
 0011سال دبیرخانه سیاستگذاری سالمت گزارش عملکرد 

 )کارشناس: خانم دکتر شیوا لقایی( *کارگروه سالمت

 برخی از موضوع های مطرح شده درآنها عبارت بودند از: که کاری تخصصی سالمت و امنيت غذايی استان جلسه گروه 3برگزاری  -

 دراستانر و اجرای آن *سند ملی کنترل و پيشگيری از بيماری های غيرواگي

 *بسته خدمات پايه سالمت کارکنان دولت 

 *مشکالت بيماران تاالسمی در حوزه دارو و درمان

 بيماری هاری حيات وحش منطقه شمال قزوين و کنترل  شهر قزوين حيوانات بوستان فدک دهکده*مديريت 

 اخير پشه آئدس در بندر لنگه و بندر عباس(*مراقبت و کنترل بيماری های منتقله از پشه آئدس ) با توجه به صيد 

 *گزارش شش ماهه اقدام به خودکشی در استان و انتظارات از دستگاه ها

 استان و تقدير از رئيس سابق شورا های اجرايی شورای پيام گزاران و مشاوران سالمت دستگاه*معرفی 

همچنين توشيح تفاهم نامه های استانی با موضوع  "اکو ايران"و اجرای برنامه  استاندر کودکان  اضافه وزن و چاقی *وضعيت

 کنترل چاقی و اضافه وزن در کودکان با توجه به برنامه مذکور

 در استانداری شرکت در جلسه های کارگروه تخصصی اموراجتماعی و فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده -

در جلسه های کارگروه تخصصی اموراجتماعی و  کاری تخصصی سالمت و امنيت غذايی استان گروه مطرح کردن مصوبه های -

 استانداری جهت تصويب برای اجرا در استان که همه آنها تصويب شدند. فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده

استانداری  کارگروه تخصصی اموراجتماعی و فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده جلساتسالمت  پيگيری اجرای مصوبه های مربوط به -

 های دانشگاه واداره های مربوطاز معاونت 

 سند ملی ر در راستای اجرایکنترل و پيشگيری از بيماری های غيرواگي پيگيری تدوين سند استانی -

هماهنگی اجرای برنامه های مورد نظر دبيرخانه سياستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوين  -

 تی دانشگاهمرتبط با حوزه معاونت بهداش

 جلسه  21شرکت در جلسه های بين بخشی تشکيل شده در معاونت های دانشگاه به تعداد  -

 های بيماری کنترل و پيشگيری سند ملی اجرای راستای در محيطی زيست خطر عوامل و بخشی بين های تعامل تشکيل کارگروه -

 غيرواگير در استان

 پايش و ارزيابی وزارت متبوعثبت ماهانه فعاليت های برنامه ها در پورتال  -

 

 

 

 

 



 )کارشناس: خانم سیده فاطمه میری(پیام گزاران سالمت دستگاههای اجرایی*

 تعداد جلسات شورا:*

 تعداد مکان برگزاری دستور جلسات تاریخ جلسات

 نفر 12 ستاد گزارش پروژه ها 21/20/2022

 نفر 12 وبينار کارگاه اصول جلب مشارکت همکاری بين بخشی 21/20/2022

 نفر 12 ستاد انتخابات رييس شورا 22/20/2022

 نفر 12 وبينار آشنايی با اصول رانندگی تدافعی 13/22/2022

 نفر 10 اداره امور اقتصاد و دارايی تعيين گفتمان غالب 21/22/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسات اتاق فکر شورا*

 

 تعداد مکان برگزاری دستور جلسات تاریخ جلسات

 نفر 22 دفتر رياست دانشگاه های شورا ريزی فعاليتبرنامه 5/80/0088

 نفر 22 دفتر رياست دانشگاه های شورا ريزی فعاليتبرنامه 10/20/2022

22/22/2022 
 گزاران سالمت بررسی ساختار و جايگاه شورای پيام-2

 گزاران سالمت های تخصصی شورای پيام بررسی تشکيل کميسيون-1

 دار برنامه جامع سالمتهای اولويت ارايه پروژه-3

 شرکت آب منطقه ای
 نفر 2

20/22/2022 
 گزاران سالمت بررسی شيوه نامه پيام-2

 ارايه طرح کوهورت سالمت-1
 نفر 2 دفتر رياست دانشگاه

12/22/2022 
 گزاران سالمت بررسی شيوه نامه پيام-2

 ريزی برگزاری مجمع سالمت استان برنامه-1
 نفر 2 شرکت آب منطقه ای

22/22/2022 
 بررسی تشکيل کميته های تخصصی شورا-2

 ريزی برگزاری مجمع سالمت استان برنامه-1
ات سازمان برنامه و سسالن جل

 بودجه
 نفر 2

20/22/2022 
 های تخصصی شورا بررسی تشکيل کميته-2

 ريزی برگزاری مجمع سالمت استان برنامه-1
 نفر 2 اجتماعیمديريت درمان تامين 

20/21/2022 
 های مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه ارايه برنامه-2

 هماهنگی برنامه جلسه آتی شورا-1
 های بالينی دانشگاه بازديد از مرکز مهارت-1

سالن دانشکده پرستاری و 
 مامايی دانشگاه

 نفر 22

 

 

 

 

 

 

 



تاریخ  دبیرخانه سیاستگذاری سالمت روسای ساختارحضور رییس محترم دانشگاه و با  توجیهی  جلسهبرگزاری *

82/10/0011  

 

 

 مجامع سالمت:

 شهرستان مجمع سالمت تشکيل گرديد. 0در مجموع در  2022در سال 

 گفتمان غالب تاریخ برگزاری شهرستان

 صيانت از جمعيت 20/22/2022 آوج

حوادث منجر به جرح در اثر سوانح و حوادث کاهش مرگ و  22/22/2022 تاکستان
 ترافيکی

 امنيت غذايی 22/22/2022 بويين زهرا

 پيامدها واثرات آلودگی هوا بر سالمتی انسان 12/22/2022 آبيک



 

 

 

 

 

 

 سامانه همت:

به پايان رسيد و کاربران به صورت آزمايشی با اين سامانه کار کردند و  2022طراحی ان سامانه در سال 

نواقصات را مطرح نمودند. طی جلسه ای با حضور مسووليت دبيرخانه شورای عالی ساغ مقرر شد اين سامانه 

در سرور دانشگاه علوم پزشکی قزوين بارگزاری شود و به مدت يکسال به صورت پايلوت با اين سامانه کار 

 .شود و در سالهای آتی در چند استان ديگر نيز مورد بهره برداری قرار گيرد

 

 

 

 



 پورتال دانشگاه:

پورتال دانشگاه از سيگما به دوران تغيير پيدا کرد  و ساخت همه صفحات در پورتال دوران  2022در سال 

 انجام شد و تمامی اطالعات به ين پورتال جديد انتقال پيدا کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی همت:

 در راستای اجرای الگوی همت دو پروژه تعريف شد. 

 سالمت در مردم مشارکت و بخشی بين همکاری سامانه استقرار و طراحی-2
 تدافعی رانندگی آموزش طريق از قزوين استان در ترافيکی حوادث کاهش -1

 
 مجازی/حضوری تعداد مخاطبين تاريخ برگزاری

 وبينار نفر 122  دانشگاه کارکنان 23/20/2022

 وبينار نفر 22 سمن ها-نمايندگان دستگاههای اجرايی 13/22/2022

 وبينار نفر32 شبکه قزوين   20/21/2022

 وبينار نفر 12 شبکه تاکستان 10/21/2022

 



 : HOP در سامانه بارگذاری*

انجام گرفت و ميزان خوداظهاری ساير همکاران واحد هم رصد ميشد و  HOPهر ماه بارگزاری مستندات طبق فعاليت ها و نشانگرهای سامانه 

 خصوص بارگزاری در بازه زمانی مشخص شده انجام می گرفت.در پيگيريهای الزم 

 برنامه جامع سالمت دانشگاه:*

 در راستای نیل به اهداف برنامه جامع سالمت استان 0902-0011جمع بندی گزارش پروژه های 

 

 

 نتایج

%01کمتر از   21-01%  011-21%  011%  درصد پیشرفت 

 تعداد  پروژه ها 04 0 0 01

 

 0090درصد اجرای پروژه ها: 

 

 

 نام دستگاه تعداد پروژه نام دستگاه تعداد پروژه

 استاندارد 0 آب و فاضالب روستایی 9

 امور اقتصادی و دارایی 9 تعاون،کار و رفاه اجتماعی  9

 دامپزشکی 6 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  9

 مدیریت درمان تامین اجتماعی 0 محیط زیست  8

توسعه و تجهیز مدارس  ،نوسازی 0  امور مالیاتی 0 

 سازمان برنامه ریزی و بودجه  0 کمیته امداد امام خمینی )ره(  8

ها امور زندان 0 و جوانان ورزش 6  

 آموزش وپرورش 9 راه و شهرسازی 0

 آب و فاضالب شهری 0 آموزش فنی و حرفه ای 6

 بهزیستی 6 منابع طبیعی 9

 جمعیت هالل احمر 6 آب منطقه ای 0

 دفتر امور اجتماعی 0 جمع 00



 

 *مرکز اسناد راهبردی:

 فايل و فيزيک اسناد واصله در مرکز اسناد قرار گرفت. 

 

 سایر فعالیت ها:*

 شرکت در جلسات صيانت از جمعيت و انجام اقدامات الزم-

 شرکت در جلسات برنامه استراتژيک دانشگاه-

 شرکت در جلسات پورتال دانشگاه و انجام فعاليت ها -

 شرکت در جلسات پاسخگويی اجتماعی دانشگاه و انجام اقدامات الزم-

 SDHهمکاری در تدوين کتاب مرجع -

 

 *خانه مشارکت مردم در سالمت

  2022ارديبهشت ماه سال   12و  12و  20برگزاری انتخابات در سه نوبت  -

 2/3/2022حامدی رئيس خانه مشارکت  صدور ابالغ  آقای -

 20/0/2022جلسه توجيه روش کار اعضاء خانه مشارکت و ميانجيان  -

 22/0/2022 خانه مشارکت با اعضاء چارت نحوه ارتباط نمايندگان کارگاه تهيه شناسنامه و-

 22/0/2022خشورای خانه مشارکت استان رونمايی از آرم جديد خانه مشارکت و تحويل مهر خانه مشارکت به اقای حامدی رئيس -

 

 دیده بانی و اندیشگاه سالمت )کارشناس: دکتر غالمحسن شعبانی(

 برگزاری جلسات هشت محصول*

دشه توليد محصوالت سالم و ايمن نيازمند منابع پايه سالم)اب، خاک و هوای سالم( همراه با مديريت درست و استفاده بهينه از نهاده هاست و خ

 ، آفات دفع سموم باقيمانده ميزان پايش“اينکه به عنايت گان می گردد با از اين عوامل باعث بروز مشکالت در سالمتی مصرف کنندهبه هريک 

ها در محصوالت کشاورزی می  آالينده وکاهش سالمت ارتقای طرح های پروژه از يکی ”توليد محصول کشاورزی در سنگين فلزات و نيترات
 جلسه در اين خصوص برگزار گرديد و فعاليت های انجام شده در اين خصوص مورد ارزيابی قرار گرفت. سه 2022باشد. در سال 

 



 

 0011برگزاری جلسات هشت محصول سال                                     

 

 

 برگزاری جلسات کمیته صیانت قانونمند از حقوق مردم  در سالمت*

دستگاه های اجرايی استان اين کميته در های سالمت و پيگری علل عدم اقدام در خصوص مشکالت سالمتی از طرف  به منظور رصد چالش

يک جلسه برگزار گرديده و موضوعات جلسات مورد بحث و   2022دانشگاه علوم پزشکی به همين منظور تشکيل گرديده است و در سال 

 بررسی قرارگرفته و تصميمات الزم گرفته شد.

 

 

 0011برگزاری جلسات کمیته صیانت قانونمند از حقوق مردم  در سالمت سال 

 

 اندیشگاه سالمت:*

باشد که با  پردازی و خالقيت استوار می انديشی و ايده گذاری سالمت بر اساس اصل هم های دبيرخانه سياست انديشگاه سالمت يکی از بخش     
های سالمت و پردازش آن  های کليه افراد از دانشگاه علوم پزشکی و ساير ادارات دولتی و غيردولتی در خصوص چالش آوری ايده هدف جمع

در دبيرخانه سياستگذاری سالمت شروع به فعاليت نمود و تا کنون فعال  21ش در به کاربست رساندن آنها از شهريور ماه سال ها و تال ايده
 باشد.  می

 0011از سال های اندیشگاه سالمت  فعالیت

 به شرح زير: 22/0/2022ايده ثبت شده در سامانه انديشگاه در جلسه  3بررسی ـ 2
 الف( استقرار آموزش عملی از راه دور 

 ب( کنترل سگ های ولگرد
 پ( راه اندازی اتاق مادر و کودک در ادارات

 محل تشکیل جلسه تعداد مصوبات جلسه تاریخ برگزاری جلسات  ردیف

 علوم پزشکیسالن توسعه دانشگاه  1 21/3/2022 0

 سالن توسعه دانشگاه علوم پزشکی 1 12/0/2022 8

 سالن توسعه دانشگاه علوم پزشکی 0 23/2/2022 9

 - 20 - جمع

 محل تشکیل جلسه تعداد مصوبات جلسه تاریخ برگزاری جلسات  ردیف

 دفتر رياست دانشگاه 0 21/22/2022 0

 - 0 - جمع



هم انديشی اعضاء انديشگاه سالمت با کارشناسان معاونت بهداشت، محيط زيست، شهرداری  و استانداری در خصوص ارائه  "ـ بررسی  ايده 1 
  1/2/2022در جلسه  "های ولگرد  راهکار مناسب برای کنترل سگ

 ه انديشگاه سالمتاندازی سامان های دانشگاه و ساير ادارات در خصوص راه اطالع رسانی به کليه بخشـ 3
 0011تعداد جلسات و مصوبات اندیشگاه سالمت سال 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته دید بانی سالمت: *

ها و  های مناسب در خصوص وضعيت شاخص ها، ارايه تحليل طور، ايجاد يک مرکز کنترل شاخص رصد وضعيت سالمت استان و همينبه منظور 

بانی سالمت در  ها و آمار و اطالعات سالمت، ديده رسانی شاخص های سالمت جهت بروز سالمت استان و همچنين ايجاد داشبورد شاخص

 ايجاد گرديد. 2321ال گذاری سالمت در س دبيرخانه سياست

 بانی سالمت: های کمیته دیده فعالیت

 بانی سالمت  از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی های ديده های شاخص جمع آوری دادهـ  2
 های اجرايی بانی سالمت  از دستگاه های ديده های شاخص ـ جمع آوری داده1
 22-21بندی و تهيه گزارش ديدبانی سالمت در سال  ـ جمع3
 ـ ارسال تقدير نامه به کليه اعضاء0

 

 0011تعداد جلسات و مصوبات کمیته دیدبانی سالمت سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل برگزاری جلسه تعداد مصوبات تاریخ ردیف

سالن اجتماعات دانشکده  0 00/14/0011  0

 بهداشت

سالن اجتماعات دانشکده  8 8/10/0011  8

 بهداشت

 -      6      جمع

 محل برگزاری جلسه تعداد مصوبات تاریخ ردیف

سازمان مدیریت و برنامه ریزی   4 80/10/0011  0

 استان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی   9 80/00/0011  8

 استان

 -       01      جمع



 سخنرانی، گزارشات و تالیف*

 

 ها: سخنرانی

 2022اداره کل سازمان ثبت احوال  قزوين سال  _ـ همايش ملی هديه جمعيتی ، چالش يا فرصت  با تاکيد بر استان قزوين 2

 2022ـ همايش ملی آينده پژوهی سالمت دانشگاه بين المللی قزوين سال 1

 

 اسناد و کتب ملی و سازمانی:

 "2322-2321گزارش ديدبانی سالمت  "ـ کتاب2

 022سال "دستاورد ها چالش ها و راهکارها  22اپيدمی بيماری کوويد ـ "ـ کتاب  1

 همکاری با مرکز بهداشت شهید بلندیان*

 اقدامات انجام شده:

 10/3/022ـ شرکت در جلسه هم انديشی آموزش کرونا در مرکز بهداشت شهيد بلنديان تاريخ 2
 0/0/022ـ شرکت در جلسه هم انديشی آموزش کرونا در مرکز بهداشت شهيد بلنديان تاريخ1 
 مرکز بهداشت شهيد بلنديان 2022ـ تدوين سياست های سالمت سال 3

 از مراکز بهداشتی درمانی 22-ـ جمع آوری  و بررسی گزارشات کوويد0
 فرمانداریدر  22 -ـ شرکت در جلسات ستاد فرماندهی کنترل کوويد 1
 ـ شرکت در جلسات کارشناسان مسئول مرکز بهداشت شهيد بلنديان0
 

 سایر فعالیت ها*

 ـ شرکت در کليه جلسات هفتگی پنل تخصصی معاونت توسعه2
 ـشرکت در جلسات دبيرخانه سياست گذاری سالمت 1
  ـ همکاری با مسئول دبيرخانه سياست گذاری سالمت و ساير کارشناسان در امور محوله3
 

 

 مهندس نوری

 مسوول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت


