



43 از 1صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

نهدف کلیحوزه
نهدف کمیوز
نبرنامهوز
نفعالیتوز
نشانگرهاتاریخ پایانتاریخ شروعدفتروز

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ن
وی

قز

20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
40

گزارش از وضعیت مرگ مادر سال 

 دانشگاه و برنامه کاهش مرگ 98

99مادر در سال 

30
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60
 PMTCT)نظارت بر اجرای برنامه  

)
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60
تأمین اسکان موقت مادران در 

(98سال )مناطق نیازمند 
5

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/05/0

1

1399/05/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

وضعیت زایمان های انجام شده در 

 9واحدهای تسهیالت زایمانی در 

99ماهه اول سال 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60
اقدامات انجام شده و عملکرد مالی 

نوبت اول
5

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/05/0

1

1399/05/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60
اقدامات انجام شده و عملکرد مالی 

نوبت دوم
5

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

اقدامات انجام شده در مراقبت 

مادران مرخص شده یا سرپایی 

 روز پس از 14 تا 19مبتال به کووید 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش اقدامات

20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

اقدامات انجام شده در مراقبت 

مادران مرخص شده یا سرپایی 

 روز پس از 14 تا 19مبتال به کووید 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش اقدامات

20افزایش امید زندگی سالم
کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر 

در صد هزار تولد زنده۱۵از 
20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

گزارش اقدامات انجام شده در 

مراقبت مادران مرخص شده یا 

 در 19سرپایی مبتال به کووید 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/09/0

1

1399/09/1

0
گزارش اقدامات

20افزایش امید زندگی سالم
 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

در هزار تولد زنده
20

ساماندهی نظام ارجاع 

نوزادان پر خطر
40

تشکیل کمیته دانشگاهی سالمت 

نوزادان
25

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/09/0

1

1399/09/1

0
صورتجلسه

20افزایش امید زندگی سالم
 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

در هزار تولد زنده
20

ساماندهی نظام ارجاع 

نوزادان پر خطر
40

برگزاری دوره آموزش آبشاری 

HBBکمک به بقای نوزاد 
25

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0
گزارش برگزاری

1399سال - برنامه عملیاتی معاونت، حیطه بهداشتی 






43 از 2صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم
 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

در هزار تولد زنده
20

مراقبت های تخصصی 

نوزادان
40

برگزاری دوره آموزشی ترغیب 

مادران به اهدا شیربه بانک شیر در 

ویژه کارکنان )دانشگاه های منتخب 

25
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0
گزارش برگزاری

20افزایش امید زندگی سالم
 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

در هزار تولد زنده
20

مراقبت های تخصصی 

نوزادان
40

برگزاری دوره آموزش پیگیری رتینو 

پاتی نارسی
25

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0
گزارش برگزاری

20افزایش امید زندگی سالم
 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

در هزار تولد زنده
20

بهبود کیفیت خدمات 

نوزادان
20

پایش اجرای برنامه اپیک در 

دانشگاه ها
15

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/08/0

1

1399/08/1

0
گزارش

20افزایش امید زندگی سالم
 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

در هزار تولد زنده
20

بهبود کیفیت خدمات 

نوزادان
20

برگزاری دوره آموزشی آبشاری 

(E P IQ )
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/09/0

1

1399/09/1

0
گزارش برگزاری

20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
تهیه گزارش شش ماهه اول برنامه 

ترویج تغذیه با شیر مادر
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش طبق فرمت

20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
تهیه گزارش شش ماهه دوم برنامه 

ترویج تغذیه با شیر مادر
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش طبق فرمت

20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
/ گزارش برنامه های آموزشی مصوب

غیر مصوب
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

گزارش دهی طبق 

فرمت


20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
40

برگزاری کارگاه های آموزشی بسته 

جدید مراقبت های ادغام یافته 

مانا و کودک )ناخوشی های اطفال

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

گزارش جامع 

برگزاری کارگاهها 

در دانشگاه ها



20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
40

آموزش مجازی پزشکان مراکز جامع 

 خدمات  سالمت برای اجرای بسته 

جدید سالمت کودکان

20
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

گزارش جامع 

برگزاری آموزش 

مجازی  پزشکان 



20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
40

آموزش بسته جدید کودک سالم با 

استفاده از محتوای مجازی
20

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

گزارش اجرای 

کارگاه آموزشی 

کودک سالم 



20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20

نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای 59-1

کودکان

30

آموزش احیای پایه برای کارکنان 

- پزشکان)شاغل در بخش بهداشت 

(بهورزان- مراقبین سالمت 

20
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

یک گزارش از 

برگزاری کارگاهها 

بدون عکس



20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20

نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای 59-1

کودکان

30

برگزاری کمیته های بررسی مرگ 

معاونت )کودکان شش ماهه اول

(های بهداشت و درمان 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

صورتجلسه 

برگزاری 

طبق فرمت )کمیته



20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20

نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای 59-1

کودکان

30

برگزاری کمیته های بررسی مرگ 

معاونت )کودکان شش ماهه دوم

(های بهداشت و درمان 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

صورتجلسه 

برگزاری 

طبق فرمت )کمیته



20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20

نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای 59-1

کودکان

30
برگزاری کمیته های دانشگاهی 

بررسی مرگ کودکان
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

صورتجلسه 

برگزاری 

طبق فرمت )کمیته








43 از 3صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20

نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای 59-1

کودکان

30
از  (98)بررسی و تحلیل  سالیانه

 ماهه1-59مرگ کودکان 
20

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/04/0

1

1399/04/1

0

گزارش بررسی 

مرگ


20افزایش امید زندگی سالم

 ۵کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲سال به کمتر از 

زنده

20

نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای 59-1

کودکان

30

 5طرح موضوع مرگ کودکان زیر 

فرهنگی - سال در کارگروه اجتماعی

و سالمت زنان و خانواده برای 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

صورتجلسه 

-استانداری)مرتبط

- ( فرمانداری



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

20

خطرسنجی سکته های 

قلبی عروقی در خدمات 

سطح یک

100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه - قلبی عروقی و مغزی

 در چهار شهرستان 99اول سال 

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش آمار نتایج 

ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی 



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

20

خطرسنجی سکته های 

قلبی عروقی در خدمات 

سطح یک

100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه - قلبی عروقی و مغزی 

 در چهار شهرستان 99دوم سال 

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آمار نتایج 

ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی 



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

20

خطرسنجی سکته های 

قلبی عروقی در خدمات 

سطح یک

100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه - قلبی عروقی و مغزی 

99اول سال 

25
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش آمار نتایج 

ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی 



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

20

خطرسنجی سکته های 

قلبی عروقی در خدمات 

سطح یک

100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه - قلبی عروقی و مغزی 

99دوم سال 

25
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آمار نتایج 

ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی 



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

20

خطرسنجی سکته های 

قلبی عروقی در خدمات 

سطح یک

100

برگزاری کارگاه های مجازی 

بازآموزی بیماری های قلب و عروق 

برای پزشکان عمومی و سایر پرسنل

10
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش دوره های 

آموزشی برگزار 

شامل )شده 



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال مرگهای 

ناشی از  ( سال70 تا 30)زودرس 

% 10بیماریهای غیرواگیر به میزان 

20

خطرسنجی سکته های 

قلبی عروقی در خدمات 

سطح یک

10برگزاری روز جهانی قلب100
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

 تهیه محتوای-1

 آموزشی روز

 جهانی قلب



20افزایش امید زندگی سالم
 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا پایان برنامه ششم% 10به مقدار 
20

توانمند سازی زنان و 

مردان میانسال
50

برگزاری هفته ملی سالمت بانوان 

ایران و ارسال گزارش آن
30

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/09/0

1

1399/09/1

0

گزارش اقدامات 

طی )انجام شده 

(نامه اداری



20افزایش امید زندگی سالم
 سال 70 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا پایان برنامه ششم% 10به مقدار 
20

توانمند سازی زنان و 

مردان میانسال
50

برگزاری هفته ملی سالمت مردان 

ایران و ارسال گزارش آن
30

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

گزارش اقدامات 

طی )انجام شده 

(نامه اداری



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
برنامه توسعه و ارتقای 

فعالیت بدنی
5

اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب 

شش ماهه  - 1بسته خدمتی سطح 

99اول سال 

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش شناسایی 

افراد کم تحرک و 

آموزش داده شده 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
برنامه توسعه و ارتقای 

فعالیت بدنی
5

اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب 

شش ماهه  - 1بسته خدمتی سطح 

99دوم سال 

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش شناسایی 

افراد کم تحرک و 

آموزش داده شده 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
برنامه توسعه و ارتقای 

فعالیت بدنی
5

برگزاری کارگاه آموزشی برای 

پزشکان عمومی و مراقبین سالمت 

در زمینه فعالیت بدنی

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش برگزاری 

کارگاه و دوره های 

آموزشی حضوری 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
برنامه توسعه و ارتقای 

فعالیت بدنی
5

آموزشی  -کمپین اطالع رسانی

ترویج فعالیت بدنی
15

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5
گزارش اقدامات






43 از 4صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

فشار خون باال
15

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال 

 سال تحت 30در جمعیت باالی 

مراقب سالمت /پوشش توسط بهورز

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش آمار 

غربالگری و 

شناسائی بیماران 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

فشار خون باال
15

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال 

 سال تحت 30در جمعیت باالی 

مراقب سالمت /پوشش توسط بهورز

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آمار 

غربالگری و 

شناسائی بیماران 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

فشار خون باال
30اطالع رسانی روز جهانی فشارخون15

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/03/0

1

1399/03/3

1

 تهیه محتوای-1

 آموزشی روز

 جهانی فشارخون



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل اختالل 

چربی های خون
5

شناسایی افراد مبتال به اختالل 

چربی های خون در قالب بسته 

خدمتی سطح یک در شش ماهه 

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش شش ماهه 

 1399اول سال 

مراقبت های انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل اختالل 

چربی های خون
5

شناسایی افراد مبتال به اختالل 

چربی های خون در قالب بسته 

خدمتی سطح یک شش ماهه دوم 

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش شش ماهه 

 1399دوم سال 

مراقبت های انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

برگزاری دوره آموزشی برای ارایه 

- پزشکان)دهندگان خدمت 

کارشناسان دانشگاه و شهرستان 

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

تهیه محتوا 

گزارش / آموزش 

برگزاری دوره



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

بیماریابی و - انجام غربالگری

مراقبت از بیماران شناسایی شده 

(98آمار کل سال )

25
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/04/0

1

1399/04/3

1

گزارش عملکرد 

 97ساالنه سال 

طبق فرم های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

بیماریابی و - انجام غربالگری

 6)مراقبت از بیماران شناسایی شده 

(99ماهه اول سال 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

گزارش عملکرد 

شش ماهه طبق 

فرم های برنامه و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

بیماریابی و - انجام غربالگری

 9)مراقبت از بیماران شناسایی شده 

(99ماهه اول سال 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد نه 

ماهه طبق فرم 

های برنامه و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

شناسایی و مراقبت افراد پره 

دیابتیک در قالب بسته خدمات 

مراقبت افراد در سنین مختلف در 

30
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال گزارش آمار 

افراد پره دیابتیک 

تعداد افراد )



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

شناسایی و مراقبت از بیماران 

دیابتی بر اساس دستورالعمل شش 

99ماهه اول سال 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

شش ماهه اول 

 از خانه 99سال 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

شناسایی و مراقبت از بیماران 

دیابتی بر اساس دستورالعمل در 

99کل سال 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد 

ساالنه از خانه 

 (5فرم )بهداشت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

بازآموزی دیابت برای پزشکان 

عمومی و سایر پرسنل بهداشتی
15

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش برگزاری 

دوره های آموزشی 

دیابت حضوری و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

برگزاری کمپین اطالع رسانی در 

قالب بزرگداشت هفته ملی دیابت 

(پیشگیری اولیه-آموزش همگانی)

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش برگزاری 

هفته ملی دیابت  

برنامه - وبینار)








43 از 5صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی 

آسم و )مزمن تنفسی 

5

اجرای برنامه های آموزش همگانی 

از طریق رسانه های جمعی 

سایت های - مطبوعات- صداوسیما)

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

تهیه محتوای 

گزارش / آموزش 

برگزاری دوره



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی 

آسم و )مزمن تنفسی 

5

برگزاری کالس های آموزشی برای 

- مربیان بهداشت)گروههای خاص

کارگران و - دانش آموزان

15
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش برگزاری 

دوره های آموزشی 

COPDآسم و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی 

آسم و )مزمن تنفسی 

5

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص 

درمان و مراقبت بیماری آسم در 

شش ماهه )دانشگاه های پایلوت 

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش آمار افراد 

شناسایی شده و 

مراقبت شده در 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی 

آسم و )مزمن تنفسی 

5

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص 

درمان و مراقبت بیماری آسم در 

شش ماهه )دانشگاه های پایلوت 

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آمار افراد 

شناسایی شده و 

مراقبت شده در 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

عضالنی- های اسکلتی 
10

/ بزرگداشت روز جهانی استئوپروز 

آموزش عموم
15

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

گزارش فعالیت 

های برگزار شده و 

محتواهای تدوین 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه سالمت گوش و 

پیشگیری از کم شنوایی و 

ناشنوایی

5

تعداد موارد - گزارش سطح پوشش

تعداد - شناسایی شده با کم شنوایی

موارد تحت درمان کم شنوایی در 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/03/0

1

1399/03/3

1

گزارش ساالنه 

غربالگری و 

مراقبت های انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه سالمت گوش و 

پیشگیری از کم شنوایی و 

ناشنوایی

5

تعداد موارد - گزارش سطح پوشش

تعداد - شناسایی شده با کم شنوایی

موارد تحت درمان کم شنوایی در 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش ساالنه 

غربالگری و 

مراقبت های انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
پایش روند اجرای برنامه 

های غیرواگیر
3

پایش شهرستانی برنامه های 

توسط )غیرواگیر 

کارشناس مسوول /مدیرگروه

40
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری چک 

لیست تکمیل 

شده یا گزارش 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

تعیین و ممنوعیت تبلیغات 

کاالها و اقدامات آسیب 

رسان به سالمت و داروهای 

3
نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقالم 

فهرست
30

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

- صورت جلسات

مکاتبات


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2
برنامه پیشگیری از حوادث 

چهارشنبه سوری
50ثبت آمار حوادث چهارشنبه سوری1

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

فایل آمار حوادث 

چهارشنبه سوری 

(1398)



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل 

خطر و بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه% 5میزان 

2

برنامه پژوهش و نیازسنجی 

مرتبط با سرطان و عوامل 

خطر آنها

4

طراحی مداخالت متناسب با 

نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل 

خطر و سرطان های شایع هر منطقه

100
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0
طرح مداخالت

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مرگ ناشی از حوادث 

 تا پایان %۷ترافیکی به میزان 

برنامه ششم

100برنامه ملی جامعه ایمن1

ارتقای آموزش همگانی در زمینه 

برای )کاهش حوادث ترافیکی 

حوادث ترافیکی سفرهای پایان 

10
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش اجرای 

آموزشها


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

25

آموزش آبشاری پرسنل مجری و 

« تاالسمی»گروه های هدف برنامه 

«غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج»و 

10
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

گزارش اجرای 

آموزش بر اساس 

فرمت نشانگر 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

25

مشاوره - ارایه خدمات غربالگری

مراقبت ژنتیک و تشخیص - ژنتیک

ژنتیک تاالسمی

35
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

فرم های آماری 

برنامه







43 از 6صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

25

-ارائه غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج 

مراقبت ژنتیک و -  مشاوره ژنتیک

تشخیص ژنتیک زوجین در معرض 

25
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

فرم های آماری 

فرم )برنامه 

مراقبت ژنتیک 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

2.5برگزاری روز جهانی تاالسمی25
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/06/0

1

1399/06/3

1
گزارش برگزاری

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

35

مشاوره - ارائه خدمات غربالگری

مراقبت ژنتیک و تشخیص - ژنتیک

 و تامین زیرساختهای PKUژنتیک 

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

فرم های آماری 

فرمت / برنامه 

نشانگر 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

35
آموزش آبشاری پرسنل مجری و 

PKUگروه های هدف برنامه 
10

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش اجرای 

آموزش بر اساس 

فرمت نشانگر 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

35

همکاری در نظارت بر حسن انجام 

فعالیت های تیم بالینی در 

 با تاکید PKUبیمارستان منتخب 

10
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/05/0

1

1399/05/3

1

گزارش در قالب 

نشانگر ابالغی 

چک لیست )



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

35

تکمیل پوشش تشکیل پرونده 

ژنتیک برای خانواده بیماران موجود 

و خانواده های در معرض خطر تولد 

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش در قالب 

نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

35
پیگیری ارایه گزارش موارد غیبت از 

PKUدرمان بیمارستان منتخب 
10

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

گزارش در قالب 

نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

پایلوت : موجود سالمت

10

مشاوره - ارائه خدمات غربالگری

مراقبت ژنتیک و تشخیص - ژنتیک

ژنتیک بیماری های متابولیک ارثی

70
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

فرم های آماری 

فرم داده / برنامه 

های آزمایشگاهی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

پایلوت : موجود سالمت

10

برگزاری جلسات مرور میدانی برنامه 

غربالگری بیماری های متابولیک 

ارثی

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

گزارش برگزاری 

در قالب نشانگر 

ابالغی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

پایلوت : موجود سالمت

10

ارزیابی ژنتیکی در »اجرای پایلوت 

« بسته های خدمات سالمت موجود

در دانشگاه های پایلوت ژنتیک 

70
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش اجرا در 

قالب نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2
تکمیل زیرساخت های 

برنامه ژنتیک اجتماعی
10

همکاری در ارتقا شاخص دسترسی 

به مشاوره ژنتیک
5

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

گزارش در قالب 

نشانگر ابالغی  

شامل معرفی و )



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2
تکمیل زیرساخت های 

برنامه ژنتیک اجتماعی
10

گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های 

(نوبت اول)برنامه ژنتیک اجتماعی 
3

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/06/0

1

1399/06/3

1

گزارش اجرا در 

قالب نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2
تکمیل زیرساخت های 

برنامه ژنتیک اجتماعی
10

گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های 

(نوبت دوم)برنامه ژنتیک اجتماعی 
3

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش اجرا در 

قالب نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

پایلوت : موجود سالمت

10

تشکیل - ارائه خدمات غربالگری

مراقبت - مشاوره ژنتیک- پرونده

ژنتیک و تشخیص ژنتیک سندرم 

70
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

فرم های آماری 

برنامه


بهداشت






43 از 7صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 -کاهش بروز  بیماری های ارثی	

 ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی

10اولویت دار به میزان   

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

پایلوت : موجود سالمت

10

برگزاری جلسات تثبیت میدانی 

برنامه ساماندهی غربالگری سندرم 

داون

20
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/0

1

1399/08/3

0

گزارش برگزاری 

در قالب نشانگر 

ابالغی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 کاهش درصد بیماری های شایع	

 واگیر و غیر واگیر در سالمندان به

 سال پایه%۵میزان 

1
شیوه زندگی سالم 

سالمندان
100

اجرای دوره آموزشی مخصوص 

کارشناسان و  )کارکنان محیطی 

(سایر ارائه دهندگان خدمت

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

مستندات مربوط 

به دریافت امتیاز 

ضمن خدمت یا 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 کاهش درصد بیماری های شایع	

 واگیر و غیر واگیر در سالمندان به

 سال پایه%۵میزان 

1
شیوه زندگی سالم 

سالمندان
100

برنامه آموزشی به مناسبت روز و 

هفته جهانی سالمند
20

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

مستندات مربوط 

به اجرای روز 

جهانی به صورت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 کاهش درصد بیماری های شایع	

 واگیر و غیر واگیر در سالمندان به

 سال پایه%۵میزان 

1
شیوه زندگی سالم 

سالمندان
100

ارسال گزارش پایش شش ماهه دوم 

 اجرای برنامه بر اساس 98سال 

استانداردهای ارائه شده

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/03/0

1

1399/03/1

0
گزارش

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 کاهش درصد بیماری های شایع	

 واگیر و غیر واگیر در سالمندان به

 سال پایه%۵میزان 

1
شیوه زندگی سالم 

سالمندان
100

ارسال گزارش پایش شش ماهه اول 

 اجرای برنامه بر اساس 99سال 

استانداردهای ارائه شده

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/09/0

1

1399/09/1

0
گزارش

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
تمرین کارکنان / آموزش

حوزه مدیریت خطر بالیا
5

- انجام هماهنگی های مقدماتی

اعالم زمان برنامه به دانشگاه 

واحدهای مدعو/ها

مدیریت خطر و بالیا20
1399/09/0

1

1399/09/1

5

فقط یک فایل ورد 

 بارگذاری شود که 

: محتوای آن شامل



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
تمرین کارکنان / آموزش

حوزه مدیریت خطر بالیا
5

برگزاری برنامه آموزشی و نشست 

های مربوطه و تدوین گزارش برنامه 

آموزشی و پیگیری مصوبات نشست

مدیریت خطر و بالیا80
1399/09/0

1

1399/09/1

5

فقط یک فایل ورد 

 بارگذاری شود که 

: محتوای آن شامل



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
11

هماهنگی و آموزش نیروهای 

ستادی و محیطی
مدیریت خطر و بالیا18

1399/08/0

1

1399/08/1

5

فقط یک فایل ورد 

 بارگذاری شود که 

: محتوای آن شامل



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
11

اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
مدیریت خطر و بالیا41

1399/08/0

1

1399/08/1

5

فقط یک فایل ورد 

که از سامانه 

سینا / ناب/ سیب



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
11

پایش و ارزشیابی و استخراج 

شاخص ها و پیش بینی مداخالت 

مربوطه

مدیریت خطر و بالیا41
1399/09/0

1

1399/09/1

5

فقط یک فایل ورد 

که از سامانه 

سینا / ناب/ سیب



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

11ایمنی واحدهای بهداشتی1

تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی در قالب 

کمیته بهداشت کارگروه و تدوین و 

اجرای برنامه ارتقاء ایمنی  و 

مدیریت خطر و بالیا50
1399/08/0

1

1399/09/1

5

پس از اجرای 

- برنامه سارا

کمیته ارتقاء 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

مدیریت خطر و بالیا50تدوین و ارسال گزارش11ایمنی واحدهای بهداشتی1
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فصل آخر یک 

فایل ورد حاوی 

یک جدول که در 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برنامه پاسخ به حوادث و 

بالیا
مدیریت خطر و بالیا17آموزش نیروهای ستادی و محیطی12

1399/08/0

1

1399/08/1

5

فقط یک فایل ورد 

 بارگذاری شود که 

: محتوای آن شامل



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برنامه پاسخ به حوادث و 

بالیا
12

تدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در 

بالیا و فوریت ها  و استخراج 

شاخص های تدوین برنامه

مدیریت خطر و بالیا20
1399/07/0

1

1399/07/3

0

فقط یک فایل ورد 

حاوی یک جدول 

که در آن در 



بهداشت






43 از 8صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برنامه پاسخ به حوادث و 

بالیا
مدیریت خطر و بالیا20برگزاری تمرین و مانور12

1399/12/0

1

1399/12/1

5

فقط یک فایل ورد 

حاوی مکاتبه 

رسمی مربوط به 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برنامه پاسخ به حوادث و 

بالیا
مدیریت خطر و بالیا33بازبینی و پایش و ارزشیابی12

1399/12/0

1

1399/12/1

5

یک فایل ورد 

دارای یک جدول 

حاوی عناوین 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برنامه پاسخ به حوادث و 

بالیا
12

تدوین پیوست اختصاصی برنامه 

مقابله با کرونا
مدیریت خطر و بالیا10

1399/07/0

1

1399/07/3

0

فقط یک فایل ورد 

اختصاصی برنامه 

بر )مقابله با کرونا 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
نظام مراقبت وقوع و 

پیامدهای بالیا
10

هماهنگی و آموزش نیروهای 

ستادی و محیطی
مدیریت خطر و بالیا30

1399/08/0

1

1399/08/1

5

یک فایل ورد 

دارای یک جدول 

حاوی عناوین 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
نظام مراقبت وقوع و 

پیامدهای بالیا
مدیریت خطر و بالیا30تدوین گزارشات فصلی10

1399/04/0

1

1399/12/1

5

 - مهر15- تیر 15

15آذر و  15  

الزم است- اسفند  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
نظام مراقبت وقوع و 

پیامدهای بالیا
مدیریت خطر و بالیا40تدوین گزارش ساالنه10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تجمیع گزارش هر 

در )چهار فصل 

صورت عدم 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
آموزش آمادگی خانوارها 

در برابر بالیا
مدیریت خطر و بالیا31آموزش نیروهای ستادی و محیطی13

1399/08/0

1

1399/08/1

5

فقط یک فایل ورد 

 بارگذاری شود که 

: محتوای آن شامل



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
آموزش آمادگی خانوارها 

در برابر بالیا
13

نظارت بر ارزیابی و آموزش آمادگی 

خانوار در برابر بالیا
مدیریت خطر و بالیا31

1399/04/0

1

1399/12/1

5

فقط یک فایل ورد 

 4-2که دارای 

عکس از سامانه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
آموزش آمادگی خانوارها 

در برابر بالیا
13

تدوین و ارسال / پایش و ارزشیابی

گزارش ساالنه
مدیریت خطر و بالیا38

1399/12/0

1

1399/12/1

5

برای بخش پایش 

و ارزشیابی نیاز به 

مقایسه با فصل 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
بیمه تسهیالت بهداشتی 

در برابر مخاطرات
8

تعیین وضعیت موجود و برآورد 

بودجه مورد نیاز و پیگیری منابع 

مالی مورد نیاز

مدیریت خطر و بالیا38
1399/11/0

1

1399/11/3

0

فقط یک فایل ورد 

تعیین : حاوی 

وضعیت بیمه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
بیمه تسهیالت بهداشتی 

در برابر مخاطرات
8

پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال 

گزارش
مدیریت خطر و بالیا63

1399/12/0

1

1399/12/1

5

یک فایل ورد که 

حاوی عکس بیمه 

. نامه دانشگاه باشد



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
سامانه پشتیبانی مدیریت 

خطر بالیا در حوزه بهداشت
8

بررسی وضعیت موجود و پیگیری و 

برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز
مدیریت خطر و بالیا25

1399/02/0

1

1399/03/1

5

فقط یک فایل ورد 

حاوی دو جدول 

جدول اول . مجزا 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
سامانه پشتیبانی مدیریت 

خطر بالیا در حوزه بهداشت
8

خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر 

اساس استاندارد
مدیریت خطر و بالیا38

1399/12/0

1

1399/12/1

5

یک فایل ورد از 

مکاتبات مربوط به 

نتایج پیگیری ها و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
سامانه پشتیبانی مدیریت 

خطر بالیا در حوزه بهداشت
8

پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال 

گزارش
مدیریت خطر و بالیا38

1399/12/0

1

1399/12/1

5

یک فایل ورد از 

میزان بودجه 

از )جذب شده 



بهداشت






43 از 9صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برگزاری برنامه های ویژه 

هفته کاهش خطر بالیا
7

برگزاری جلسه هماهنگی جهت 

برگزاری هفته کاهش خطر بالیا
مدیریت خطر و بالیا29

1399/12/0

1

1399/12/1

5

فقط یک فایل ورد 

حاوی مکاتبه 

رسمی جهت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
برگزاری برنامه های ویژه 

هفته کاهش خطر بالیا
7

برگزاری مراسم هفته کاهش خطر 

بالیا و تدوین و ارسال گزارش 

مربوطه

مدیریت خطر و بالیا71
1399/12/0

1

1399/12/1

5

یک فایل ورد 

دارای یک مکاتبه 

رسمی در آن که 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

تدوین برنامه پایش و هماهنگی 

مربوطه
مدیریت خطر و بالیا14

1399/04/0

1

1399/04/1

5

تنوع روال انجام 

پایش ها در هر 

شرایطی باید یک 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

انجام پایش محیطی بر اساس برنامه 

- و تدوین گزارش پایش ها

پسخوراند و تعیین شاخص های 

مدیریت خطر و بالیا43
1399/10/1

5

1399/10/3

0

یک فایل ورد با 

نمونه ای از 

تکمیل چک 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

انجام خودارزیابی فصلی معاونت 

های بهداشتی
مدیریت خطر و بالیا21

1399/11/0

1

1399/11/1

5

بارگذاری فایل 

خود ارزیابی فصل 

پاییز که البته هر 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای توان تاب آوری در مقابله با 

- زلزله- سیل )حوادث غیر مترقبه 

 (...طوفانها ی گردو غبار و - رانش

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

به روز رسانی پیمایش فصلی سامانه 

مدیریت خطر بالیا در پورتال
مدیریت خطر و بالیا21

1399/05/1

5

1399/05/3

1

یک فایل ورد که 

حاوی اسکرین 

شات از اطالعات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت 

نسبت به % 5در نوجوانان به میزان 

سال پایه

1
فعالیت فیزیکی نوجوانان و 

دانش آموزان
40

اجرای برنامه عملیاتی اجرایی ارتقاء 

فعالیت بدنی نوجوانان
100

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

- فایل اکسل

گزارش -مکاتبات

اجرای تمرینات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت 

نسبت به % 5در نوجوانان به میزان 

سال پایه

1

نظام مراقبت رفتارهای 

مخاطره آمیز سالمت در 

دانش آموزان

60
تداوم اقدامات انجام شده پیشگیری 

C4Dاز سوانح و حوادث با رویکرد 
25

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش اقدامات

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت 

نسبت به % 5در نوجوانان به میزان 

سال پایه

1

نظام مراقبت رفتارهای 

مخاطره آمیز سالمت در 

دانش آموزان

60
تداوم اقدامات انجام شده پیشگیری 

C4Dاز سوانح و حوادث با رویکرد 
25

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش اقدامات

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با پرتوهای 

شش ماهه اول )فرابنفش خورشیدی

)

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات مربوط 

به اجرای برنامه ها 

و دوره های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با پرتوهای 

شش ماهه دوم )فرابنفش خورشیدی

)

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به اجرای برنامه ها 

و دوره های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با پرتوهای 

شش )مؤسسات پرتوپزشکی /مراکز

(ماهه اول

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات مربوط 

به نظارت های 

دوره ای و انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با پرتوهای 

شش )مؤسسات پرتوپزشکی /مراکز

(ماهه دوم

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به نظارت های 

دوره ای و انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های به 

 Extremely lowشدت پایین 

frequency (ELF) ( شش ماهه

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات مربوط 

به اجرای برنامه ها 

و دوره های 



بهداشت






43 از 10صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های به 

 Extremely lowشدت پایین 

frequency (ELF) ( شش ماهه

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به اجرای برنامه ها 

و دوره های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های 

شش )رادیویی و امواج مایکروویو

(ماهه اول

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات مربوط 

به اجرای برنامه ها 

و دوره های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

مراکز - رادون)و غیریونیزان 

پرتوهای فرابنفش - پرتوپزشکی

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های 

شش )رادیویی و امواج مایکروویو

(ماهه دوم

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به اجرای برنامه ها 

و دوره های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری همایشها و کمپین های 

آموزش و اطالع رسانی اچ آی وی و 

بیماری های آمیزشی

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

دعوتنامه با امضای 

-معاونت بهداشتی 

-  برنامه همایش



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری  جلسات کمیته های نظارت 

بر اجرای برنامه استراتژیک کنترل 

(سه ماهه اول و دوم)ایدز

3
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

دعوتنامه شرکت 

- کنندگان

صورتجلسات



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری جلسات کمیته های نظارت 

بر اجرای برنامه استراتژیک کنترل 

(سه ماهه سوم و چهارم )ایدز

3
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/12/0

1

1399/12/2

8

دعوتنامه شرکت 

- کنندگان

صورتجلسات



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری کارگاه های مشاوره 

اچ آی وی و مراقبت و درمان 

بیماری های آمیزشی

4
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/12/0

1

1399/12/2

8

دعوتنامه شرکت 

برنامه - کنندگان

دوره آموزشی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

انجام فعالیت بیماریابی و شناسایی 

موارد جدید اچ آی وی
10

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

8

گزارش 

تعداد )بیماریابی

- تست انجام شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

ارزیابی اجرای برنامه های پیشگیری 

از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد 

(PMTCT)

10
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

8

فرمهای گزارش 

مکاتبه های - دهی

درخواست و توزیع 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

فعالیت و ارائه خدمت در مراکز 

خدمات ویژه زنان آسیب پذیر در 

 دانشگاه علوم پزشکی25

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

8

گزارش اطالعات 

فعالیت های مرکز 

- بصورت فصلی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

ارائه خدمات مراقبت و درمان 

مبتالیان در مراکز مشاوره 

بیماریهای رفتاری دانشگاههای 

35
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

8

تعداد بیماران 

مراجعه کننده طی 

تعداد - دوره



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

  در جمعیت HIVشیوع عفونت 

 درصد باقی 0.15عمومی کمتر از 

بماند

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

فعالیت و ارائه خدمت در باشگاه 

 دانشگاه علوم 30های مثبت در 

پرشکی

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

8

گزارش اطالعات 

فعالیت های مرکز 

- به صورت فصلی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
100فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال20

پایش و نظارت اجرای عملیات 

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  

در دانشگاه های غیر گرمسیر با 

20
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/04/3

1
گزارش عملیات

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
100فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال20

نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه 

مراقبت فلج شل حاد
40

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/05/0

1

1399/11/3

0

/ گزارش  پایش

- پس خوراند 

گزارش فعالیتهای 



بهداشت






43 از 11صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفظ حذف سرخک و سرخجه در 

به میزان صفر موارد بومی  )کشور 

(سرخک و سرخجه 

1
کنترل بیماری های قابل 

پیشگیری با واکسن
100

مراقبت سندرمیک تب و بثورات 

ماکولوپاپوالر مراقبت سندرم 

سرخجه مادرزادی

50
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/12/2

8

پس خوراند 

شهرستانی 

گزارش گزارش /



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
2

ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

اجرای نظام مراقبت پیامدهای  

نامطلوب ایمنسازی
30

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/05/0

1

1399/11/3

0

گزارش پایش 

نظام مراقبت 

پیامدهای  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
2

ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن 

سازی در دانشگاه ها
10

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/03/3

1

مستندات برگزاری 

مراسم هفته 

جهانی ایمن سازی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
2

ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون 

99 ماهه سال12فصلی 
15

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/02/0

1

1399/02/3

0

مستندات  پایش 

اجرای 

واکسیناسیون 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
2

ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون 

99 ماهه اول سال 9فصلی 
20

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

مستندات پایش  

اجرای 

واکسیناسیون 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
2

ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون 

99فصلی شش ماهه اول 
15

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات پایش 

اجرای 

واکسیناسیون 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پوشش واکسیناسیون در همه 

 درصد99واکسن ها تا 
2

نظام مراقبت دیفتری و 

سیاه سرفه و مننژیت
20

اجرای نظام مراقبت دیفتری و سیاه 

سرفه و مننژیت
100

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/05/0

1

1399/11/3

0

برگزاری کارگاهها 

و فعالیتهای 

تهیه - آموزشی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

و برنامه های  -برگزاری کارگاه 

غیر / آموزشی های حضوری 

حضوری آموزشی استانی و 

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/0

1

1399/06/3

1

/ دعوتنامه اساتید

/ گزارش  برگزاری

لیست حضور 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

 )پایش اقدامات تشخیص بیماری 

(بیماریابی اکتیو و پاسیو 
5

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش ماهانه 

گزارش  /104-1

پایگاه داده /صفر



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

پایش و ارزشیابی برنامه حذف 

(شش ماهه دوم سال  )ماالریا 
5

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش ماموریت 

/ پس خوراند /

چک لیست پایش 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

پایش وضعیت موجودی و مصرفی 

الم / اسالید  )لوازم تشخیص ماالریا 

(کیت / 

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

فرم گزارش دهی 

مربوطه یا قبض 

انبار یا چک لیست 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

توزیع کیت های تشخیص سریع 

ماالریا به کلیه مراکز درمانی 

خصوصی و دولتی و آزمایشگاههای 

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/02/0

1

1399/02/3

1

لیست توزیع و یا 

نامه ارسال به 

مراکز



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

برگزاری حداقل یک جلسه سالیانه 

با حضور ریاست و کلیه معاونین 

محترم دانشگاه با موضوع حساس 

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/03/3

1

صورت جلسه 

برگزاری بهمراه 

عکس از برگزاری 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

اجرای پروژه تضمین کیفیت 

/ بازبینی الم)تشخیص ماالریا 

(اعتبارگذاری آزمایشگاه

2.5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/09/0

1

1399/09/3

0

فرم کارکرد 

چک /آزمایشگاه 

لیست بازدید 



بهداشت






43 از 12صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
2

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
100

پایش و ارزشیابی برنامه حذف 

(شش ماهه اول سال  )ماالریا 
2.5

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/0

1

1399/06/3

0

گزارش ماموریت 

/ پس خوراند /

چک لیست پایش 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری سیاه زخم 

 درصد موارد شناسایی شده۱۰۰در 
50اجرا وپایش نظام مراقبت سیاه زخم100مراقبت سیاه زخم1

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/1

5

گزارش در سامانه 

گزارش / و پورتال 

پایش



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری سیاه زخم 

 درصد موارد شناسایی شده۱۰۰در 
100مراقبت سیاه زخم1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی سیاه زخم

20
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/1

5

گزارش برگزاری 

جلسات کمیته 

دانشگاهی و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش میزان بروز سالک سالیانه به 

 نسبت به سال پایه%۵میزان 
100مراقبت سالک1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی سالک

40
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

8

- صورتجلسات 

حداقل )دعوتنامه 

 - (بار درسال 1



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری کاالآزار در 

درصد موارد شناسایی شده۱۰۰
100مراقبت کاال آزار1

 )گزارش آموزش مراقبت کاال آزار 

(پیشگیری و درمان- کنترل 
30

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

8

- دعوت نامه

لیست شرکت 

برای )کننده ها



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری لپتوسپیروز 

درصد موارد شناسایی شده۱۰۰ در 
100مراقبت لپتوسپیروزیس1

اجرا و پایش نظام مراقبت 

لپتوسپیروزیس
40

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/12/2

8

گزارش در سامانه 

و پورتال


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری لپتوسپیروز 

درصد موارد شناسایی شده۱۰۰ در 
100مراقبت لپتوسپیروزیس1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی لپتوسپیروزیس

40
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

8

- صورتجلسات 

حداقل )دعوتنامه 

 - (بار درسال 1



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری تب 

خونریزی دهنده کریمه کنگو در 

 درصد موارد شناسایی شده۱۰۰

100مراقبت تب کریمه کنگو1
اجراو پایش نظام مراقبت کریمه 

کنگو
50

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

8

گزارش در سامانه 

گزارش / و پورتال 

پایش



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش مراقبت بیماری تب 

خونریزی دهنده کریمه کنگو در 

 درصد موارد شناسایی شده۱۰۰

100مراقبت تب کریمه کنگو1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی کریمه کنگو

40
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

8

/ دعوت نامه

برنامه/ صورتجلسه 


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان پوشش بازرسی 

بهداشت حرفه ای از کارگاه
2

طرح تشدید بازرسی 

بهداشت حرفه ای
100

تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی طرح 

تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری و ابالغ 

برنامه عملیاتی 

طرح تشدید 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان پوشش بازرسی 

بهداشت حرفه ای از کارگاه
2

طرح تشدید بازرسی 

بهداشت حرفه ای
100

اجرای طرح تشدید بهداشت 

حرفه ای  جهت نظارت بر رعایت 

الزامات بهداشتی ابالغی  پیشگیری 

مرکز سالمت محیط و کار40
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری آمار 

کارگاههای 

- شناسایی شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان پوشش بازرسی 

بهداشت حرفه ای از کارگاه
2

طرح تشدید بازرسی 

بهداشت حرفه ای
100

تامین امکانات پشتیبانی مورد نیاز 

اضافه  )بازرسان بهداشت  حرفه ای  

کیت بازرسی بهداشت - خودرو- کار

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات اعالم 

درخواست خودرو 

مستندات تامین - 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان پوشش بازرسی 

بهداشت حرفه ای از کارگاه
2

طرح تشدید بازرسی 

بهداشت حرفه ای
100

اجرای طرح تشدید بهداشت 

حرفه ای  جهت نظارت بر رعایت 

الزامات بهداشتی ابالغی  پیشگیری 

مرکز سالمت محیط و کار40
1399/06/1

5

1399/06/3

1

بارگذاری آمار 

کارگاههای 

- شناسایی شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش میزان بروز تب مالت سالیانه 

نسبت به سال پایه% 5به میزان 
50اجرا و پایش نظام مراقبت تب مالت100مراقبت تب مالت1

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/12/2

8

گزارش در سامانه 

گزارش /و پورتال 

پایش



بهداشت






43 از 13صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش میزان بروز تب مالت سالیانه 

نسبت به سال پایه% 5به میزان 
100مراقبت تب مالت1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

کار گاه / دانشگاهی و شهرستانی 

های آموزشی  و کالس های  

40
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

8

/ دعوت نامه

برنامه/ صورتجلسه 


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

اجرای برنامه مراقبت عفونت های 

 بیمارستان 950بیمارستانی در 

کشور

2
نظام مراقبت عفونت های 

بیمارستانی
100

بیماریابی و ارسال داده از طریق 

سامانه
30

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/2

0

فایل داده مرتبط 

لیست )1با فرم

و (عفونتها



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

اجرای برنامه مراقبت عفونت های 

 بیمارستان 950بیمارستانی در 

کشور

2
نظام مراقبت عفونت های 

بیمارستانی
100

برگزاری برنامه های آموزشی 

مراقبت عفونت های بیمارستانی
30

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

0

برنامه - دعوت نامه

و اسامی شرکت 

کنندگان



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا
100

اجرا و پایش نظام مراقبت  هپاتیت 

A
10

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/05/0

1

1399/09/2

0

مستندات مربوط 

به برگزاری 

جلسات آموزشی و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا
20اجرا و پایش نظام مراقبت وبا100

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/07/2

0

مستندات مربوط 

به برگزاری 

جلسات آموزشی و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا
15اجرا و پایش نظام مراقبت بوتولیسم100

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/2

0

مستندات مربوط 

به برگزاری 

جلسات آموزشی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا
100

اجرا و پایش نظام مراقبت سایر 

 )بیمار یهای منتقله از آب و غذا 

شیستوزوما و - فاسیوال- تب راجعه

10
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/2

0

گزارش سایر موارد 

بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

شناسایی و گزارش دهی حداقل 

 از بیما ریهای منتقله از آب و 60%

غذا مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا
100

اجرا و پایش نظام مراقبت طغیان  

بیمار یهای منتقله از آب و غذا
20

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/2

0

مستندات مربوط 

به برگزاری 

جلسات آموزشی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

در سطح  )حفظ شیوع جذام 

به میزان کمتر از یک (شهرستان

 نفر جمعیت10000مورد در 

100کنترل بیماری جذام1
پایش و نظارت بر اجرای نظام 

مراقبت بیماری جذام
60

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/2

8

گزارش وضعیت 

بیماران تحت 

موارد - درمان



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- اجرا

 بیماران مسلول DOTSفعالیت 

برای افراد دارای اندیکاسیون به 

16
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/1

5

1399/12/1

5

ارائه جدول 

پوشش داتس که 

در آن لیست 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- اجرا

 بیماران مسلول DOTSفعالیت 

مبتال به سل مقاوم به دارو به مدت 

8
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/1

5

1399/12/1

5

ارائه جدول 

پوشش داتس که 

در آن  لیست 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- انجام

بیماریابی و تشخیص سل در موارد 

مشکوک به سل

15
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/1

5

گزارش فصلی 

تعداد بیماران 

شناسایی شده  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- انجام

خدمات تشخیصی در آزمایشگاههای 

میکروسکوپی سل

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/1

5

گزارش فصلی 

حجم فعالیت 

تعداد : آزمایشگاه



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

نظارت وگزارش موارد - پایش

آموزش سل در ویزیت پایه
3

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/1

5

گزارش عددی 

تجمیعی تعداد 

مراجعین آموزش 



بهداشت






43 از 14صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

پایش و نظارت بر راه اندازی و ارتقاء 

  22خدمات تشخیصی سل در 

دانشگاه کشور

5
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/1

5

1399/12/1

5

گزارش رسمی 

تامین - درخواست

و تاریخ راه اندازی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

پایش و نظارت بر - مشارکت

برگزاری کارگاه های آموزشی 

/ دانشگاهی و شهرستانی حضوری 

6
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/09/1

5

1399/12/1

5

+ برنامه کارگاه 

لیست شرکت 

دعوت / کنندگان 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

پایش و نظارت برتشخیص و - اجرا

درمان سل نهفته
4

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/1

5

1399/12/1

5

گزارش شش ماهه 

استخراج جمعیت 

گروه های پر خطر 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصدی در میزان بروز 4کاهش

سل نسبت به سال پایه
2

بیماریابی و درمان سل 

فعال و نهفته
100

گزارش برگزاری کارگاه های 

تشخیص آزمایشگاههای دانشگاهی 

و شهرستانی

4
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/09/1

5

1399/12/1

5

+ برنامه کارگاه 

لیست شرکت 

دعوت / کنندگان 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کنترل و مراقبت - شناسایی

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

 درصد95میزان بیش از 

2

مراقبت بیماریهای نوپدید 

درحال حاضر با  )و بازپدید

- ایبوال-تاکید بر کورونا

50
برگزاری جلسات اداری و 

کارگاههای اموزشی
50

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

- گزارشات مکتوب

صورتجلسات


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کنترل و مراقبت - شناسایی

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

 درصد95میزان بیش از 

2

مراقبت بیماریهای نوپدید 

درحال حاضر با  )و بازپدید

- ایبوال-تاکید بر کورونا

50مراقبت و کنترل بیماریها50
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

ثبت و ورود داده 

ها در سامانه های 

- الکترونیک



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کنترل و مراقبت - شناسایی

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

 درصد95میزان بیش از 

2

-مراقبت و کنترل طغیان

پاندمی ناشی از -اپیدمی

بروز بیماریهای نوپدید و 

25

مراقبت و کنترل 

پاندمی ناشی /اپیدمی/طغیان

ازبیماریهای واگیرنوپدید و بازپدید

100
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

ثبت و ورود داده 

ها در سامانه های 

- الکترونیک



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کنترل و مراقبت - شناسایی

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

 درصد95میزان بیش از 

2

مراقبت و کنترل پاندمی 

ناشی از کرونای 

(19کوید )جدید

25
برگزاری جلسات اداری و هماهنگی 

کارگاههای اموزشی و اطالع رسانی/ 
25

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

گزارشات و 

صورتجلسات


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کنترل و مراقبت - شناسایی

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

 درصد95میزان بیش از 

2

مراقبت و کنترل پاندمی 

ناشی از کرونای 

(19کوید )جدید

25

اجرای برنامه های مراقبتی و 

کنترلی و پیشگیری از انتقال و 

19انتشار گسترده بیماری کوید 

50
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

گزارش اقدامات و 

فعالیت های به 

- عمل امده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کنترل و مراقبت - شناسایی

بیماریهای نوپدید و بازپدید به 

 درصد95میزان بیش از 

2

مراقبت و کنترل پاندمی 

ناشی از کرونای 

(19کوید )جدید

25
جمع آوری و تحلیل داده های 

مراقبتی
25

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

ثبت و ورود داده 

ها در سامانه های 

تهیه -عملیاتی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش موارد ابتال و عوارض و مرگ 

ناشی از انفلوانزا به میزان حداقل 

 درصد نسبت به تخمین های به 50

100مراقبت بیماری آنفلوانزا1
برگزاری جلسات اداری و 

کارگاههای اموزشی
30

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

- گزارشات مکتوب

صورتجلسات


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش موارد ابتال و عوارض و مرگ 

ناشی از انفلوانزا به میزان حداقل 

 درصد نسبت به تخمین های به 50

100مراقبت بیماری آنفلوانزا1

اجرای برنامه واکسیناسیون 

انفلوانزای فصلی و در هنگام وقوع 

پاندمی واکسیناسیون انفلوانزای 

20
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/12/2

0

تکمیل فرمهای 

عملیاتی و ثبت 

داده هادر سامانه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش موارد ابتال و عوارض و مرگ 

ناشی از انفلوانزا به میزان حداقل 

 درصد نسبت به تخمین های به 50

100مراقبت بیماری آنفلوانزا1
اجرای مراقبت و کنترل بیماری 

مراقبت پاندمی آنفلوانزا-انفلوانزا
50

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

ثبت و ورود داده 

ها در سامانه های 

- الکترونیک



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد  70اجرایی شدن  بیش از 

برنامه مقررات بهداشتی بین المللی 

 درصد پایگاههای 70در بیش از 

1
مقررات بهداشتی بین 

المللی
100

برگزاری جلسات -  اجرای مانور 

اجرای - اداری و کارگاههای اموزشی

پایش سالیانه بر اساس چک لیست 

25
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

- گزارشات مکتوب

تهیه -صورتجلسات

گزارش مانورهای 



بهداشت






43 از 15صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد  70اجرایی شدن  بیش از 

برنامه مقررات بهداشتی بین المللی 

 درصد پایگاههای 70در بیش از 

1
مقررات بهداشتی بین 

المللی
100

مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر 

- ایام حج )در  زائرین و مسافران 

کاروانهای - مراسم و تجمعات انبوه

25
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

گزارشات و موارد 

ثبت شده در 

سامانه های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد  70اجرایی شدن  بیش از 

برنامه مقررات بهداشتی بین المللی 

 درصد پایگاههای 70در بیش از 

1
مقررات بهداشتی بین 

المللی
100

بازبینی و به روز رسانی وارتقای 

برنامه های مراقبت بیماریهای واگیر
25

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/03/0

1

1399/12/2

0

تهیه برنامه 

عملیاتی سالیانه 

مراقبت بیماریهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

35

- تدوین برنامه عملیاتی سالمت

ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و اجرای برنامه

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/04/0

1

1399/04/3

1

برنامه عملیاتی 

برنامه سالمت 

ایمنی و بهداشت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

35

تعیین گروه های آسیب پذیر  

عوامل اجرایی پسماندها و انجام 

اقدامات اصالحی برای دسترسی به 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

جدول اعالم 

مشخصه های 

گروه های آسیب 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

35

برگزاری دوره های آموزشی 

بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه 

ایمنی و بهداشت عوامل - سالمت

مرکز سالمت محیط و کار5
1399/12/0

1

1399/12/1

5

تصویر مستندات 

برگزاری دوره از 

جمله اسامی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

35

- پایش و ارزشیابی برنامه سالمت

ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و انجام اقدامات اصالحی 

مرکز سالمت محیط و کار5
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات تشکیل 

تیم پایش برنامه 

در واحد بهداشت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

35

ثبت اطالعات  مرتبط با برنامه 

سالمت ایمنی و بهداشت عوامل 

اجرایی پسماندها و گزارش دهی آن 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فایل آمار و 

شاخص های 

محاسبه  شده 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

برنامه رسیدگی به 

مصدومین حوادث ناشی از 

کار جهت دریافت خدمات 

15

تامین شرایط انتقال سریع 

مصدومین حوادث ناشی از کار به 

مرکز درمانی در کارگاه ها و 

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فایل اکسل جمع 

بندی گزارش 

حوادث مرتبط با 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

برنامه رسیدگی به 

مصدومین حوادث ناشی از 

کار جهت دریافت خدمات 

15

راه اندازی مراکز مراقبتهای 

بهداشتی درمانی در کارگاه ها برای 

رسیدگی به مصدومین حوادث 

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مرتبط 

با آموزش و 

-بازآموزی بهگران 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

آموزش و اطالع رسانی 

روز  )تعهدات بین المللی 

(جهانی بهداشت حرفه ای

15

تدوین مجموعه های آموزشی و 

اطالع رسانی در روز جهانی ایمنی و 

بهداشت حرفه ای و کرونا ویروس

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/02/1

0

1399/05/3

1

/ فایل پوستر

/ کلیپ/ استند

پمفلت جهت روز 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

1

آموزش و اطالع رسانی 

روز  )تعهدات بین المللی 

(جهانی بهداشت حرفه ای

15

تشکیل شورای هماهنگی روز 

جهانی ایمنی و سالمت کار و 

برگزاری همایش و سایر مراسم 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/02/1

0

1399/05/3

1

صورتجلسات 

شورای هماهنگی 

روز جهانی و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

35مشاغل سخت و زیان آور1

تدوین برنامه های عملیاتی 

تشخیص و تعیین مشاغل سخت و 

زیان آور

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/02/0

1

1399/02/3

1

ابالغ و -تدوین 

آموزش برنامه 

عملیاتی به مراکز 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

35مشاغل سخت و زیان آور1

شرکت در کمیته های بدوی و 

تجدید نظر تشخیص و تعیین 

مشاغل سخت و زیان آور استانی و 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/06/0

1

1399/06/3

1

تکمیل آمار 

عملکرد شامل 

تعداد جلسات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

35مشاغل سخت و زیان آور1

شرکت در کمیته های بدوی و 

تجدید نظر تشخیص و تعیین 

مشاغل سخت و زیان آور استانی و 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل آمار 

عملکرد شامل 

تعداد جلسات 



بهداشت






43 از 16صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

35مشاغل سخت و زیان آور1

پایش و ارزشیابی برنامه جامع 

مشاغل سخت و زیان آور و پیگیری 

انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/06/0

1

1399/06/3

1

تکمیل فرم 

اقدامات انجام 

شده شامل تعداد 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه محیط های سالم و تسریع 

آن با بر قراری تسهیالت بیمه ای 

از طریق اجرای کامل برنامه 

35مشاغل سخت و زیان آور1

پایش و ارزشیابی برنامه جامع 

مشاغل سخت و زیان آور وپیگیری 

انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم 

اقدامات انجام 

شده شامل تعداد 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مرحله بروز سرطان های 

پستان و دهانه رحم به - روده بزرگ

%10میزان 

2
برنامه تشخیص زودهنگام 

سرطان
100

گزارش عملکرد برنامه تشخیص 

- زودهنگام سرطان های پستان

سرویکس و کولورکتال شش ماهه 

30
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

برنامه شش ماهه 

اول و پایش برنامه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مرحله بروز سرطان های 

پستان و دهانه رحم به - روده بزرگ

%10میزان 

2
برنامه تشخیص زودهنگام 

سرطان
100

گزارش عملکرد ساالنه برنامه 

تشخیص زودهنگام سرطان های 

سرویکس و کولورکتال- پستان

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد 

ساالنه برنامه و 

پایش برنامه در 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقای نظام مراقبت حشره شناسی 

در تمامی دانشگاه های علوم 

 درصد100پزشکی به میزان 

1
مراقبت بیماریهای منتقله 

از آئدس
100

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه 

های آموزشی بیماریهای منتقله از 

25
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/1

5

-ارائه دعوتنامه*

 صورتجلسه

برگزاری



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

موارد گال و  %100مراقبت 

پدیکلوزیس شناسایی شده
1

برنامه مراقبت گال و 

پدیکلوزیس
100

برگزاری برنامه های آموزشی و 

جلسات هماهنگی درون بخشی و 

بین بخشی مرتبط

50
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/05/1

5

1399/08/1

0

مستندات مربوط 

به برگزاری 

جلسات آموزشی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

موارد گال و  %100مراقبت 

پدیکلوزیس شناسایی شده
1

برنامه مراقبت گال و 

پدیکلوزیس
100

اجرا و پایش نظام مراقبت گال و 

پدیکلوزیس
50

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/1

0

1399/11/1

5

گزارش فصلی 

تعداد موارد 

پدیکلوزیس و گال 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

درصدی در میزان بروز  15کاهش 

 درصدی 10 و کاهش Bهپاتیت 

 نسبت به cدر میزان بروز هپاتیت 

2
مراقبت هپاتیت های 

ویروسی
5برگزاری روز جهانی هپاتیت100

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/0

1

1399/06/3

0

برگزاری - عکس 

همایش و / کارگاه 

لیست - کمپین 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

درصدی در میزان بروز  15کاهش 

 درصدی 10 و کاهش Bهپاتیت 

 نسبت به cدر میزان بروز هپاتیت 

2
مراقبت هپاتیت های 

ویروسی
100

پایش اجرای واکسیناسیون هپاتیت 

بی در گروههای هدف
20

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/04/0

1

1399/12/2

8

گزارش آمار 

واکسیناسیون


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

درصدی در میزان بروز  15کاهش 

 درصدی 10 و کاهش Bهپاتیت 

 نسبت به cدر میزان بروز هپاتیت 

2
مراقبت هپاتیت های 

ویروسی
100

کالس  / پایش و برگزاری کارگاه

SHEPآموزشی 
15

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/09/0

1

1399/12/2

8

- صورت جلسات

مکاتبات و دعوت 

آمار- نامه ها 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش تعداد موارد و مرگ و میر 

ناشی مار گزیدگی و عقرب 

 درصد نسبت 5گریدگی به میزان 

1
پیشگیری  و کنترل گزش 

جانوران زهری
100

راه اندازی  نظام مراقبت در 

خصوص  ثبت و گزارش دهی در 

تهیه /سامانه های پورتال و سیب 

50
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/0

1

1399/06/3

0

گزارش جلسات و 

مکاتبات  به عمل 

آمده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش تعداد موارد و مرگ و میر 

ناشی مار گزیدگی و عقرب 

 درصد نسبت 5گریدگی به میزان 

1
پیشگیری  و کنترل گزش 

جانوران زهری
100

کمیته / گزارش برگزاری جلسات

/ مرگ دانشگاهی و شهرستانی 

کارگاه های آموزشی جهت گرو 

25
مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/12/1

5

دعوت  نامه و 

صورت جلسات و 

لیست / برنامه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش تعداد موارد و مرگ و میر 

ناشی مار گزیدگی و عقرب 

 درصد نسبت 5گریدگی به میزان 

1
پیشگیری  و کنترل گزش 

جانوران زهری
100

گزارش اطالعات و آمار مواردگزش 

جانوران زهرآگین
25

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/07/0

1

1399/12/1

5

گزارش آمارها  

ماهانه


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مواجهه مخاطره آمیز با 

 تا %۲۰آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

2

کنترل استرس های 

گرمایی و سرمایی در 

محیط کار

100

تدوین برنامه عملیاتی کشوری 

کنترل  استرس های حرارتی در 

محیط کار

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/01/1

5

1399/02/1

5

برنامه عملیاتی 

مدون و ابالغ شده 

به دانشگاههای 



بهداشت






43 از 17صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مواجهه مخاطره آمیز با 

 تا %۲۰آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

2

کنترل استرس های 

گرمایی و سرمایی در 

محیط کار

100

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای 

علوم پزشکی سراسر کشور در 

خصوص کنترل استرس های 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/03/0

1

1399/03/3

1

برنامه عملیاتی 

مدون و ابالغ شده 

به سطوح تابعه



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مواجهه مخاطره آمیز با 

 تا %۲۰آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

2

کنترل استرس های 

گرمایی و سرمایی در 

محیط کار

100

- برگزاری کارگاههای آموزشی

تدوین محتواهای آموزشی برای 

گروههای هدف در زمینه عوارض 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/06/0

1

1399/06/3

1

مستندات  مربوط 

به آموزش 

گروههای هدف 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مواجهه مخاطره آمیز با 

 تا %۲۰آالینده های محیط کار به 

پایان برنامه

2

کنترل استرس های 

گرمایی و سرمایی در 

محیط کار

100

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی 

های انجام شده در محیطهای کاری 

واجد ریسک استرس حرارتی به 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به گزارش ارزیابیها 

و بهسازی های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پیشگیری هاری برای - انجام درمان

صد درصد موارد حیوان گزیده
1

مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
100

اجرای نظام مراقبت حیوان گزیدگی 

و هاری
30

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/06/0

1

1399/12/2

9

تکمیل فرم درصد 

اطالعات حیوان 

گزیدگی به صور 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پیشگیری هاری برای - انجام درمان

صد درصد موارد حیوان گزیده
1

مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
100

آموزش مراقبت حیوان گزیدگی و 

درمان پیشگیری هاری- هاری 
20

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

9

- دعوت نامه

لیست شرکت 

کننده ها حداقل  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

پیشگیری هاری برای - انجام درمان

صد درصد موارد حیوان گزیده
1

مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
100

/ برگزاری کمیته های دانشگاهی 

شهرستانی حیوان گزیدگی و هاری
15

مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر

1399/10/0

1

1399/12/2

9

- صورتجلسات 

دعوتنامه 

 بار 1حداقل)



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به کشاورزان
مرکز سالمت محیط و کار30بازرسی ار کلیه کارگاههای کشاورزی15

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش جمع 

-بندی  بازرسی ها 

 پیگیری ها و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به کشاورزان
15

نظارت بر خدمات بهداشت حرفه ای 

ارائه شده به کشاورزان
مرکز سالمت محیط و کار70

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش تفضیلی 

جمع بندی 

اقدامات و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

برنامه ارایه خدمات 

بهداشت حرفه ای در 

بر )کارگاه های ساختمانی 

10

انجام بازرسی از کارگاه های 

ساختمانی و ثبت و جمع آوری 

اطالعات مورد نیاز جهت تعیین 

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فرم گزارش 

عملکرد بازرسی از 

کارگاه های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

برنامه ارایه خدمات 

بهداشت حرفه ای در 

بر )کارگاه های ساختمانی 

10

برگزاری دوره های آموزشی و 

توجیهی برای گروه های هدف و 

کلیه ذی نفعان

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

تصویر مستندات 

برگزاری دوره 

های آموزشی از 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

برنامه ارایه خدمات 

بهداشت حرفه ای در 

بر )کارگاه های ساختمانی 

10

تدوین برنامه عملیاتی  تفصیلی 

سالیانه با تعیین شاخص های 

بدست امده برای هر سال

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/05/0

1

1399/05/3

1

برنامه عملیاتی 

برنامه ارایه 

خدمات بهداشت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
بهداشت حرفه ای 

بیمارستانها
مرکز سالمت محیط و کار30بازرسی ار کلیه بیمارستانها15

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش جمع 

-بندی  بازرسی ها 

 پیگیری ها و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
بهداشت حرفه ای 

بیمارستانها
15

نظارت بر ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای در بیمارستان
مرکز سالمت محیط و کار70

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش تفضیلی 

جمع بندی کلیه 

بیمارستانها ی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

10بهداشت حرفه ای زندانیان1

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش 

سازمان زندانها و اعالم نواقص و 

ارسال گزارش به مرکز

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش و 

پسخوراند بازرسی 

و ثبت اطالعات 



بهداشت






43 از 18صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

10بهداشت حرفه ای زندانیان1

شرکت در کمیته های مشترک 

ایمنی و بهداشت حرفه ای با 

همکاری سازمان زندانها

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش 

صورتجلسات 

کمیته های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

15بهداشت  حرفه ای قالیبافان1
آموزش اصول بهداشت حرفه ای  به 

 شاغلین قالیباف
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/07/1

5

1399/07/3

0

ارسال مستندات 

بروشور - آموزشی

و محتوای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

15بهداشت  حرفه ای قالیبافان1
گزارش آمار و اقدامات انجام شده 

در خصوص برنامه قالیبافان
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال مستندات و 

آمار افراد معاینه 

آموزش - شده 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
نظارت بر تشکیالت 

بهداشت حرفه ای کارگاهی
15

برگزاری دوره های تربیت و 

بازآموزی بهگر و بهداشتیار کار و 

بازآموزی مسئولین بهداشت حرفه 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/10/0

1

1399/10/3

0

ارائه مستندات 

برگزاری دوره 

های آموزشی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
نظارت بر تشکیالت 

بهداشت حرفه ای کارگاهی
15

پایش و ارزیابی مسئولین بهداشت 

حرفه ای شاغل در صنایع
مرکز سالمت محیط و کار70

1399/12/0

1

1399/12/1

5

فرمهای پایش و 

ارزیابی تکمیل 

شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به کارگاه های 

خویش فرما و - کوچک

10

تدوین برنامه عملیاتی کارگاه های 

خویش فرما و مشاغل غیر - کوچک

رسمی توسط معاونت های بهداشتی 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/05/1

5

1399/05/3

1

برنامه عملیاتی 

تدوین شده توسط 

معاونتهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به کارگاه های 

خویش فرما و - کوچک

10

برگزاری نشست توجیهی با 

دانشکده های بهداشت برای به بهره 

گیری از پتانسیل دانشجویان در 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

صورتجلسات 

نشست های 

برگزار شده با 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

ارائه خدمات بهداشت 

حرفه ای به کارگاه های 

خویش فرما و - کوچک

10

تنظیم تفاهم نامه ارتقاء خدمات 

بهداشت حرفه ای در کارگاه های 

خویش فرما و مشاغل غیر - کوچک

مرکز سالمت محیط و کار40
1399/12/0

1

1399/12/1

5

تفاهم نامه تنظیم 

شده در سطح 

استان با اتحادیه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
استقرار بسته خدمات پایه 

کارکنان دولت
10

تشکیل کمیته راهبری با نمایندگان 

دفاتر مربوطه در معاونت بهداشت
مرکز سالمت محیط و کار25

1399/07/0

1

1399/07/3

0

صورتجلسات 

تشکیل کمیته 

راهبری



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه 

تا % ۸۵ای به مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
استقرار بسته خدمات پایه 

کارکنان دولت
10

نظارت و ارزشیابی نحوه اجرای 

بسته در ادارات و سازمانها
مرکز سالمت محیط و کار75

1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال گزارش در 

قالب فرم ارزیابی 

شیوه نامه اجرایی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان ۳ و ۲

2

بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت  )

(حرفه ای 

100

تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی 

بازرسی  )بازرسی بهداشت حرفه ای 

(هدفمند 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/02/1

5

1399/03/1

5

نامه ابالغ شده به 

سطوح تابعه منضم 

به برنامه بازرسی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان ۳ و ۲

2

بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت  )

(حرفه ای 

100

انجام بازرسی بهداشت حرفه ای از 

 درصد کارگاههای شناسایی 100

شده

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارائه فایل آماری 

جمع بندی آمار "

فرم های بازرسی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان ۳ و ۲

2

بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت  )

(حرفه ای 

100

انجام بازرسی های پیگیری از 

کارگاههای دارای نواقص بهداشتی 

بر اساس اولویت بندی بازرسی 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش اقدامات 

قانونی انجام شده 

در بازرسی های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان ۳ و ۲

2

بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت  )

(حرفه ای 

100

پیگیری تشکیل شعب ویزه 

رسیدگی به تخلفات بهداشتی 

کارفرمایان در هر شهرستان

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مکاتبات و 

صورتجلسات 

مربوط به تشکیل 



بهداشت






43 از 19صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش میزان بازرسی بهداشت 

 و 1حرفه ای از کارگاههای درجه 

تا پایان برنامه% 10 به میزان ۳ و ۲

2

بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت  )

(حرفه ای 

100
نظارت برکمیت و کیفیت اقدامات 

قانونی به عمل آمده
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارشات و 

مستندات مربوطه 

اقدامات انجام 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش دسترسی کارفرمایان به 

خدمات بهداشت حرفه ای از طریق 

شرکت های خصوصی بهداشت 

1

برنامه نظام جامع شرکت 

های خصوصی ارائه دهنده 

خدمات بهداشت حرفه ای

100

پایش و نظارت بر عملکرد شرکت 

های خصوصی ارائه دهنده خدمات 

بهداشت حرفه ای

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/11/1

5

1399/12/1

5

گزارش پایش های 

انجام شده از 

شرکت های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش دسترسی کارفرمایان به 

خدمات بهداشت حرفه ای از طریق 

شرکت های خصوصی بهداشت 

1

برنامه نظام جامع شرکت 

های خصوصی ارائه دهنده 

خدمات بهداشت حرفه ای

100

تشکیل کمیته شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه ای و صدور 

و لغو و کنترل کیفیت خدمات ارائه 

مرکز سالمت محیط و کار25
1399/11/1

5

1399/12/1

5

ابالغیه اعضای 

کلیه - کمیته

صورتجلسات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

اعتباربخشی خدمات بهداشت 

حرفه ای ارائه شده به کارگاه ها و 

واحدهای شغلی از طریق  

1
توسعه خدمات بهداشت 

حرفه ای در آزمایشگاه ها
100

ارزیابی دوره ای کیفیت خدمات 

بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها و 

شرکت های خصوصی بهداشت 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش ارزیابی 

دوره ای کیفیت 

آزمایشگاهها و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مواجهه شاغلین با ریسک 

فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا پایان برنامه20%

1
توسعه ارگونومی درمحیط 

های کاری
100

تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی 

ارگونومی
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/02/0

1

1399/02/3

1

برنامه عملیاتی 

ابالغ شده به 

سطوح تابعه



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش مواجهه شاغلین با ریسک 

فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا پایان برنامه20%

1
توسعه ارگونومی درمحیط 

های کاری
100

شناسایی ریسک فاکتورهای 

ارگونومیک و نظارت بر روی ارزیابی 

ها و بهسازی های انجام شده در 

مرکز سالمت محیط و کار80
1399/04/0

1

1399/04/3

1

گزارش کامل 

اقدامات انجام 

شده در برنامه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

های ¬حذف و یا کاهش آالینده

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی 

زیان آور محیط کار
100

به روز رسانی برنامه عملیاتی عوامل 

شیمیایی محیط کار
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

برنامه عملیاتی به 

روز شده منضم به 

نامه ابالغ شده به 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

های ¬حذف و یا کاهش آالینده

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی 

زیان آور محیط کار
100

برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل 

 )شیمیایی برای گروههای هدف 

(تئوری و عملی

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/02/1

0

1399/03/1

5

مستندات و 

گزارشات مربوط 

به آموزش 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

های ¬حذف و یا کاهش آالینده

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی 

زیان آور محیط کار
100

نظارت و پیگیری جهت کاهش و 

حذف مصرف جیوه از محیط کار در 

راستای کنوانسیون میناماتا برای 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش نواقص 

بهداشتی اعالم 

شده و فرم های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

های ¬حذف و یا کاهش آالینده

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی 

زیان آور محیط کار
100

نظارت و پیگیری جهت  حذف 

کامل ازبست از محیط کار
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش نواقص 

بهداشتی اعالم 

شده و فرم های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

های ¬حذف و یا کاهش آالینده

از  % 7شیمیایی محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی 

زیان آور محیط کار
100

نظارت و پیگیریهای الزم جهت 

کاهش مواجهه شاغلین با عوامل 

شیمیایی زیان آور نظیر کارگاههای 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش تدوین 

شده آمار کارگاه 

های کنترل کننده 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با 

صدای مخاطره آمیز محیط کار به 

تا پایان برنامه%  5میزان 

1
مقابله با صدا و ارتعاش در 

محیط کار
100

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای 

علوم پزشکی سراسر کشور در 

خصوص کنترل صدا و ارتعاش در 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/03/0

1

1399/03/1

5

برنامه عملیاتی 

مدون و ابالغ شده 

به سطوح تابعه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با 

صدای مخاطره آمیز محیط کار به 

تا پایان برنامه%  5میزان 

1
مقابله با صدا و ارتعاش در 

محیط کار
100

- برگزاری کارگاههای آموزشی

تدوین محتواهای آموزشی برای 

کارشناسان  )گروههای هدف 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/06/0

1

1399/06/3

1

مستندات  مربوط 

به آموزش 

گروههای هدف 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با 

صدای مخاطره آمیز محیط کار به 

تا پایان برنامه%  5میزان 

1
مقابله با صدا و ارتعاش در 

محیط کار
100

ظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی 

های انجام شده در محیطهای کاری 

واجد ریسک صدا و ارتعاش به 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به گزارش ارزیابیها 

و بهسازی های 



بهداشت






43 از 20صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

1

مدیریت میزان شاغلین 

دارای پرونده پزشکی 

سالمت شغلی

100

گزارش اقدامات انجام شده در 

راستای اجرای بسته خدمات پایه 

سالمت کارکنان دولت در سازمان 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/07/0

1

1399/07/1

5

ارسال گزارش در 

قالب فرم تدوین 

شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

1

مدیریت میزان شاغلین 

دارای پرونده پزشکی 

سالمت شغلی

100

گزارش اقدامات انجام شده در 

راستای اجرای بسته خدمات پایه 

شش ماهه )سالمت کارکنان دولت 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال گزارش در 

قالب فرم تدوین 

شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

1

مدیریت میزان شاغلین 

دارای پرونده پزشکی 

سالمت شغلی

100

گزارش اقدامات انجام شده در 

مراکز انجام /خصوص نظارت بر افراد

دهنده معاینات سالمت شغلی 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/07/0

1

1399/07/1

5

ارسال گزارش در 

قالب فرم تدوین 

شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شاغلین دارای 

تا پایان % 55پرونده پزشکی به 

برنامه

1

مدیریت میزان شاغلین 

دارای پرونده پزشکی 

سالمت شغلی

100

گزارش اقدامات انجام شده در 

مراکز انجام /خصوص نظارت بر افراد

دهنده معاینات سالمت شغلی 

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال گزارش در 

قالب فرم تدوین 

شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حذف کامل آزبست از محیط کار 

در راستای کنواسیون روتردام
2

حذف کامل ازبست از 

محیط کار در راستای 

کنوانسیون روتردام

100
پیگیری های قانونی جهت حذف 

ازبست
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش اعالم 

معرفی - نواقص 

به دادگاه و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حذف کامل آزبست از محیط کار 

در راستای کنواسیون روتردام
2

حذف کامل ازبست از 

محیط کار در راستای 

کنوانسیون روتردام

مرکز سالمت محیط و کار50شناسایی کارگاه های دارای آزبست100
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش کارگاهای 

- شناسایی شده 

در صورت عدم 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

 در راستای کنواسیون 2020سال 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا 

 از کارگاه ها2020سال 
100

اطالع رسانی و توجیه کلیه شرکت 

ها و کارگاه های مشمول کنوانسیون
مرکز سالمت محیط و کار25

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش مکاتبات و 

صورتجلسات


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

 در راستای کنواسیون 2020سال 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا 

 از کارگاه ها2020سال 
100

پیگیری های قانونی جهت حذف 

جیوه
مرکز سالمت محیط و کار25

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش اعالم 

معرفی - نواقص 

به دادگاه و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

 در راستای کنواسیون 2020سال 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا 

 از کارگاه ها2020سال 
100

جمع آوری اطالعات کارگاه های 

مصرف کننده جیوه
مرکز سالمت محیط و کار25

1399/12/0

1

1399/12/1

5

جمع آوری 

اطالعات کارگاه 

های مصرف کننده 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

 در راستای کنواسیون 2020سال 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا 

 از کارگاه ها2020سال 
مرکز سالمت محیط و کار25شناسایی کارگاه های دارای جیوه100

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش کارگاهای 

- شناسایی شده 

در صورت عدم 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در محیط 

آموزشی و - خانواده- های جامعه

2

بهداشت محیط روستا و 

 )ابتکارات جامعه محور 

CB I)

مرکز سالمت محیط و کار50بهسازی محیط روستا10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد در 

خصوص برگزاری 

دوره های آموزشی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در محیط 

آموزشی و - خانواده- های جامعه

2
فوریت های سالمت محیط 

و کار
30

کنترل عوامل محیطی و شغلی 

مرتبط با بیماری های منتقله از آب 

و غذا از طریق شکایات مردمی

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به اقدامات انجام 

شده برای اخبار 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در محیط 

آموزشی و - خانواده- های جامعه

2
فوریت های سالمت محیط 

و کار
30

رسیدگی مناسب و به موقع به اخبار 

و شکایات مردمی
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به اقدامات انجام 

شده برای اخبار 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در محیط 

آموزشی و - خانواده- های جامعه

2

نظارت و کنترل کمی و 

کیفی موادغذایی و اماکن 

عمومی

40
نمونه برداری و سنجش مواد غذایی 

(شش ماهه اول)
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/07/0

1

1399/07/3

0

جمع بندی فرم 

آماری نمونه 

برداری سامانه 



بهداشت






43 از 21صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل 

محیطی موثر بر سالمت در محیط 

آموزشی و - خانواده- های جامعه

2

نظارت و کنترل کمی و 

کیفی موادغذایی و اماکن 

عمومی

40
نمونه برداری و سنجش مواد غذایی 

(شش ماهه دوم)
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

جمع بندی فرم 

آماری نمونه 

برداری سامانه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

برون سپاری خدمات غیر 

حاکمیتی بهداشت محیط 

به دفاتر خدمات سالمت و 

40
راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت و ممیزی بهداشتی
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

دستورالعمل های 

مربوطه توسط 

گزارش - ستاد 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

برون سپاری خدمات غیر 

حاکمیتی بهداشت محیط 

به دفاتر خدمات سالمت و 

40

واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور 

کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان و 

دفاتر خدمات سالمت

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

قرارداد انجام کار 

با نماینده 

پیشخوان دولت و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

کنترل بهداشتی 

مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی

50

تشدید نظارت های بهداشتی از 

مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن 

عمومی و بازرسی بهداشت محیطی 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش نهایی 

تشدید نظارتهای 

ابالغ - بهداشتی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

کنترل بهداشتی 

مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی

50

تشدید نظارت های بهداشتی از 

مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن 

عمومی و بازرسی بهداشت محیطی 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش نهایی 

اطالعات طرح 

تشدید و نظارتهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

کنترل بهداشتی 

مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی

50

توانمند سازی بازرسین بهداشت 

شامل تجهیزات پرتابل  )محیط 

خودرو و اموزش های - بازرسان 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مربوط 

به تجهیز بازرسین 

به تجهیزات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

کنترل بهداشتی 

مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی

50
کنترل بهداشتی در طرح سالمت 

نوروزی
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/01/0

1

1399/01/2

0

گزارش اطالعات 

سالمت نوروزی و 

پیگیری  واجرای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2

کنترل بهداشتی 

مراکزعرضه مواد غذایی  و 

اماکن عمومی

مرکز سالمت محیط و کار20بسیج مقابله محیطی با کرونا50
1399/06/0

1

1399/06/3

1

گزارش برنامه و 

پیگیری  واجرای 

مصوبات مرتبط از 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2
مدیریت سامانه ثبت و 

بازرسی اصناف و صنایع
10

اجرای اقدامات مربوط به ثبت نام 

شوندگان در سامانه
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5
گزارشات سامانه

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی 

بهداشتی بر محیط های جامعه و 

- مکان های عمومی و مراکز توزیع

2
مدیریت سامانه ثبت و 

بازرسی اصناف و صنایع
10

نظارت بر بازرسی از اصناف و صنایع 

ثبت شده
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5
گزارشات سامانه

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء وضعیت دفع فاضالب 

تا پایان برنامه% 10بیمارستانها تا 
2

ساماندهی  بهداشت  

فاضالب بیمارستانی
100

مدیریت بهداشتی  فاضالب 

بیمارستانی
مرکز سالمت محیط و کار100

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش برگزاری 

کارگاه آموزشی یا 

تهیه مدیاهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی کیفیت آب 

آشامیدنی
30

تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی 

بهداشت آب و فاضالب
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/03/0

1

1399/03/3

0

مکاتبه ارسالی 

برنامه عملیاتی به 

شهرستان های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی کیفیت آب 

آشامیدنی
30

پایش کیفیت میکروبی آب 

آشامیدنی در شش ماهه اول
مرکز سالمت محیط و کار22

1399/07/0

1

1399/07/3

0

تکمیل ستون 

گزارش عملکرد در 

دوره مورد پایش  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی کیفیت آب 

آشامیدنی
30

پایش کیفیت میکروبی آب 

آشامیدنی در شش ماهه دوم
مرکز سالمت محیط و کار22

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل ستون 

گزارش عملکرد در 

دوره مورد پایش  



بهداشت






43 از 22صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی کیفیت آب 

آشامیدنی
30

پایش کیفیت شیمیایی آب 

آشامیدنی در شش ماهه اول
مرکز سالمت محیط و کار23

1399/07/0

1

1399/07/3

0

تکمیل ستون 

گزارش عملکرد در 

دوره مورد پایش  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی کیفیت آب 

آشامیدنی
30

پایش کیفیت شیمیایی آب 

آشامیدنی در شش ماهه دوم
مرکز سالمت محیط و کار23

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل ستون 

گزارش عملکرد در 

دوره مورد پایش  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2

استقرار و اجرای برنامه 

ایمنی آب آشامیدنی در 

مناطق شهری و روستایی

40
استقرار و  توسعه برنامه ایمنی آب 

در مناطق شهری
مرکز سالمت محیط و کار60

1399/10/0

1

1399/10/3

0

فرم تاییدیه مرکز 

سالمت محیط و 

کار یا گواهینامه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2

استقرار و اجرای برنامه 

ایمنی آب آشامیدنی در 

مناطق شهری و روستایی

40
توسعه و استقرار برنامه ایمنی آب 

در مناطق روستایی
مرکز سالمت محیط و کار35

1399/12/0

1

1399/12/1

5

توسعه برنامه 

ایمنی آب در 

مناطق روستایی  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی وضعیت طغیان 

بیماری های منتقله از آب
30

پیشگیری و کنترل طغیان بیماری 

های منتقله از آب شش ماهه اول
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/07/0

1

1399/07/1

5

مستندات اجرای 

-  برنامه آموزشی 

گزارش ارزیابی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

نسبت به % 25آشامیدنی به میزان 

سال پایه

2
ارزیابی وضعیت طغیان 

بیماری های منتقله از آب
30

پیشگیری و کنترل طغیان بیماری 

های منتقله از آب شش ماهه دوم
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات اجرای 

-  برنامه آموزشی 

گزارش سالیانه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه و تقویت پیوست سالمت به 

 درصد برای طرح های 60میزان 

کالن توسعه ای مشمول

2

تقویت و توسعه پیوست 

سالمت برای طرح های 

مشمول

100

رصد و دیدبانی طرح های بزرگ 

توسعه ای مشمول پیوست سالمت 

شش ماهه اول

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/07/0

1

1399/07/1

5

گزارش عملکرد 

شش ماهه اول 

- دیده بانی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه و تقویت پیوست سالمت به 

 درصد برای طرح های 60میزان 

کالن توسعه ای مشمول

2

تقویت و توسعه پیوست 

سالمت برای طرح های 

مشمول

100

رصد و دیدبانی طرح های بزرگ 

توسعه ای مشمول پیوست سالمت 

شش ماهه دوم

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد 

شش ماهه دوم 

- دیده بانی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

توسعه و تقویت پیوست سالمت به 

 درصد برای طرح های 60میزان 

کالن توسعه ای مشمول

2

تقویت و توسعه پیوست 

سالمت برای طرح های 

مشمول

100

مشارکت در بررسی و ارزیابی 

گزارش پیوست سالمت طرح های 

مشمول واصله

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/11/0

1

1399/11/1

5

بازدید از : گزارش

محل احداث پروژه 

جهت شناسایی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

تامین شواهد علمی  به منظور 

بهبود نظام مراقبت های بهداشتی 

 طرح پیمایش 8اجرای )سطح اول 

1

پیمایش عوامل خطر 

بیماری های غیرواگیر در 

دانشگاه های علوم پزشکی 

50

نظارت بر نحوه اجرای پیمایش 

عوامل خطر بیماری های غیرواگیر 

در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

70
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش پایش 

ناظرین


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

تامین شواهد علمی  به منظور 

بهبود نظام مراقبت های بهداشتی 

 طرح پیمایش 8اجرای )سطح اول 

1

بررسی وضعیت استعمال 

 13دخانیات در افراد باالی 

سال

50

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در افراد 

 سال15باالی 

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری 

مستندات و 

گزارش هماهنگی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

تامین شواهد علمی  به منظور 

بهبود نظام مراقبت های بهداشتی 

 طرح پیمایش 8اجرای )سطح اول 

1

بررسی وضعیت استعمال 

 13دخانیات در افراد باالی 

سال

50

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در بین 

سال15 تا 13نوجوانان 

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری 

مستندات و 

گزارش هماهنگی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش آگاهی عمومی در خصوص 

%10عوامل خطر سرطان به میزان 
100برنامه پیشگیری از سرطان1

اجرا و پایش بسته های - طراحی

فردی و شغلی - آموزشی عمومی

متناسب با نیازهای منطقه ای بر 

30
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش اجرا و 

(مداخالت)پایش 


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش آگاهی عمومی در خصوص 

%10عوامل خطر سرطان به میزان 
100برنامه پیشگیری از سرطان1

 (مداخالت)اجرا و پایش - طراحی

برنامه توسعه همکاری های بین 

بخشی متناسب با نیازهای منطقه 

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/0

1

1399/11/3

0

گزارش اجرا و 

(مداخالت)پایش 


بهداشت






43 از 23صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش آگاهی عمومی در خصوص 

%10عوامل خطر سرطان به میزان 
100برنامه پیشگیری از سرطان1

برگزاری پویش ملی پیشگیری از 

سرطان
20

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش برگزاری 

پویش پیشگیری 

از سرطان



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
100

گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان 

99شش ماهه اول سال 
10

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش اجرای 

برنامه و 

صورتجلسات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
100

گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان 

99شش ماهه دوم سال 
20

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش اجرای 

برنامه و 

صورتجلسات 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
100

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت 

سرطان
5

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

دعوتنامه ها و 

برنامه برگزاری 

همایش و کارگاه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
100

تدوین و انتشار گزارش - تحلیل

1396ثبت سرطان 
10

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/03/0

1

1399/03/3

1

گزارش ثبت 

سرطان مبتنی بر 

جمعیت سال 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
100

تدوین و انتشار گزارش - تحلیل

1397ثبت سرطان 
10

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/0

1

1399/10/3

0

گزارش ثبت 

سرطان مبتنی بر 

جمعیت سال 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
100

جمع آوری گزارشات ثبت سرطان 

1398
10

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

جمع آوری 

گزارشات ثبت 

1398سرطان 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
5ثبت مرحله سرطان100

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری گزارش 

مرحله سرطان


کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

و % 3به میزان % MVافزایش 

%1 به میزان DCOکاهش 
1

برنامه ثبت سرطان مبتنی 

بر جمعیت
5ثبت مراقبتهای سرطان100

دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری گزارش 

- اطالعات درمان

پیگیری و بقای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش سطح زیر کشت مزارع 

کشاورزی که با فاضالب خام 

 50آبیاری می شود به میزان 

2

ارزیابی وضعیت آبیاری 

مزارع کشاورزی با 

آب آلوده/فاضالب

50
پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع 

کشاورزی با فاضالب شش ماهه اول
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/07/0

1

1399/07/1

5

ثبت اقدامات در 

پرتال معاونت و  

به همراه ارسال 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش سطح زیر کشت مزارع 

کشاورزی که با فاضالب خام 

 50آبیاری می شود به میزان 

2

ارزیابی وضعیت آبیاری 

مزارع کشاورزی با 

آب آلوده/فاضالب

50
پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع 

کشاورزی با فاضالب شش ماهه دوم
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

ثبت اقدامات در 

پرتال معاونت و  

به همراه ارسال 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

 درصد 5/2استخر و به میزان 

افزایش نظارت )نسبت به سال پایه 

2
ارزیابی بهداشت آب 

استخرهای شنا
50

پایش کیفیت آب استخرهای شنا 

در شش ماهه اول سال
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/07/0

1

1399/07/3

0

تکمیل ستون 

گزارش عملکرد در 

دوره مورد پایش  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت آب 

 درصد 5/2استخر و به میزان 

افزایش نظارت )نسبت به سال پایه 

2
ارزیابی بهداشت آب 

استخرهای شنا
50

پایش کیفیت آب استخرهای شنا 

در شش ماهه  دوم سال
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل ستون 

گزارش عملکرد در 

دوره مورد پایش  



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های 

بهداشت محیط و حرفه ای به 

 درصد در 17 ) درصد 50میزان 

1
اجرای سیستم مدیریت 

کیفیت در آزمایشگاه
100

تهیه نظامنامه سیستم مدیریت 

کیفیت در آزمایشگاه
مرکز سالمت محیط و کار30

1399/05/0

1

1399/05/3

0

تهیه و الصاق 

نظامنامه سیستم 

مدیریت کیفیت 



بهداشت






43 از 24صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های 

بهداشت محیط و حرفه ای به 

 درصد در 17 ) درصد 50میزان 

1
اجرای سیستم مدیریت 

کیفیت در آزمایشگاه
100

اجرا و خوداظهاری برنامه سیستم 

مدیریت کیفیت آزمایشگاه
مرکز سالمت محیط و کار40

1399/12/0

1

1399/12/1

5

خوداظهاری 

اجرای برنامه 

سیستم مدیریت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های 

بهداشت محیط و حرفه ای به 

 درصد در 17 ) درصد 50میزان 

1
اجرای سیستم مدیریت 

کیفیت در آزمایشگاه
100

آموزش و بازآموزی کارشناسان 

آزمایشگاه ها
مرکز سالمت محیط و کار30

1399/12/0

1

1399/12/1

5

الصاق مستندات 

برگزاری کارگاه 

آموزشی به همراه 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بهداشت محیط 

آشپزخانه و بخش های بیمارستان 

 درصد تا پایان برنامه 2.5به میزان 

1
بهداشت محیط  آشپزخانه 

و بخش های بیمارستان
100

ساماندهی وضعیت بهداشت محیط 

آشپزخانه  و غذاخوری در 

بیمارستانها

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آموزش 

- های ارایه شده 

فایل برنامه های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بهداشت محیط 

آشپزخانه و بخش های بیمارستان 

 درصد تا پایان برنامه 2.5به میزان 

1
بهداشت محیط  آشپزخانه 

و بخش های بیمارستان
100

ساماندهی وضعیت بهداشت محیط 

بخش های بیمارستان
مرکز سالمت محیط و کار50

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آموزش 

- های ارایه شده 

فایل برنامه های 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100
مدیریت پسماندهای پزشکی  

بیمارستانها
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش برگزاری 

کارگاه آموزشی یا 

تهیه مدیاهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100
مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز 

بهداشتی درمانی
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش وضعیت 

موجود و مکاتبات 

پیگیری ها جهت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100
مدیریت پسماندهای جیوه در 

بیمارستان ها
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش وضعیت 

موجود و مکاتبات 

پیگیری ها جهت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100
مدیریت پسماندهای جیوه در مراکز 

و مطب های دندانپزشکی
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش وضعیت 

موجود و مکاتبات 

پیگیری ها جهت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100
مدیریت پسماندهای شیمیایی و 

دارویی بیمارستانها
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش وضعیت 

موجود و پایش و 

نظارت ها و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100

تشدید نظارت بر بهداشت محیط 

بیمارستانها  در رابطه با بیماری 

19کووید 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش پایش و 

نظارت ها و 

پسخوراندهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

ارتقا وضعیت بی خطرسازی 

 درصد تا 90پسماند بیمارستانی به 

 90حفظ پوشش  )پایان برنامه 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی

100

تشدید نظارت بر بهداشت محیط 

مراکز بهداشتی درمانی در رابطه با 

19بیماری کووید 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش  پایش و 

نظارت ها و 

پسخوراندهای 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه 

 درصد سطوح تابعه تا 100ای در

1399پایان سال 

2

ارزشیابی و نظارت - پایش

بر عملکرد بهداشت حرفه 

ای

100
نظارت و - تدوین برنامه پایش

ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای
مرکز سالمت محیط و کار40

1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات مرتبط 

با جلسات تشکیل 

: تیم پایش شامل



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه 

 درصد سطوح تابعه تا 100ای در

1399پایان سال 

2

ارزشیابی و نظارت - پایش

بر عملکرد بهداشت حرفه 

ای

100
ارزشیابی و - اجرای برنامه پایش

نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه ای
مرکز سالمت محیط و کار60

1399/12/0

1

1399/12/1

5

جدول  زمانبندی 

ساماندهی برنامه و 

اعزام اعضای تیم 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در  

 25درصد کارگاه های باالی 100

1
برنامه خوداظهاری 

کارفرمایان
100

انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با 

کارشناسان بهداشت حرفه ای 

سطوح تابعه

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/06/0

1

1399/06/3

1

مکاتبات انجام 

- شده 

صورتجلسات 



بهداشت






43 از 25صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در  

 25درصد کارگاه های باالی 100

1
برنامه خوداظهاری 

کارفرمایان
100

  برگزاری: جلب مشارکت کارفرمایان  

معرفی برنامه- نشست های توجیهی
مرکز سالمت محیط و کار30

1399/12/0

1

1399/12/1

5

صورتجلسات 

- تنظیم شده

گزارش اقدامات به 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در  

 25درصد کارگاه های باالی 100

1
برنامه خوداظهاری 

کارفرمایان
100

برپایی کارگاه آموزشی و توجیهی 

برای کارفرمایان مشمول برنامه 

خوداظهاری

مرکز سالمت محیط و کار20
1399/06/0

1

1399/06/3

1

گزارش برگزاری 

فایل - کارگاه 

اموزشی تهیه شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در  

 25درصد کارگاه های باالی 100

1
برنامه خوداظهاری 

کارفرمایان
100

برگزاری کارگاه های آموزشی و 

جلسات توجیهی برای مقامات 

قضایی رسیدگی کننده به تخلفات 

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش برگزاری 

فایل - کارگاه 

اموزشی تهیه شده



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

سالم سازی محیط کار از طریق 

اجرای برنامه خوداظهاری در  

 25درصد کارگاه های باالی 100

1
برنامه خوداظهاری 

کارفرمایان
100

ارسال گزارش برنامه خوداظهاری به 

مرکز
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

نامه گزارش ارسال 

شده در قالب 

فرمت گزارش 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

دسترسی شاغلین به خدمات 

 درصد 100بهداشت حرفه ای در 

معادن کشور

100برنامه بهداشت معدن کاران1
شناسایی و بازرسی از کلیه معادن 

موجود
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش جمع 

-بندی  بازرسی ها 

 پیگیری ها و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

دسترسی شاغلین به خدمات 

 درصد 100بهداشت حرفه ای در 

معادن کشور

100برنامه بهداشت معدن کاران1

کنترل و اصالح عوامل زیان آور 

فیزیکی و ریسک - شیمیایی

فاکتورهای ارگونومی در معادن

مرکز سالمت محیط و کار30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مستندات معادن 

کنترل و یا اصالح 

کننده عوامل زیان 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

دسترسی شاغلین به خدمات 

 درصد 100بهداشت حرفه ای در 

معادن کشور

100برنامه بهداشت معدن کاران1

گزارش سایر خدمات بهداشت حرفه 

ای ارائه شده به معدن کاران نظیر 

آموزش و معابنات

مرکز سالمت محیط و کار50
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش تفضیلی 

جمع بندی کلیه 

معادن تحت 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش تلفات ناشی از رخدادهای 

 درصد کاهش تلفات 4 )شیمیایی 

ناشی از رخدادهای شیمیایی تا 

1
مدیریت حوادث شیمیایی 

و برچسب گذاری
100

به روز رسانی برنامه عملیاتی 

مدیریت حوادث شیمیایی
مرکز سالمت محیط و کار20

1399/02/1

5

1399/03/1

5

به روز رسانی 

برنامه عملیاتی 

مدیریت حوادث 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش تلفات ناشی از رخدادهای 

 درصد کاهش تلفات 4 )شیمیایی 

ناشی از رخدادهای شیمیایی تا 

1
مدیریت حوادث شیمیایی 

و برچسب گذاری
100

تکمیل چک لیست های قبل و بعد 

از وقوع رخدادهای شیمیایی مطابق 

پروتکل برنامه و  تکمیل فرم درس 

مرکز سالمت محیط و کار40
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری فایل 

اکسل مطابق 

فرمت گزارش 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

کاهش تلفات ناشی از رخدادهای 

 درصد کاهش تلفات 4 )شیمیایی 

ناشی از رخدادهای شیمیایی تا 

1
مدیریت حوادث شیمیایی 

و برچسب گذاری
100

شناسایی کارگاههای مشمول برنامه 

جدول )بر اساس برنامه عملیاتی 

TPQ)  و تهیه جدول فهرست

مرکز سالمت محیط و کار40
1399/12/0

1

1399/12/1

5

لیست کارگاه های 

شناسایی شده 

دارای پتانسیل 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

- خصوص مضرات مصرف دخانیات 

شش ماهه ی اول

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات برگزاری 

دوره های آموزشی 

و توانمند سازی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

- خصوص مضرات مصرف دخانیات 

شش ماهه ی اول

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

مستندات برگزاری 

دوره های آموزشی 

و توانمند سازی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

ممنوعیت استعمال دخانیات در 

اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 

(شش ماهه اول)مواد غذایی آن

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

دانشگاهها و 

سازمانهای ذی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

ممنوعیت استعمال دخانیات در 

اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 

(شش ماهه دوم)مواد غذایی 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد 

دانشگاهها و 

سازمانهای ذی 



بهداشت






43 از 26صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

ممنوعیت تبلیغات دخانیات و 

(شش ماهه اول)مصادیق آن 
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

دانشگاهها و 

سازمانهای ذی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

ممنوعیت تبلیغات دخانیات و 

(شش ماهه دوم)مصادیق آن 
مرکز سالمت محیط و کار10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد 

دانشگاهها و 

سازمانهای ذی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

کنترل و ساماندهی عرضه 

محصوالت دخانی درمراکز عرضه 

مجاز و پایش فعالیت کارخانجات و 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

دانشگاهها و 

سازمانهای ذی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

کنترل و ساماندهی عرضه 

محصوالت دخانی درمراکز عرضه 

مجاز و پایش فعالیت کارخانجات و 

مرکز سالمت محیط و کار10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عملکرد 

دانشگاهها و 

سازمانهای ذی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در افراد 

 سال15باالی 

مرکز سالمت محیط و کار5
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری 

مستندات و 

گزارش هماهنگی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

 درصد مصرف دخانیات در 1کاهش 

 سال تا پایان برنامه 13افراد باالی 

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و - کنترل

کاهش استعمال دخانیات
100

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در بین 

سال15 تا 13نوجوانان 

مرکز سالمت محیط و کار5
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بارگذاری 

مستندات و 

گزارش هماهنگی 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

100بهداشت پرتو کاران1

به روز رسانی اطالعات کارگاههای 

شناسایی شده در فرم های آماری 

تعیین نقاط با - پیش بینی شده 

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/04/1

0

1399/05/3

1

لیست کارگاههای 

- شناسایی شده 

ارائه - فرم آماری



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

100بهداشت پرتو کاران1

آموزش گروه های هدف شامل 

کارشناسان - متصدیان پرتوکار

- بهداشت حرفه ای واحد های کاری

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/06/1

0

1399/07/3

0

لیست حضور 

عکس - غیاب

- جلسات



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

100بهداشت پرتو کاران1

بازرسی و اعالم نواقص به کارگاه 

های دارای پرتو برای کنترل 

-مواجهه شاغلین با پرتو

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فرم آمار نمونه 

صورت نواقص و 

فرم بازرسی و 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

100بهداشت پرتو کاران1
ارزیابی و کنترل - اندازه گیری

-پرتوها 
مرکز سالمت محیط و کار15

1399/12/0

1

1399/12/1

5

نمونه گزارش ها 

اندازه گیری و 

- اقدامات کنترلی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

100بهداشت پرتو کاران1

جمع آوری و ارائه آمار و شاخص 

مربوطه و عملکرد هر شش ماه 

یکبارو سالیانه

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/12/0

1

1399/12/1

5

مطابق فرم های 

ارائه شده در 

پرتال مرکز 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان 

- پرتوهای فرابنفش )و غیریونیزان 

امواج -پرتوهای مادون قرمز 

100بهداشت پرتو کاران1

تدوین و اجرای اقدامات پیشگیری و 

 (تدوین سناریو و تمرین)مقابله ای

در شرایط اضطرار پرتوی

مرکز سالمت محیط و کار25
1399/07/0

1

1399/08/1

5

فایل اقدامات 

انجام شده برای 

آمادگی در شرایط 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار هوای 

 درصد تا پایان 100آزاد به میزان 

2

ارائه خدمات مرتبط با 

تعیین بار بیماری های 

منتسب به آلودگی هوا

100

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و 

بیماریهای منتسب به آالینده های 

معیار هوای آزاد و بار اقتصادی  

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/06/0

1

1399/06/3

1

ارسال مستندات و 

 گزارش کمی 

سازی و بار 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

محاسبه جزء مرگ و بیماری های 

منتسب به آالینده های معیار هوای 

 درصد تا پایان 100آزاد به میزان 

2

ارائه خدمات مرتبط با 

تعیین بار بیماری های 

منتسب به آلودگی هوا

100

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و 

بیماریهای منتسب به آالینده های 

معیار هوای آزاد و بار اقتصادی  

مرکز سالمت محیط و کار15
1399/10/0

1

1399/12/1

5

ارسال مستندات و 

گزارش کمی 

سازی و بار 



بهداشت






43 از 27صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

100مدیریت بهداشت هوا1
آموزش اطالع رسانی و فرهنگ 

(شش ماهه اول)سازی
مرکز سالمت محیط و کار15

1399/06/0

1

1399/06/3

0

همه محتوای 

آموزشی پمفلت 

- های آموزشی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

100مدیریت بهداشت هوا1
آموزش اطالع رسانی و فرهنگ 

(شش ماهه دوم)سازی
مرکز سالمت محیط و کار15

1399/11/0

1

1399/12/1

5

همه محتوای 

آموزشی پمفلت 

- های آموزشی



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

100مدیریت بهداشت هوا1
نظارت بر کیفیت هوا در شهر 

(شش ماهه اول)ها
مرکز سالمت محیط و کار15

1399/06/0

1

1399/06/3

0

گزارش ماهانه 

شاخص کیفیت 

هوا در قالب 



کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

ها
20

افزایش درصد شهرهای محاسبه 

شده در مورد شاخص کیفیت هوا 

درصد در شهرهای 100به میزان 

100مدیریت بهداشت هوا1
نظارت بر کیفیت هوا در شهر 

(شش ماه دوم)ها
مرکز سالمت محیط و کار15

1399/11/0

1

1399/12/1

5

گزارش ماهانه 

شاخص کیفیت 

هوا در قالب 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

ساله
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

/ تهیه برنامه عملیاتی هر دانشگاه 

دانشکده مربوط به سال 

1399 - 1400تحصیلی

اداره سالمت دهان و دندان10
1399/06/0

1

1399/06/2

0

نامه برنامه 

عملیاتی با امضاء 

معاونت محترم 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

ساله
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

درخواست وارنیش فلوراید توسط 

- نوبت اول )دانشکده / دانشگاه 

(1399-1400سال تحصیلی 

اداره سالمت دهان و دندان10
1399/06/0

1

1399/06/2

0

نامه درخواست 

وارنیش با امضاء 

معاونت محترم 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

ساله
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

 )تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید

-1400سال تحصیلی - نوبت اول

1399)

اداره سالمت دهان و دندان20
1399/06/2

0

1399/07/3

0

نامه توزیع و 

تحویل وارنیش 

فلوراید  با امضاء 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

ساله
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

درخواست وارنیش فلوراید توسط 

- نوبت دوم  )دانشکده / دانشگاه 

(1399-1400سال تحصیلی 

اداره سالمت دهان و دندان10
1399/10/0

1

1399/10/3

0

نامه درخواست 

وارنیش به تفکیک 

شهرستان های 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

ساله
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100
 )تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید 

(نوبت دوم 
اداره سالمت دهان و دندان20

1399/11/0

1

1399/11/3

0

نامه توزیع و 

تحویل وارنیش 

فلوراید با امضاء 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 12 کودکان DMFارتقای شاخص 

ساله
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

انجام معاینات دهان و دندان و ثبت 

نوبت )اطالعات درسامانه مربوطه 

(1399 - 1400اول سال تحصیلی

اداره سالمت دهان و دندان20
1399/07/1

5

1399/12/1

5

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 ساله 12افزایش نسبت کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

ارائه خدمت وارنیش 

نوبت دوم سال )فلورایدتراپی

( 98 - 99تحصیلی

اداره سالمت دهان و دندان20
1399/01/1

5

1399/03/1

5

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 ساله 12افزایش نسبت کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100

ارائه خدمت وارنیش 

نوبت اول سال )فلورایدتراپی

(1399 - 1400تحصیلی

اداره سالمت دهان و دندان20
1399/07/0

1

1399/10/1

5

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 ساله 12افزایش نسبت کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه اول )
اداره سالمت دهان و دندان15

1399/01/0

1

1399/03/3

1

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

به تفکیک  )موجود



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 ساله 12افزایش نسبت کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه دوم )
اداره سالمت دهان و دندان15

1399/04/0

1

1399/06/3

1

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

به تفکیک  )موجود



بهداشت






43 از 28صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 ساله 12افزایش نسبت کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه سوم )
اداره سالمت دهان و دندان15

1399/07/0

1

1399/09/3

0

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

به تفکیک  )موجود



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 ساله 12افزایش نسبت کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان
4

برنامه کشوری ارتقای 

سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه چهارم )
اداره سالمت دهان و دندان15

1399/10/0

1

1399/12/2

0

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

به تفکیک  )موجود



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

بهبود مراقبت تکاملی در بخش 

 70های مراقبت نوزادان به میزان 

درصد

100مراقبت های تکاملی نوزادان5
برگزاری دوره آموزش توانمند سازی 

والدین برای مراقبت از نوزاد
20

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0
گزارش برگزاری

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

بهبود مراقبت تکاملی در بخش 

 70های مراقبت نوزادان به میزان 

درصد

100مراقبت های تکاملی نوزادان5
برگزاری دوره های آموزشی مراقبت 

آغوشی ویژه کارکنان حوزه بهداشت
20

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0
گزارش برگزاری

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در پایان ۱۵میزان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات 

مامائی و زایمان
100

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی 

و دوره تکمیلی کالس های آمادگی 

برای زایمان برای ماماهای حوزه 

20
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در پایان ۱۵میزان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات 

مامائی و زایمان
100

برگزاری آموزش کالس های 

آمادگی برای زایمان برای مادران در 

مراکز ارائه خدمت در نیمه دوم سال 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/02/0

1

1399/02/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در پایان ۱۵میزان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات 

مامائی و زایمان
100

برگزاری آموزش کالس های 

آمادگی برای زایمان  برای مادران 

در مراکز بهداشتی در نیمه اول 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/08/0

1

1399/08/1

0

طبق مستند اعالم 

شده


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 درصد سال پایه در پایان ۱۵میزان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات 

مامائی و زایمان
100

گزارش آموزش های کالس آمادگی 

برای زایمان مادران در زمان شیوع 

ویروس کرونا براساس پروتکل جدید

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش اقدامات

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

آموزش آبشاری دستورالعمل های 

بسته های خدمت باروری سالم
40

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0

مسنندات برگزاری 

 به ازای هر فصل  

 برنامه  2حداقل



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

اجرایی نمودن  آموزش های ارایه 

شده در راستای بسته های خدمت 

باروری سالم به ارائه دهندگان 

20
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0

گزارش برنامه 

آموزشی مبتنی بر 

شاخص ها



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 باروری سالم 19پیشگیری از کووید 

در شش ماهه اول

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش نظارت

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 باروری سالم 19پیشگیری از کووید 

در شش ماهه دوم

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش نظارت

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

آموزش عمومی در زمینه 

- رضایتمندی از زندگی زناشویی

فرزندخواهی و ارتقای بارداری 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

 1398تحلیل برنامه عملیاتی سال 

بر اساس شرح هزینه های ابالغی و )

(مداخالت انجام شده

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/02/0

1

1399/02/1

0
گزارش

بهداشت






43 از 29صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

ارسال جدول برنامه عملیاتی سال 

 به انضمام تحلیل مداخالت  1399

دانشکده در راستای /مد نظر دانشگاه

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/02/0

1

1399/02/1

0
گزارش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/04/0

1

1399/04/1

0
گزارش پایش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش پایش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0
گزارش پایش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش بارداری های برنامه ریزی 

شده
4

آموزش و مشاوره 

فرزندآوری
60

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش پایش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش رضایتمندی از زندگی 

زناشویی در چارچوب سالمت 

 10باروری و جنسی به میزان 

3
آموزش های هنگام و پس 

از ازدواج
100

اجرای دوره های ارتقای توانمندی 

مربیان آموزش های ازدواج 

(حضوری/مجازی)

20
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش اجرا

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 کودکان زیر dmftارتقای شاخص 

 سال6
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

تعداد  مسواک انگشتی  تحویل 

 ) سال  2شده به کودکان زیر 

(گزارش شش ماهه اول 

اداره سالمت دهان و دندان25
1399/01/0

1

1399/06/3

1

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 کودکان زیر dmftارتقای شاخص 

 سال6
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

تعداد  مسواک انگشتی  تحویل 

گزارش  ) سال2شده به کودکان زیر 

(شش ماهه دوم 

اداره سالمت دهان و دندان25
1399/07/0

1

1399/12/2

0

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 کودکان زیر dmftارتقای شاخص 

 سال6
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

 سال که 5 تا 3تعداد کودکان

خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرد 

(شش ماهه اول )ه اند 

اداره سالمت دهان و دندان25
1399/01/0

1

1399/06/3

1

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 کودکان زیر dmftارتقای شاخص 

 سال6
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

 سال که 5 تا 3تعداد کودکان

خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرد 

(شش ماهه دوم )ه اند 

اداره سالمت دهان و دندان25
1399/07/0

1

1399/12/2

0

گزارش گرفته 

شده ازسامانه 

موجود به عالوه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری مثبت 

اولیه سالمت روان از جمعیت تحت 

به میزان   ( سال59 تا 15)پوشش 

4
برنامه تشخیص و مراقبت 

اختالالت شایع روانپزشکی
100

گزارش غربالگری حوزه سالمت 

 ماه 6)های سنی  روان در تمام گروه

(اول سال

50
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/3

1

تکمیل فرم 

استاندارد 

فرم شماره )گزارش



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری مثبت 

اولیه سالمت روان از جمعیت تحت 

به میزان   ( سال59 تا 15)پوشش 

4
برنامه تشخیص و مراقبت 

اختالالت شایع روانپزشکی
100

گزارش غربالگری حوزه سالمت 

 ماه 6)های سنی  روان در تمام گروه

(دوم سال

50
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

2

1399/12/1

5

تکمیل فرم 

استاندارد 

فرم شماره )گزارش



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

ارائه گزارش ماهانه از تعداد موارد 

احتمال اورژانس روانپزشکی ارجاع 

شده به پزشک در جمعیت تحت 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/01/0

1

1399/12/1

5

ارائه اعداد خام 

تعداد کل موارد 

غربال مثبت 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه بازآموزی بهورزان و  

کارشناسان مراقب سالمت منطقه 

تحت پوشش در خصوص شناسایی 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد
1399/06/06

1399/06/1

5

مستندات برگزاری 

: جلسه آموزشی

تصویر مکاتبات (1



بهداشت






43 از 30صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه بازآموزی پزشکان 

عمومی منطقه تحت پوشش در 

خصوص مدیریت بالینی افراد دارای 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/1

5

مستندات برگزاری 

: جلسه آموزشی

تصویر مکاتبات (1



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری کارگاه آموزش کارشناسان 

سالمت روان در خصوص مداخالت 

روانشناختی برای افراد دارای افکار 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/1

5

مستندات برگزاری 

: کارگاه آموزشی

تصویر مکاتبات (1



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

دریافت موارد اقدام به خودکشی 

بیمارستان ها و ثبت در سامانه 

معاونت بهداشت

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/01/0

1

1399/12/1

5

تصاویر : مستندات 

مکاتبات رسمی 

معتبر بین 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه اول کارگروه سالمت 

و امنیت غذایی با موضوع پیشگیری 

از خودکشی

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/1

5

مستندات برگزاری 

جلسه برای 

دانشگاه های واقع 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه دوم کارگروه سالمت 

و امنیت غذایی با موضوع پیشگیری 

از خودکشی

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/11/0

1

1399/11/1

5

مستندات برگزاری 

جلسه برای 

دانشگاه های واقع 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

دریافت گزارش تعداد متوفیان 

مشکوک به خودکشی استان به 

تفکیک شهرستان ها  از اداره کل 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تصاویر : مستندات

مکاتبات رسمی 

معتبر بین دانشگاه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

کاهش میزان فوت ناشی از 

1398سال % 2خودکشی به میزان 
4

برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری یک کارگاه آموزشی 

مدیریت انعکاس اخبار خودکشی در 

رسانه ها

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/1

5

مستندات برگزاری 

: کارگاه آموزشی

تصویر مکاتبات (1



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش ازدرصد کارشناسان 

که در - سالمت روان جدیدالورود

دوره های آموزشی مهارت های 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

99سال 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش از درصد کارشناسان 

سالمت روان که هر سه سال یکبار 

در دوره های بازآموزی مهارت های 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

99سال 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش ازتعداد جلسات آموزش 

 (داخل و خارج از مرکز  )گروهی

مهارت زندگی

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

مندرج در 

دستورالعمل سال 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش از نفر ساعت آموزش 

انفرادی مهارت زندگی
20

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه 

های هدف که آموزش مهارت های 

زندگی دریافت کرده اند

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های زندگی که 

مطابق پروتکل آموزش را دریافت 

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش ازتعداد کارشناسان 

سالمت روان
20

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

وشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش ازدرصد کارشناسان 

که در - سالمت روان جدیدالورود

دوره های آموزشی مهارت های 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



بهداشت






43 از 31صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

وشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش از درصد کارشناسان 

سالمت روان که هر سه سال یکبار 

در دوره های بازآموزی مهارت های 

10
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

وشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش ازتعداد جلسات آموزش 

 (داخل و خارج از مرکز  )گروهی

مهارت زندگی

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

وشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش از نفر ساعت آموزش 

انفرادی مهارت فرزندپروری
20

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

وشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه 

های هدف که آموزش مهارت های 

فرزندپروری دریافت کرده اند

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

وشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش ازتعداد کارشناسان 

سالمت روان
20

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم ابالغی 

در دستورالعمل 

آموزش مهارتهای 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

  از جمعیت غربال مثبت  80%

 ناشی از حادثه که نیازمند خدمات

مداخالت- سالمت روان هستند  

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های 

اولیه روانشناختی برای بهورزان و 

کارشناسان مراقب سالمت

25
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/04/0

1

1399/07/3

0

مستندات برگزاری 

کارگاه های 

آموزشی



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

  از جمعیت غربال مثبت  80%

 ناشی از حادثه که نیازمند خدمات

مداخالت- سالمت روان هستند  

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

غربالگری جمعیت آسیب دیده 

فقط برای دانشگاه )ناشی از حادثه 

هایی که هرنوع حادثه طبیعی یا 

25
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/02/0

1

1399/11/1

5

مستندات فرم 

اکسل شماره یک 

غربالگری



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

  از جمعیت غربال مثبت  80%

 ناشی از حادثه که نیازمند خدمات

مداخالت- سالمت روان هستند  

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

ارائه خدمات حمایت های روانی 

اجتماعی به افراد غربال مثبت ناشی 

از حادثه در قالب جلسات گروهی 

25
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/03/0

1

1399/11/1

5

مستندات فرم 

اکسل شماره دو 

مداخالت روانی 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

  از جمعیت غربال مثبت  80%

 ناشی از حادثه که نیازمند خدمات

مداخالت- سالمت روان هستند  

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت 

روانی اجتماعی برای کارشناسان 

سالمت روان

25
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/04/0

1

1399/05/3

1

مستندات برگزاری 

کارگاه های 

آموزشی



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش جمعیت عمومی در ارتقای 

- سطح سواد سالمت روانی

اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

100خود مراقبتی و کاهش انگ4

برگزاری کارگاه آموزشی 

خودمراقبتی در سالمت روان ویژه 

مراقبین - کارشناسان سالمت روان

50
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

فرم 

-5شماره )پیوست

3)



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش جمعیت عمومی در ارتقای 

- سطح سواد سالمت روانی

اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

100خود مراقبتی و کاهش انگ4

برگزاری کالسهای آموزشی گروهی 

خودمراقبتی در سالمت روان  ویژه 

سفیران سالمت

50
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

 3-5فرم شماره 

(پیوست)


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (همسرآزاری)خشونت خانگی

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

برگزاری کارگاه کشوری خشونت 

خانگی توسط دانشگاه ها برای 

کارشناسان سالمت روان

25
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/11/0

1

1399/11/3

0

 1برگزاری کارگاه 

و  ( ساعت8)روزه 

ارائه گزارش کامل 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (همسرآزاری)خشونت خانگی

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و غربالگری 

( ماهه اول6)تکمیلی همسر آزاری 
15

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/3

0

تکمیل فرم 

گزارش غربالگری 

اولیه و تکمیلی 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (همسرآزاری)خشونت خانگی

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و غربالگری 

( ماهه دوم6)تکمیلی همسر آزاری 
15

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/3

0

تکمیل فرم 

گزارش غربالگری 

اولیه و تکمیلی 



بهداشت






43 از 32صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (همسرآزاری)خشونت خانگی

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری که برای دریافت 

15
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/3

1

گزارش ثبت تعداد 

موارد به صورت 

Worfفایل 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (همسرآزاری)خشونت خانگی

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از همسر 

آزاری که برای دریافت خدمت 

15
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/3

0

گزارش ثبت تعداد 

موارد به صورت 

Wordفایل 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (کودک آزاری)خشونت خانگی

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و تکمیلی 

( ماهه اول6)کودک آزاری 
30

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/3

0

تکمیل فرم 

گزارش غربالگری 

اولیه و تکمیلی 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (کودک آزاری)خشونت خانگی

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و تکمیلی 

( ماهه دوم6)کودک آزاری 
30

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/3

0

تکمیل فرم 

گزارش غربالگری 

اولیه و تکمیلی 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (کودک آزاری)خشونت خانگی

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری که برای دریافت خدمت 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/06/3

1

گزارش تعداد 

موارد به صورت 

Wordفایل 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش میزان غربالگری تکمیلی 

افراد گروه هدف برنامه پیشگیری از 

از  (کودک آزاری)خشونت خانگی

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری که برای دریافت خدمت 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/3

0

گزارش ثبت تعداد 

موارد به صورت 

فایل



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 درصدی جمعیت 10پوشش 

مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت اجتماعی با 

4
مداخالت سالمت اجتماعی 

با رویکرد اجتماع محور
100

صورتجلسه ها و موافقت نامه های 

مربوط به حمایت طلبی و جلب 

تعهد تصمیم گیرندگان کشوری و 

15
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/09/0

1

1399/09/3

0

- صورتجلسات

اسناد - مصوبات

امضاء شده توسط 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 درصدی جمعیت 10پوشش 

مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت اجتماعی با 

4
مداخالت سالمت اجتماعی 

با رویکرد اجتماع محور
15تحلیل نیاز سنجی100

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/09/0

1

1399/09/3

0

صورتجلسات 

نشست نیازسنجی 

مشارکتی با امضاء 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 درصدی جمعیت 10پوشش 

مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت اجتماعی با 

4
مداخالت سالمت اجتماعی 

با رویکرد اجتماع محور
100

تهیه اسناد سالمت اجتماعی 

محالت آسیب خیز
15

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/10/0

1

1399/10/3

0

صورتجلسه 

- نشست آموزشی

سند ارتقاء سالمت 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 درصدی جمعیت 10پوشش 

مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت اجتماعی با 

4
مداخالت سالمت اجتماعی 

با رویکرد اجتماع محور
100

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل 

مداخالت سالمت اجتماعی توسط 

دانشگاهها برای کارشناسان سالمت 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/10/0

1

1399/10/3

0

- برنامه کارگاه

- گزارش کارگاه

- اسامی مدعوین



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش برنامه کاهش 

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

برنامه روابط جنسی ایمن و - سوزن

4
برنامه خدمات کاهش 

آسیب اعتیاد
100

آموزش  تزریق و روابط جنسی 

...-  سوزن و - توزیع سرنگ- ایمن

 برای HIVاجرای تست و مشاوره 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/04/0

1

1399/04/1

5

ارسال آمار 

گزارشات فصلی 

مراکز کاهش 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش برنامه کاهش 

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

برنامه روابط جنسی ایمن و - سوزن

4
برنامه خدمات کاهش 

آسیب اعتیاد
100

آموزش  تزریق و روابط جنسی 

...-  سوزن و - توزیع سرنگ- ایمن

 برای HIVاجرای تست و مشاوره 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/07/0

1

1399/07/1

5

ارسال آمار 

گزارشات فصلی 

مراکز کاهش 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش برنامه کاهش 

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

برنامه روابط جنسی ایمن و - سوزن

4
برنامه خدمات کاهش 

آسیب اعتیاد
100

آموزش  تزریق و روابط جنسی 

...-  سوزن و - توزیع سرنگ- ایمن

 برای HIVاجرای تست و مشاوره 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/10/0

1

1399/10/1

5

ارسال آمار 

گزارشات فصلی 

مراکز کاهش 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش برنامه کاهش 

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

برنامه روابط جنسی ایمن و - سوزن

4
برنامه خدمات کاهش 

آسیب اعتیاد
100

مستندات -ارائه گزارش نهایی

برگزاری جلسه کمیته کاهش آسیب 

استانی در خصوص نتایج مکان یابی

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/10/0

1

1399/10/1

5

ارائه گزارش 

مستندات -نهایی

برگزاری جلسه 



بهداشت






43 از 33صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش برنامه کاهش 

برنامه سرنگ و )آسیب اعتیاد 

برنامه روابط جنسی ایمن و - سوزن

4
برنامه خدمات کاهش 

آسیب اعتیاد
100

کارگاه /برگزاری جلسه

  (حضوری و غیر حضوری)اموزشی

در خصوص کاهش آسیب و درمان 

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/06/0

1

1399/10/1

5

- بسته آموزشی

عناوین سرفصل ها 

لیست افراد - 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش غربالگری اولیه 

الکل و مواد در - مصرف دخانیات

به   ( سال59 تا 15)جمعیت هدف 

3

برنامه تشخیص و مراقبت 

- اختالالت مصرف مواد

الکل و دخانیات

100

ارایه گزارش شش ماهه خدمات 

تشخبص و مراقبت اختالالت مصرف 

الکل و دخانیات- مواد

35
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/07/0

1

1399/07/1

5

/ تکمیل فرم آماری

ارایه گزارش 

تحلیلی روند ارایه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش غربالگری اولیه 

الکل و مواد در - مصرف دخانیات

به   ( سال59 تا 15)جمعیت هدف 

3

برنامه تشخیص و مراقبت 

- اختالالت مصرف مواد

الکل و دخانیات

100

ارایه گزارش ساالنه برنامه 

توانمندسازی تیم سالمت ارایه 

کننده خدمات تشخبص و مراقبت 

30
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تکمیل فرم آماری 

و مستندات 

ارایه / آموزشی



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش غربالگری اولیه 

الکل و مواد در - مصرف دخانیات

به   ( سال59 تا 15)جمعیت هدف 

3

برنامه تشخیص و مراقبت 

- اختالالت مصرف مواد

الکل و دخانیات

100

ارایه گزارش یک ساله خدمات 

تشخبص و مراقبت اختالالت مصرف 

الکل و دخانیات- مواد

35
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

5

/ تکمیل فرم آماری

ارایه گزارش 

تحلیلی روند ارایه 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

پوشش افراد گروه های هدف 

آموزش مهارت های فرزندپروری 

که مطابق پروتکل آموزش را 

3
برنامه پیشگیری از مصرف 

مواد
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه 

های هدف که آموزش مهارت های 

 سال را دریافت 12-17فرزندپروری 

100
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/12/0

1

1399/12/1

4

محاسبه شاخص 

های مندرج در 

دستورالعمل سال 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
15مدارس مروج سالمت4

اجرای برنامه ها و دوره های 

آموزشی برای گروه های هدف 

برنامه  مدارس مروج سالمت

15
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

برنامه کارگاه و 

- همایش

گزارش - دعوتنامه



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
15مدارس مروج سالمت4

اعتبار بخشی مدارس مروج سالمت 

بر اساس نتایج ممیزی های خارجی 

 و 1398-1399در سال تحصیلی 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

بررسی نتایج 

ارسال - ممیزی 

جمع - پسخوراند



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
15مدارس مروج سالمت4

برگزاری جلسات کمیته های 

دانشگاهی و جلسات / استانی

هماهنگی های درون بخشی و برون 

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

-  صورتجلسات

گزارش انجام 

- مصوبات جلسات



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
15مدارس مروج سالمت4

پایلوت برنامه بازنگری شده در 

مدارس منتخب و پایش اجرای 

پایلوت

20
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/06/0

1

1399/06/1

0

فرم گزارش 

فعالیت ها


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
15مدارس مروج سالمت4

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 در مدارس 19پیشگیری از کووید 

در شش ماهه اول

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش نظارت

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
15مدارس مروج سالمت4

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 در مدارس 19پیشگیری از کووید 

در شش ماهه دوم

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش نظارت

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 استمرار آموزش بلوغ به        

دختران پایه اول متوسطه اول
10

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش فعالیت ها

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 ارایه خدمات سالمت  شش ماهه  

به (انجام غربالگری دوره ای )اول   

 دانش آموزان براساس بسته های

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش سامانه ها

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

جمع آوری اطالعات سالمت دانش 

آموزان در سامانه یکپارچه 

الکترونیک وزارت بهداشت

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش سامانه ها

بهداشت






43 از 34صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

-دریافت اطالعات آماری شناسایی   

 ارجاع و پیگیری موارد 

(خرداد) دو بار در- پدیکولوزیس  

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/04/0

1

1399/04/1

0

اطالعات آماری 

نیمه اول سال 

تحصیلی



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

-دریافت اطالعات آماری شناسایی   

 ارجاع و پیگیری موارد 

(آذر) دو بار در سال- پدیکولوزیس  

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0

اطالعات آماری 

نیمه دوم سال 

تحصیلی



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 ارایه خدمات سالمت شش ماهه  

به (انجام غربالگری دوره ای )اول  

 نوجوانان غیر دانش آموز براساس

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش سامانه ها

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز 

از طریق پایگاه ها و مراکز ارایه 

سازمان ها و - خدمات سالمت

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش فعالیت ها

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 ارایه خدمات سالمت شش ماهه  

به (انجام غربالگری دوره ای )دوم   

 دانش آموزان براساس بسته های

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش سامانه

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 ارایه خدمات سالمت شش ماهه  

به (انجام غربالگری دوره ای )دوم  

 نوجوانان غیر دانش آموز براساس

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش سامانه

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

اجرای دوره آموزشی مخصوص 

کارشناسان و  )کارکنان محیطی 

(سایر ارائه دهندگان خدمت

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

مستندات مربوط 

به دریافت امتیاز 

ضمن خدمت یا 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

 98پایش شش ماهه دوم سال 

اجرای برنامه بر اساس 

استانداردهای ارائه شده

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/03/0

1

1399/03/1

0
گزارش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

 99پایش شش ماهه اول سال 

اجرای برنامه بر اساس 

استانداردهای ارائه شده

10
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/09/0

1

1399/09/1

0
گزارش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

غربالگری سالمندان تحت پوشش از 

نظر بیماری کرونا
5

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0
گزارش غربالگری

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

آموزش سالمندان و خانواده و 

مراقبین آنها در خصوص پیشگیری 

۱۹و مقابله با کووید 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/11/0

1

1399/11/1

0

گزارش تعداد 

موارد آموزش


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

ارزیابی مراکز نگهداری و توانبخشی 

بر اساس چک لیست ارسالی به 

دانشکده ها در خصوص / دانشگاهها

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/03/0

1

1399/03/1

0
گزارش ارزیابی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

آموزش و مهارت آموزی پرسنل و 

کارکنان مراکز نگهداری و 

در خصوص  (سالمندان)توانبخشی 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/03/0

1

1399/03/1

0

گزارش تعداد 

موارد آموزش


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

رصد و تحلیل داده های خدمات 

ادغام یافته سالمت میانساالن در 

 و گزارش آن99نیمه اول سال 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/08/0

1

1399/08/1

0

گزارش سامانه 

الکترونیک


بهداشت






43 از 35صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

پایش خدمات ادغام یافته سالمت 

 و 99میانساالن در نیمه اول سال 

گزارش آن بر اساس استانداردهای 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

گزارش پایش های 

انجام شده طی 

نامه اداری



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

پایش خدمات ادغام یافته سالمت 

 و 99میانساالن در نیمه اول سال 

گزارش آن بر اساس استانداردهای 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

گزارش پایش های 

انجام شده طی 

نامه اداری



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

ارائه خدمات ادغام یافته سالمت 

میانساالن برای شاغلین و گزارش 

اقدامات انجام شده

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

گزارش اقدامات 

طی )انجام شده 

(نامه اداری



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

گزارش سامانه 

الکرونیک


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/10/0

1

1399/10/1

0

گزارش سامانه 

الکرونیک


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

گزارش سامانه 

الکرونیک


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

اجرای برنامه سالمت زنان 

و مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

5
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/04/0

1

1399/04/1

0

گزارش سامانه 

الکرونیک


ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 18مراقبت سالمت جوانان 

 سال29تا 
15

 29 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

(شش ماهه اول )سال 
50

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0
گزارش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

افزایش پوشش مراقبت  گروه های 

سال پایه % 5سنی به میزان 
4

 18مراقبت سالمت جوانان 

 سال29تا 
15

 29 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

(شش ماهه دوم )سال 
50

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0
گزارش

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4

پیشگیری از مرگ جوانان 

 سال به واسطه 29 تا 18

حوادث حمل و نقل 

30
برگزاری دوره آموزشی مطابق با 

 درشش ماهه اولshepمدل
50

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

تعداد دوره های 

آموزشی برگزار 

شده یا جمعیت 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4

پیشگیری از مرگ جوانان 

 سال به واسطه 29 تا 18

حوادث حمل و نقل 

30
برگزاری دوره آموزشی مطابق با 

 درشش ماهه دومshepمدل
50

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

تعداد دوره های 

آموزشی برگزار 

شده یا جمعیت 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4
اصالح شیوه زندگی و 

رفتارهای پرخطر در جوانان
30

برگزاری دوره های آموزشی در 

خصوص پیشگیری از رفتارهای 

مخاطره آمیز مطابق با جدول اکسل 

50
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

فهرست مداخالت 

و گزارش فعالیت 

های آموزشی و 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4
اصالح شیوه زندگی و 

رفتارهای پرخطر در جوانان
30

برگزاری دوره های آموزشی  در 

خصوص پیشگیری از رفتارهای 

مخاطره آمیز مطابق با جدول اکسل 

50
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

فهرست مداخالت 

و گزارش فعالیت 

های آموزشی و 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4
نهادینه سازی سبک 

زندگی سالم در جوانان
25برگزاری هفته سالمت جوان40

خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/03/0

1

1399/03/1

0

فهرست مداخالت 

و گزارش فعالیت 

های آموزشی و 



بهداشت






43 از 36صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4
نهادینه سازی سبک 

زندگی سالم در جوانان
40

برگزاری دوره های آموزشی توام با 

ارزیابی قبل و پس از مداخله در 

ارتباط با ترویج ازدواج آسان و سالم 

25
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/07/0

1

1399/07/1

0

تعداد دوره های 

آموزشی برگزار 

شده یا جمعیت 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 % 5ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

 تا 18جوانان )جمعیت گروه سنی 

در خصوص سبک زندگی  ( سال29

4
نهادینه سازی سبک 

زندگی سالم در جوانان
40

برگزاری دوره های آموزشی توام با 

ارزیابی قبل و پس از مداخله در 

ارتباط با ترویج ازدواج آسان در 

25
خانواده و -دفتر جمعیت

مدارس

1399/12/0

1

1399/12/1

0

تعداد دوره های 

آموزشی برگزار 

شده یا جمعیت 



ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد 

روانی و اجتماعی- جسمی
10

 50مداخله روانشناختی برای 

درصد از خانواده های متوفیان 

ناشی از بیماری کرونا

4

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی  حوادث و بالیای 

غیر مترقبه

100
خدمات مشاوره درسوگ برای 

بازماندگان متوفیان ناشی از کرونا
100

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/03/0

1

1399/12/1

5

فرم گزارش 

جلسات مداخله در 

سوگ برای افراد 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

کودکان سنین مدرسه و 

25

- آموزش تغذیه و فعالیت بدنی

 ماهه 6)تشکیل جلسات بین بخشی 

(اول

دفتر بهبود تغذیه جامعه40
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

شش ماهه اول 

  به 1399سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

کودکان سنین مدرسه و 

25

- آموزش تغذیه و فعالیت بدنی

 ماهه 6)تشکیل جلسات بین بخشی 

(دوم

دفتر بهبود تغذیه جامعه40
1399/12/0

1

1399/12/1

5

 5گزارش عملکرد 

 (مهر به بعد)ماهه 

  به 1399سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

ایران ) سال 5کودکان زیر 

30
آموزش در زمینه تغذیه و فعالیت 

بدنی
دفتر بهبود تغذیه جامعه35

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش عملکرد 

شش ماهه اول 

  به 1399سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

ایران ) سال 5کودکان زیر 

30
آموزش در زمینه تغذیه و فعالیت 

بدنی
دفتر بهبود تغذیه جامعه35

1399/12/0

1

1399/12/1

5

 5گزارش عملکرد 

 (مهر به بعد)ماهه 

  به 1399سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
12

بهبود وضعیت تغذیه 

کودکان در مهدهای 

کودک شهری و روستائی

دفتر بهبود تغذیه جامعه100آموزش تغذیه به مدیران و مربیان20
1399/06/0

1

1399/06/3

1

فرم  عملکرد شش 

ماهه دوم سال 

 به انضمام 1398



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

بر )ثابت نگهداشتن میزان چاقی 

(WHOاساس اهداف 
25پایگاه تغذیه سالم مدارس12

برگزاری جلسات آموزشی و نظارت 

بر پایگاه تغذیه در مدارس توسط 

ستاد دانشگاه یا مراکز جامع سالمت

دفتر بهبود تغذیه جامعه100
1399/05/0

1

1399/05/3

1

گزارش جمع 

بندی بازدید از 

پایگاه های تغذیه 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در 

%5جمعیت تحت پوشش به میزان 
14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش و نظارت بر عملکرد 

کارشناسان تغذیه مراکز و مراقبین 

پایگاه های در خصوص مراقبت های 

دفتر بهبود تغذیه جامعه20
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش یا مکاتبات 

مرتبط با نظارت 

 ماهه اول 6های 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در 

%5جمعیت تحت پوشش به میزان 
14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش و نظارت بر عملکرد 

کارشناسان تغذیه مراکز و مراقبین 

پایگاه های در خصوص مراقبت های 

دفتر بهبود تغذیه جامعه20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش یا مکاتبات 

مرتبط با نظارت 

 ماه آخر 5های 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در 

%5جمعیت تحت پوشش به میزان 
14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش مشاوره تغذیه در چهار 

- اضافه وزن- بیماری و پره دیابت

الغری و آنمی مادران - کم وزنی

دفتر بهبود تغذیه جامعه30
1399/07/0

1

1399/07/3

0

فرم تکمیل شده 

گزارش بیماری ها 

 )در پورتال تغذیه 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در 

%5جمعیت تحت پوشش به میزان 
14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش مشاوره تغذیه در چهار 

- اضافه وزن- بیماری و پره دیابت

الغری و آنمی مادران - کم وزنی

دفتر بهبود تغذیه جامعه30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فرم تکمیل شده 

گزارش بیماری ها 

 )در پورتال تغذیه 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

مکمل یاری با ویتامین و 

 )امالح در گروه های هدف

- نوجوانان- کودکان 

10

-نظارت بر برنامه مکمل یاری 

تشکیل جلسات هماهنگی و جلسات 

آموزشی مکمل یاری در گروه های 

دفتر بهبود تغذیه جامعه100
1399/05/0

1

1399/05/3

1

فرم تکمیل شده 

گزارش عملکرد  

مکمل یاری به 



بهداشت






43 از 37صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
مکمل یاری با آهن و 

 در دانش آموزانDویتامین 
10

آموزش و نظارت بر برنامه مکمل 

 در مدارسDیاری با آهن و ویتامین 
دفتر بهبود تغذیه جامعه100

1399/05/0

1

1399/05/3

1

فرم تکمیل شده 

گزارش عملکرد 

98سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

حمایت تغذیه ای کودکان 

زیر پنج سال مبتال به سوء 

تغذیه در خانوارهای 

10
شناسائی و معرفی کودکان واجد 

شرایط
دفتر بهبود تغذیه جامعه50

1399/04/0

1

1399/04/3

1

گزارش عملکرد 

شش ماهه دوم 

 مطابق 98سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

حمایت تغذیه ای کودکان 

زیر پنج سال مبتال به سوء 

تغذیه در خانوارهای 

10
شناسائی و معرفی کودکان واجد 

شرایط
دفتر بهبود تغذیه جامعه50

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش عملکرد 

شش ماهه اول 

طابق فرم 99سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
ارتقاء سالمت تغذیه ای 

مادران باردار و شیرده
10

آموزش تغذیه به مادران باردار  و 

شیرده و نظارت بر توزیع مکمل 

های غذایی

دفتر بهبود تغذیه جامعه80
1399/06/0

1

1399/06/3

1

- مکاتبات مربوطه

نمونه متون 

گزارش -  آموزشی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
ارتقاء سالمت تغذیه ای 

مادران باردار و شیرده
10

آموزش / پایش توتوزیع سبد غذایی 

تغذیه مادران و معرفی به سازمان 

های حمایتگر

دفتر بهبود تغذیه جامعه20
1399/06/0

1

1399/06/3

1

- مکاتبات مربوطه

فایل اکسل فرم 

 عملکرد 2شماره 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی عادالنه خانوارها 

از سبد مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
مراقبت های تغذیه ای در 

مدیریت بیماری سل
20

مراقبین - آموزش کارشناسان تغذیه

و سایر پرسنل پایگاه ها و مراکز 

جامع سالمت در خصوص مراقبت 

دفتر بهبود تغذیه جامعه50
1399/09/0

1

1399/09/3

0

- بسته آموزشی 

اجرایی و 

دستورالعمل 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان 

 3با میانه ید ادرار نرمال به میزان 

وضعیت موجود% 

12
پیشگیری و کنترل 

اختالالت ناشی از کمبود ید
100

اجرای بررسی کشوری وضعیت ید 

مشروط به تامین بودجه و )جامعه 

(اعتبارات الزم

دفتر بهبود تغذیه جامعه20
1399/11/0

1

1399/11/3

0

پروپزال طرح و 

مستندات آغاز 

پروژه



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان 

 3با میانه ید ادرار نرمال به میزان 

وضعیت موجود% 

12
پیشگیری و کنترل 

اختالالت ناشی از کمبود ید
100

تشکیل جلسات کمیته استانی 

IDD (نیمه اول سال)
دفتر بهبود تغذیه جامعه10

1399/06/0

1

1399/06/3

1

:  صورتجلسات

جلسات 

مجازی/حضوری



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان 

 3با میانه ید ادرار نرمال به میزان 

وضعیت موجود% 

12
پیشگیری و کنترل 

اختالالت ناشی از کمبود ید
100

تشکیل جلسات کمیته استانی 

IDD (نیمه دوم سال)
دفتر بهبود تغذیه جامعه10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

:  صورتجلسات

جلسات 

مجازی/حضوری



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان 

 3با میانه ید ادرار نرمال به میزان 

وضعیت موجود% 

12
پیشگیری و کنترل 

اختالالت ناشی از کمبود ید
100

برگزاری جلسات آموزشی و 

بازآموزی کارکنان درون و برون 

بخشی

دفتر بهبود تغذیه جامعه20
1399/10/0

1

1399/10/3

0

لیست / مکاتبات

شرکت کنندگان 

در دانشگاهها



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

توانمند سازی ارائه 

دهندگان خدمت در پایگاه 

ها و مراکز جامع سالمت 

30

ابالغ و آموزش - تهیه متون آموزشی

تغذیه در پیشگیری و /تغذیه جامعه

- کنترل کرونا برای پزشکان

دفتر بهبود تغذیه جامعه33
1399/05/0

1

1399/05/3

1

برنامه آموزش 

لیست - مجازی 

اسامی شرکت 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

توانمند سازی ارائه 

دهندگان خدمت در پایگاه 

ها و مراکز جامع سالمت 

30

ابالغ و آموزش - تهیه متون آموزشی

تغذیه در پیشگیری و /تغذیه جامعه

کنترل کرونا برای مراقبین و بهورزان

دفتر بهبود تغذیه جامعه33
1399/04/0

1

1399/04/3

0

برنامه آموزش 

لیست - مجازی 

اسامی شرکت 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

توانمند سازی ارائه 

دهندگان خدمت در پایگاه 

ها و مراکز جامع سالمت 

30

ابالغ و آموزش - تهیه متون آموزشی

تغذیه در پیشگیری و /تغذیه جامعه

کنترل کرونا برای کارشناسان تغذیه 

دفتر بهبود تغذیه جامعه34
1399/02/0

1

1399/02/3

0

مکاتبات و برنامه 

های تغذیه ستادی 

و دانشگاهی در 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

ارتقای آگاهی تغذیه ای 

دانشجویان/ جوانان
10

تشکیل جلسات هماهنگی با ادارات 

تغذیه معاونت های دانشجویی 

دانشگاه و دانشگاه های تحت 

دفتر بهبود تغذیه جامعه100
1399/11/0

1

1399/11/3

0

متن آموزشی 

تغذیه 

)دانشجویان/جوانان



بهداشت






43 از 38صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

ارتقای آگاهی تغذیه ای 

سالمندان
10

آموزشی هرم و راهنمای غذایی 

سالمندان
دفتر بهبود تغذیه جامعه100

1399/09/0

1

1399/09/3

0

هرم غذایی و 

راهنمای جدید 

تغذیه 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

آموزش گیرندگان خدمت 

تحت پوشش پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت در 

10

مانند همکاری با )آموزش تلفنی  

- برای بیماری ها.(-....4030سامانه 

گروه های سنی و فیزیولوژیک و 

دفتر بهبود تغذیه جامعه50
1399/06/0

1

1399/06/3

1

تهیه مستندات 

فرم های -آموزش 

گزارش دهی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

آموزش گیرندگان خدمت 

تحت پوشش پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت در 

10

مانند )تلفنی  /آموزش گروهی

برای (-....4030همکاری با سامانه 

گروه های سنی و - بیماری ها

دفتر بهبود تغذیه جامعه50
1399/11/0

1

1399/11/3

0

تهیه مستندات 

فرم های -آموزش 

گزارش دهی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

آموزش جامعه در خصوص 

بسیج های )تغذیه سالم 

مناسبت های - آموزشی

20

آموزش جامعه به مناسبت بروز 

 از طریق رسانه 19بیماری کووید 

-محلی

دفتر بهبود تغذیه جامعه30
1399/02/0

1

1399/02/3

1

فرم گزارش دهی 

اجرا در دانشگاه و 

گزارش اقدامات 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

آموزش جامعه در خصوص 

بسیج های )تغذیه سالم 

مناسبت های - آموزشی

20

روز - به مناسبت روز جهانی غذا 

ارائه صبحانه سالم )جهانی تخم مرغ 

در مدارس

دفتر بهبود تغذیه جامعه40
1399/09/0

1

1399/09/3

0

فرم گزارش دهی 

اجرا در دانشگاه و 

گزارش اقدامات 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

آموزش جامعه در خصوص 

بسیج های )تغذیه سالم 

مناسبت های - آموزشی

20

به مناسبت اجرای دو هفته بسیج 

برپایی )ملی تغذیه در سراسر کشور 

ایستگاههای اطالع رسانی

دفتر بهبود تغذیه جامعه30
1399/11/0

1

1399/11/3

0

فرم گزارش دهی 

اجرای بسیج  در 

دانشگاه و گزارش 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

توانمند سازی کارکنان بین 

بخشی در سازمان ها و 

ادارات دولتی درخصوص 

5

- طراحی و تدوین متون آموزشی

برگزاری کالس هاس آموزشی 

عملی و نظری

دفتر بهبود تغذیه جامعه50
1399/07/0

1

1399/07/3

0

- صورت جلسات

برنامه کارگاه 

- آموزشی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

توانمند سازی کارکنان بین 

بخشی در سازمان ها و 

ادارات دولتی درخصوص 

5

برگزاری کالس هاس آموزشی 

عملی و نظری 

(غیرحضوری/حضوری)

دفتر بهبود تغذیه جامعه50
1399/10/0

1

1399/10/3

0

- صورت جلسات

برنامه کارگاه 

- آموزشی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

توانمند سازی زنان عشایر 

و روستایی در خصوص 

تغذیه سالم

5

 - (غیرحضوری/حضوری)آموزش 

پیگیری برگزاری نشست های 

 (غیرحضوری/حضوری)کشوری

دفتر بهبود تغذیه جامعه100
1399/09/0

1

1399/09/3

0

- صورت جلسات

ارزشیابی دوره 

- های آموزشی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

بهبود تغذیه در جامعه 

طالب
5

 - (غیرحضوری/حضوری)آموزش 

نشست های 

- (غیرحضوری/حضوری)کشوری

دفتر بهبود تغذیه جامعه100
1399/06/0

1

1399/06/3

1

- صورت جلسات

- آموزشی

ارزشیابی دوره 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای 

سال گذشته% 5جامعه به میزان 
14

بهبود تغذیه در مجموعه 

دانشگاه فرهنگیان
5

- برگزاری کالس های آموزشی 

برگزاری - نشست های کشوری

کمیته های مشترک بهبود تغذیه

دفتر بهبود تغذیه جامعه100
1399/09/0

1

1399/09/3

0

- صورت جلسات

- برنامه  آموزشی

ارزشیابی دوره 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی
4

متناسب سازی ساختار با 

برنامه های سالمت کشوری
40

بازنگری و مصوب نمودن تعداد 

واحدهای ارائه دهنده خدمت و 

نیروی انسانی شاغل در واحدها

مرکز مدیریت شبکه35
1399/01/1

5

1399/12/1

5

گزارش سامانه 

های الکترونیکی 

سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی
4

متناسب سازی ساختار با 

برنامه های سالمت کشوری
40

 درصد از خانه های 30راه اندازی 

بهداشت عشایری مصوب
مرکز مدیریت شبکه15

1399/01/1

5

1399/12/1

5

گزارش سامانه 

های الکترونیکی 

سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی
4

بازنگری تشکیالت مراکز 

بهداشت استان و 

شهرستان و واحدهای تابعه 

30

مشارکت و ایجاد تسهیل در تصویب 

نهایی تشکیالت ستاد مراکز 

بهداشت شهرستانها و واحدهایی 

مرکز مدیریت شبکه70
1399/01/1

5

1399/12/1

5
مصوبات

بهداشت
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بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی
4

بازنگری تشکیالت مراکز 

بهداشت استان و 

شهرستان و واحدهای تابعه 

30

مشارکت و ایجاد تسهیل در تصویب 

نهایی تشکیالت ستاد مراکز 

بهداشت استانها

مرکز مدیریت شبکه30
1399/01/1

5

1399/12/1

5
مصوبات

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و منابع 

انسانی
4

بازنگری روش توزیع 

اعتبارات برنامه بر اساس 

سرانه انطباق یافته با 

30

پرداخت اعتبارات بر اساس روش 

ترکیبی سرانه و عملکرد از سطح 

مراکز بهداشت به پیمانکاران و 

مرکز مدیریت شبکه50
1399/01/1

5

1399/12/1

5

گزارش سامانه 

های الکترونیکی 

سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
8ارتقای نظام ثبت و اطالعات سالمت15

نظام ثیت و طبقه بندی 

علل مرگ
100

آموزش پزشکان در زمینه ثبت 

صحیح علل مرگ
مرکز مدیریت شبکه30

1399/01/1

5

1399/12/1

5

درصد پزشکان 

آموزش دیده در 

زمینه ثبت صحیح 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
8ارتقای نظام ثبت و اطالعات سالمت15

نظام ثیت و طبقه بندی 

علل مرگ
مرکز مدیریت شبکه30گواهی الکترونیکی فوت100

1399/06/1

5

1399/12/1

5

درصد 

دانشگاههای دارای 

گواهی الکترونیک 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

ارتقای کیفیت مراقبتهای اولیه 

بهداشتی
5

  بر اساس PHCارزیابی 

  در PHCMIمدل 

دانشگاههای علوم پزشکی

100

آموزش مدیران ستادی دانشگاه 

های علوم پزشکی در خصوص  

PHCMI

مرکز مدیریت شبکه50
1399/07/1

5

1399/12/1

5

درصد مدیران 

آموزش دیده


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

پیاده سازی نظام ارجاع  در سطح 

یک مبتنی بر پزشکی خانواده
8

استقرار نظام ارجاع 

الکترونیک در دانشگاه های 

علوم پزشکی برای جمعیت 

100
پایش وارزیابی برنامه نظام ارجاع در 

دانشگاه های  کشور
مرکز مدیریت شبکه100

1399/01/1

5

1399/12/1

5

مستندات  گزارش 

ارزیابی های انجام 

شده



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

برنامه پزشک خانواده %100اجرای 

عشایر و شهرهای زیر -روستایی 

 هزار نفر با رعایت استانداردها20

15

ارایه خدمات و مراقبت 

های اولیه بهداشتی و 

مراقبت های نوین )درمانی 

100

هماهنگی و همکارهای بین بخشی 

تشکیل ستاد و کمیته های اجرایی )

برنامه پزشک خانواده  ش روستایی 

مرکز مدیریت شبکه30
1399/01/1

5

1399/12/1

5

مستندات برگزاری 

ستاد های برگزار 

شده با ذکر 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

برنامه پزشک خانواده %100اجرای 

عشایر و شهرهای زیر -روستایی 

 هزار نفر با رعایت استانداردها20

15

ارایه خدمات و مراقبت 

های اولیه بهداشتی و 

مراقبت های نوین )درمانی 

مرکز مدیریت شبکه40تامین منابع100
1399/01/1

5

1399/12/1

5

یک نسخه از 

-اسسناد تخصیص

هزینه کرد و حواله 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار خون با 

فشارخون کنترل شده به میزان 

8
برنامه مراقبت بیماران 

مبتال به فشارخون باال
100

مراقبت بیماران تحت پوشش مبتال 

به فشارخون باال بصورت ماهانه 

مراقب سالمت و فصلی /توسط بهورز

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش آمار 

مراقبت بیماران 

طی شش ماهه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار خون با 

فشارخون کنترل شده به میزان 

8
برنامه مراقبت بیماران 

مبتال به فشارخون باال
100

مراقبت بیماران تحت پوشش مبتال 

به فشارخون باال  بصورت ماهانه 

مراقب سالمت و فصلی /توسط بهورز

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آمار 

مراقبت بیماران 

 1399طی سال 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده به 

تا پایان برنامه ششم % 10میزان 

8
برنامه مراقبت بیماران 

مبتال به دیابت
100

تعداد بیماران مبتال به % 50افزایش 

دیابت تحت پوشش که ساالنه 

 HbA1cحداقل دو نوبت آزمایش 

30
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال فایل اکسل 

مقایسه ساالنه 

تعداد آزمایش 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران مبتال به 

دیابت با قند خون کنترل شده به 

تا پایان برنامه ششم % 10میزان 

8
برنامه مراقبت بیماران 

مبتال به دیابت
100

تعداد بیماران مبتال به % 50افزایش 

دیابت تحت پوشش با کنترل 

 HbA1cمطلوب بر اساس میزان  

50
دفتر مدیریت بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارسال فایل اکسل 

مقایسه ساالنه 

نتیجه آزمایش 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و 

اعتبار بخشی در شبکه 

30

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و 

نوع دسترسی به خدمات مورد تعهد 

 برنامه پزشک خانواده و بیمه 

آزمایشگاه20
1399/07/0

1

1399/07/2

9

فایل اکسل شماره 

نقشه خدمت و : 7

گزارش عملکرد 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و 

اعتبار بخشی در شبکه 

30

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح 

مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی با 

استانداردهای سیستم مدیریت 

آزمایشگاه10
1399/06/0

1

1399/06/2

9

فایل اکسل شماره 

گزارش میزان :  8

انطباق سطوح 



بهداشت






43 از 40صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و 

اعتبار بخشی در شبکه 

30

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح 

مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی با 

استانداردهای سیستم مدیریت 

آزمایشگاه10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

فایل اکسل شماره 

گزارش میزان :  8

انطباق سطوح 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و 

اعتبار بخشی در شبکه 

30

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر 

طبق اولویت های اعالم شده توسط 

شش  )آزمایشگاه مرجع سالمت  

آزمایشگاه10
1399/06/0

1

1399/06/2

9

ارایه گزارش 

شرکت 

آزمایشگاهها در 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و 

اعتبار بخشی در شبکه 

30

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر 

طبق اولویت های اعالم شده توسط 

شش ماه  )آزمایشگاه مرجع سالمت 

آزمایشگاه10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارایه گزارش 

شرکت 

آزمایشگاهها در 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

15به روز رسانی اطالعات10

تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و 

شش ماهه  )روز آمد کردن  اطالعات

(اول

آزمایشگاه35
1399/06/0

1

1399/06/2

9

فایل اکسل شماره 

اطالعات : 9

دموگرافیک و 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

توانمند سازی مدیران 

وکارکنان آزمایشگاههای 

شبکه بهداشتی در همه 

15

نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه 

بدو  و ضمن )آموزشی ساالنه 

(سه ماه اول )خدمت  

آزمایشگاه15
1399/03/0

1

1399/03/2

9

فایل اکسل 

: 10شماره

نیازسنجی 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

توانمند سازی مدیران 

وکارکنان آزمایشگاههای 

شبکه بهداشتی در همه 

15

برگزاری کارگاههای آموزشی 

غیر حضوری بر اساس نیاز / حضوری

سنجی آموزشی و اولویت های نظام 

آزمایشگاه10
1399/06/0

1

1399/06/2

9

ارائه گزارش و 

مستندات 

کارگاهها ی 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

توانمند سازی مدیران 

وکارکنان آزمایشگاههای 

شبکه بهداشتی در همه 

15

برگزاری کارگاههای آموزشی 

غیر حضوری بر اساس نیاز / حضوری

سنجی آموزشی و اولویت های نظام 

آزمایشگاه10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارائه گزارش و 

مستندات 

کارگاهها ی 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها 

و بالیا
20

ارزیابی آسیب پذیری  شبکه 

شش ماه )آزمایشگاههای بهداشتی 

(دوم

آزمایشگاه20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

بررسی بیوریسک 

در آزمایشگاههای 

منطقه ای اچ ای 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها 

و بالیا
20

ارزیابی آسیب پذیری  شبکه 

شش ماه )آزمایشگاههای بهداشتی 

(اول

آزمایشگاه15
1399/06/0

1

1399/06/2

9

ارزیابی آسیب 

پذیری 

آزمایشگاههای 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها 

و بالیا
20

ارزیابی آسیب پذیری  شبکه 

شش ماه )آزمایشگاههای بهداشتی 

(دوم

آزمایشگاه20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

آمادگی شبکه 

آزمایشگاهی کشور 

در   مواجهه با 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها 

و بالیا
20

آمادگی جهت ارائه خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت و بهنگام در 

ایام اربعین حسینی

آزمایشگاه15
1399/07/0

1

1399/07/2

9

اجرای برنامه 

مهارت آزمایی 

شبکه آزمایشگاهی 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها 

و بالیا
20

آمادگی جهت ارائه خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت و بهنگام در 

ایام اربعین حسینی

آزمایشگاه15
1399/07/0

1

1399/07/2

9

برگزاری مانور 

منطقه ای و 

کشوری انتقال 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

ارزیابی و پایش آزمایشگاههای 

تشخیصی بیماریهای زئوتوز منتخب 

(شش ماه اول)

آزمایشگاه10
1399/06/0

1

1399/06/2

9

انتخاب یک 

آزمایشگاه دولتی 

یا خصوصی جهت 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

ارزیابی و پایش آزمایشگاه تائید 

کننده عوامل بیماریزای منتقله از 

(پنج ماه اول)اب و غذا 

آزمایشگاه10
1399/05/0

1

1399/05/2

9

گزارش بهبود 

عملکرد و انطباق 

 با 85%حداقل 



بهداشت






43 از 41صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

بهینه سازی ساختار و عملکرد 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی   

(سه ماهه دوم)

آزمایشگاه10
1399/06/0

1

1399/06/2

9

طراحی و انجام 

اقدامات الزم  به 

منظور مداخله 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

بهینه سازی ساختار و عملکرد 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی   

(سه ماهه سوم)

آزمایشگاه10
1399/09/0

1

1399/09/2

9

ارائه گزارش  نتایج 

حاصل از 

مداخالت انجام 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

بهینه سازی ساختار و عملکرد 

شبکه آزمایشگاههای بهداشتی   

(سه ماهه چهارم)

آزمایشگاه10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

ارائه گزارش نهایی 

نتایج حاصل از 

مداخالت انجام 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای 

تشخیص مولکولی جهت تشخیص 

کرونا ویروس جدید از طریق تکمیل 

آزمایشگاه6
1399/06/0

1

1399/06/3

1

تکمیل چک 

لیست ارزیابی 

سریع وضعیت 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با 

تا پایان % 95کیفیت به میزان 

برنامه ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی 

20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای 

تشخیص مولکولی جهت تشخیص 

کرونا ویروس جدید از طریق 

آزمایشگاه6
1399/08/0

1

1399/08/3

0

ممیزی و تایید 

صالحیت  

آزمایشگاه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

ایجاد و راه اندازی مراکز منتخب 

به ازای جمعیت ( ساعته 24 و 16)

( هزلر نفر 500به ازای هر  )

8

راه اندازی مراکز منتخب 

متناسب با جمعیت و 

شیوع بیماری در هر 

مرکز مدیریت شبکه100ایجاد وراه اندازی مراکز منتخب100
1399/01/0

1

1399/12/1

5

سامانه - پورتال

سیب


اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش پوشش برنامه پیشگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی
25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100
انتخاب اعضای کارگروه مطابق 

شیوه نامه
20

- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/02/0

1

1399/03/1

5

لیست اعضای 

انتخاب شده


اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش پوشش برنامه پیشگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی
25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100

تشکیل کار گروه دانشگاهی 

پیشگیری و کنترل آسیب های 

اجتماعی

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/04/0

1

1399/04/3

1

احکام اعضای  

کارگروه


اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش پوشش برنامه پیشگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی
25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

20برگزاری جلسات فصلی کارگروه100
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/05/0

1

1399/11/1

5

دعوتنامه ها و 

دستور جلسات 

مورد نظر



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش پوشش برنامه پیشگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی
25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100

تدوین و ارسال صورتجلسات 

کارگروه دانشگاهی به دبیرخانه ملی 

(ستاد)

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/05/0

1

1399/11/1

5

صورتجلسات به 

انضمام مصوبات


اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش پوشش برنامه پیشگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی
25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100

ارزیابی و شناسایی و الویت بندی 

منطقه /آسیب های اجتماعی بومی

ایی توسط کارگروه دانشگاهی

20
- دفتر سالمت روانی

اجتماعی و اعتیاد

1399/07/0

1

1399/10/3

0

لیست آسیب های 

اجتماعی بومی 

منطقه ای الویت 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

آموزش و پایش و ارزشیابی سفیران 

سالمت خانوار و رابطان سالمت 

(شش ماهه اول)محله 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت20
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش آموزش 

سفیران سالمت 

خانواده و رابطان 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

آموزش و پایش و ارزشیابی سفیران 

سالمت خانوار و رابطان سالمت 

(نه ماهه)محله 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت20
1399/10/0

1

1399/10/3

0

گزارش آموزش 

سفیران سالمت 

خانواده و رابطان 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

آموزش و پایش و ارزشیابی سفیران 

سالمت خانوار و رابطان سالمت 

(یکساله)محله 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت20
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش آموزش 

سفیران سالمت 

خانواده و رابطان 



بهداشت






43 از 42صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

برگزاری دوره های آموزشی و 

توانمندسازی کارکنان حوزه سالمت 

در زمینه برنامه های آموزش و 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت15
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش تعداد و  

درصد کارکنان 

آموزش دیده 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

برگزاری مراسم روز جهانی رابطان 

سالمت محله
دفتر آموزش و ارتقا سالمت10

1399/12/0

1

1399/12/1

5
گزارش

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی خودمراقبتی سازمانی و 

(نه ماهه)اجتماعی 
دفتر آموزش و ارتقا سالمت10

1399/10/0

1

1399/10/3

0

گزارش شاخص 

برنامه خودمراقبتی 

سازمانی و 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی خودمراقبتی سازمانی و 

(یکساله)اجتماعی 
دفتر آموزش و ارتقا سالمت10

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش شاخص 

برنامه خودمراقبتی 

سازمانی و 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی برنامه تربیت سفیر 

سالمت دانش آموز
دفتر آموزش و ارتقا سالمت15

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تعداد و شاخص 

درصد سفیران 

سالمت دانش آموز



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی برنامه تربیت سفیر 

سالمت دانشجو
دفتر آموزش و ارتقا سالمت15

1399/12/0

1

1399/12/1

5

تعداد و شاخص 

درصد سفیران 

سالمت دانشجو



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

30پیوست اجتماعی25

مشارکت و همکاری خیرین و سمن 

ها در اجرای برنامه های آموزش و 

(شش ماه اول)ارتقای سالمت 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت10
1399/07/0

1

1399/07/3

0

طبق )گزارش 

(جدول ارسالی


اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به 

 درصد جمعیت تحت 70میزان 

پوشش تا پایان برنامه ششم

30پیوست اجتماعی25

مشارکت و همکاری خیرین و سمن 

ها در اجرای برنامه های آموزش و 

(یکساله)ارتقای سالمت 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت10
1399/12/0

1

1399/12/1

5

طبق )گزارش 

(جدول ارسالی


اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
50

نیاز سنجی و مداخالت 

ارتقای سالمت
25

اجرا و گزارش نیازسنجی سالمت 

(براساس مستندات)
دفتر آموزش و ارتقا سالمت35

1399/09/0

1

1399/09/3

0

گزارش لیست 

نیازهای احصاء 

شده در سطح 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
50

نیاز سنجی و مداخالت 

ارتقای سالمت
25

اجرا و گزارش نیازسنجی سالمت 

(براساس مستندات)
دفتر آموزش و ارتقا سالمت35

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش تدوین 

برنامه مداخالتی 

مبتنی بر نیازهای 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
25آموزش سالمت همگانی50

تدوین راهنماها و بسته های اطالع 

(یکساله)رسانی مورد نیاز
دفتر آموزش و ارتقا سالمت20

1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش عناوین 

راهنماها و بسته 

های اطالع رسانی 



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
25آموزش سالمت همگانی50

اجرا و ارزشیابی کمپین های اطالع 

رسانی و آموزشی چندرسانه ای در 

خصوص برنامه های آموزش و 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت30
1399/07/0

1

1399/07/3

0

گزارش نام 

زمان - کمپین

- گروه هدف- اجرا



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
25آموزش سالمت همگانی50

اجرا و ارزشیابی کمپین های اطالع 

رسانی و آموزشی چندرسانه ای در 

خصوص برنامه های آموزش و 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت30
1399/12/0

1

1399/12/1

5

گزارش نام 

زمان - کمپین

- گروه هدف- اجرا



اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
25آموزش سالمت همگانی50

تدوین راهنماها و بسته های اطالع 

با اولویت پیشگیری و  )رسانی 

(شش ماهه اول )(19کنترل کووید 

دفتر آموزش و ارتقا سالمت20
1399/03/0

1

1399/03/3

0

گزارش عناوین 

راهنماها و بسته 

های اطالع رسانی 



بهداشت






43 از 43صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در جهت 

-مشارکت ساختارمند و فعال فرد

خانواده و جامعه و جلب مشارکت 

15
افزایش سواد سالمت مردم به 

 درصد سال پایه25میزان 
25سنجش سواد سالمت50

اجرا و تهیه گزارش سنجش سواد 

(یکساله)سالمت 
دفتر آموزش و ارتقا سالمت50

1399/12/0

1

1399/12/1

5
گزارش

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

10

ارتقاء خدمات حوزه بهداشت 

مبتنی بر پرونده الکترونیک سالمت 

 واحدهای ارائه دهنده %۱۰۰در 

70
تکمیل و توسعه - اصالح 

سامانه الکترونیک سالمت
100

توسعه پرونده الکترونیک سالمت در 

دانشگاه ها
مرکز مدیریت شبکه40

1399/01/1

5

1399/12/2

9

 جمعیتی که -1

 حداقل یکبار

 خدمت گرفته



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

10

ارتقاء خدمات حوزه بهداشت 

مبتنی بر پرونده الکترونیک سالمت 

 واحدهای ارائه دهنده %۱۰۰در 

70
تکمیل و توسعه - اصالح 

سامانه الکترونیک سالمت
100

توسعه پرونده الکترونیک سالمت در 

دانشگاه ها جهت غربالگری بیماری 

19-کووید 

مرکز مدیریت شبکه20
1399/01/1

5

1399/12/1

5

تعداد غربالگری 

انجام شده در کل 

کشور



بهداشت


