمات   دهندگان  ارایه  مداوم  آموزش های برنامه   تقویت  -

مجازی آموزش رویکرد با سالمت
 ایرشته بین هایآموزش توسعه  برنامه -

ــته بازتعریف - ــته ها،رس  مختلف هایگروه و هارش
ست  تقویت و ایجاد هدف با شغلی   شغلی  هایپ

سطه  شت  بهیار، مثل) وا  دندان، و دهان کاربهدا
ــک ــالمت مراقب خانواده، پزشـ  به و( غیره و سـ

سب  شته  ایجاد آن تنا  برای نیاز مورد هایمحل-ر
نیروها از دسته این تربیت

ظارت  و اجرا- مه   بر ن نا ــی کوریکولوم و بر  آموزشـ
ــته ــکی، علوم گروه هایرش ــکی پزش  و پیراپزش

ــتی، ــب زیسـ ــالمت،  نظام نیازهای با متناسـ سـ
ــتانداردهای بین     ایه ارزش بر مبتنی و المللیاسـ

باریک سال 5 هر ایرانی-اسالمی
 از برخی ظرفیت %20) خارجی دانشجوی  پذیرش -

 پزشکی( علوم های دانشگاه
 صیتخص انسانی نیروی تامین برای برنامه اجرای-

  استان نیاز مورد
ــی محتوای تغییر اجرای برنــامــه-  حرف آموزشـ

ــکی   علوم آموزش کردن نگرجامعه   هدف  با  پزشـ
 پزشکی

مه  - نا یت  اجرای بر ــانی نیروی ترب  بازده  زود انسـ
تار  کمبود جبران) ــ تاه  در پرسـ جاد  و(مدت  کو  ای

 بهیاری آموزشگاههای

14بند 
های کلیسیاست

یل    - بد ــدن ت    به  شـ
کی    قطــب  ــ  پزشـ
  منطقه

ــعه -  بکارگیری  توسـ
-تصمیم در پژوهش

ــه    ــازی و ارائ ســ
خدمات سالمت

یل   - ــه مان  تسـ  -علمی مجالت توســـط دانش ترج
ــویری محتوای تهیه با پژوهش ــوتی یا و تص  ای و ص

هایافته انتقال برای متنی محتواهای سایر
ــازوکار بهبود-  پژوهش هاییافته کارگیریبه الزام و س

صمی  سالمت و  کمیت و کیفیت خدمات  حیطه در  مت
سالمت نظام سازی

شی  های قطب شدن  محور مأموریت -  در پژوه
 کشور

 رمحو فرد پزشکی تحقق جهت در ریزیبرنامه-
   Personalized Medicine یا

مه    اجرای- نا یت    بر ما کت   از ح   های شـــر
 محور سالمت بنیاندانش
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اقدام اساسیسیاستراهبردسیاست کلی

14بند 
های کلیسیاست

یت  - جاری  از حما -ت

فنون  و علوم سازی 
  محوریت با سالمت 

ثروت خلق
یت     - عه و تقو ــ توسـ

ساخت  های علم زیر
و فناوری

ــقــای-  کــیــفــی ارت
 حوزه های پژوهش
سالمت

یدار   تامین - نابع  پا   م
پژوهش مالی

ندهی   - ما ــا ظام  سـ  ن
ــعه مالی تأمین  توس
 فــنــاوری و عــلــم

  سالمت
نابع  جذب -  مالی  م

 فنــاوری و پژوهش
 المللیبین  مراکز از
ــورهای ویژه به  کش

طقــه     ن  جهــان  و م
اسالم

 ســازوکار تســهیل-
 هخیری و وقف فرآیند

ین    در م لی  تــأ  مــا
فناوری و پژوهش

یت - کارگیری  و ترب  ب
دانشگران

یج   - تمــان      ترو ف  گ
علمی

  هب دسترسی   توسعه -
آن تبادل و دانش

های الکترونیک ســیاســتگذاری انجام پژوهش بر داده-
م         یک بی نده الکترون له پرو مت )از جم اران( و ســـال

ــال ــایر داده    1برقراری اتصـ های مرتبط با   آنها با سـ
سالمت

یت از اجرای طرح    - ما عه و ح ــ کاربردی و    توسـ های 
 محورسفارش

 رسنجی اعتبا و ارزیابی اجرایی فرآیند تسهیل  و تسریع -
بنیان دانش هایشرکت

یت   - ما کت  از ح یان دانش های شـــر یت  و بن  تقو
 هایمعافیت مالی،) شکوفایی  و نوآوری هایصندوق 
...( و مالیاتی

 هایپارک و رشــد مراکز گســترش و رشــد از حمایت-
سالمت حوزه در فناوری و علم

فناوری توسعه فرهنگسازی و توانمندسازی-
 هایدانشگاه بین فناورانه -علمی هایهمکاری توسعه-

کشور از خارج و داخل
 ایجاد اب المللیبین نهادهای و مراکز با تعامل گسترش-

ــویت  یا  و ایمنطقه  های پیمان  ــبکه  در عضـ  های شـ
 المللیبین همکاری

ظام  اجرای- بت  های ن ماری  نوین ث ها و  بی
ستری    سالمت به عنوان ب سب  پیامدهای    منا

ــواهد تولید جهت ــعیت ارزیابی ش  خدمات وض
ستانا سالمت سیستم در درمانی و پیشگیری

به           - جذب و  یت  عه ظرف ــ مه توسـ نا اجرای بر
 کارگیری دانشگران و فناوران

ــار- ــالمت علوم حوزه مجالت همه انتش  به س
الکترونیک صورت

یجــاد - تر   ا ــ ــی   بسـ ــاصـ ختصــ تی        ا ن تر ن ی  ا
 نظام دانشـــگاهیان شـــبکه برای پرســـرعت

سالمت
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سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی –منابع کالن   

)میلیاردریال(  منابع کالن بخش با استفاده از حسابهای ملی سالمت 

عنوان        

سال

منابع به میلیارد ریالسهم هر کدام از 

139413951396139713981399

هزینه های وزارت بهداشت، سازمانهای بهداشتی و 

 درمانی و سازمانهای وابسته
208023302609292232733666

174019502185244727403070بیمه ها

------سایر

382042804794536960136736جمع بخش دولتی

322036064040452450675675پرداخت مستقیم

------سایر

8089100113126140جمع بخش خصوصی

390043694894548261396876جمع کل هزینه های سالمت

(میلیارد ریال) منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی

شرح ردیف
از محل درآمدهای عمومی

جمع13951396139713981399

1

2040228425582863320712952اعتبارات هزینه ای

4705265906607392985فصل بهداشت

150016801880210523589523فصل درمان

70788898110444فصل تحقیق و توسعه در امور سالمت

2

6068778696387تملک دارایی های سرمایه ایاعتبارات 

3034384247191فصل بهداشت

2022252831126فصل درمان

3
101214161870فصل تحقیق و توسعه در امور سالمت

2100235226352949330313339جمع
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