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97/3/197/3/15...ػکس ٍ تصاٍیر ٍ گسارش کارگاُ 25ٍ آهَزش ًيرٍّاي هراقة سالهت ٍ تَْرز طی سِ هاِّ اٍل سال

97/3/1597/3/30تصَیر-گسارش هثتٌی تر ساهاًِ سية50اًجام ترًاهِ ارزیاتی خطر ٍ ایوٌی ٍاحذّاي تْذاضتی

97/4/197/4/15...زیج ٍ/گسارش ًْایی25پایص ٍ ارزضياتی ٍ تذٍیي ٍ ارسال گسارش

گسارش تطکيل جلسات فصلی کويتِ ارتقاء ایوٌی هٌاتغ ٍ تسْيالت 

ًظام سالهت طی ضص هاُ اٍل سال
97/7/197/7/15اتالؽ ٍ صَرتجلسات کويت15ِ

پایص ٍ ارزضياتی تر اساس ضاخص ّاي هقایسِ اي سال قثل ٍ سال 

جاري طی ضص هاُ اٍل سال
97/7/197/7/15گسارش ضاخص ّا تر اساس فرهت تؼریف ضذ15ُ

گسارش تطکيل جلسات فصلی کويتِ ارتقاء ایوٌی هٌاتغ ٍ تسْيالت 

ًظام سالهت طی ضص هاُ دٍم سال
97/12/197/12/15اتالؽ ٍ صَرتجلسات کويت15ِ

پایص ٍ ارزضياتی تر اساس ضاخص ّاي هقایسِ اي سال قثل ٍ سال 

جاري طی ضص هاُ دٍم سال
97/12/197/12/15گسارش ضاخص ّا تر اساس فرهت تؼریف ضذ15ُ

97/12/1597/12/20گسارش ًْایی40تذٍیي ٍ ارسال گسارش ًْایی ترًاهِ

تؼييي ٍضؼيت هَجَد ٍ هطارکت در ترآٍرد تَدجِ هَرد ًياز طی 

سِ هاِّ اٍل سال
97/4/197/4/30صَرتجلسِ ترآٍرد ٍ ارسال گسارش20

97/4/197/4/30هکاتثات هرتَط20ِپيگيري هٌاتغ هالی هَرد ًياز طی سِ هاِّ اٍل سال

97/7/197/7/30گسارش ًتایج پيگيري ٍ ضاخص پٌل20پایص ٍ ارزضياتی اجرا طی ضص هاُ اٍل سال

97/10/197/10/30گسارش ًتایج پيگيري ٍ ضاخص پٌل20پایص ٍ ارزضياتی اجرا طی سِ هاُ سَم سال

97/12/197/12/15گسارش ًْایی ترًاه20ِتذٍیي ٍ ارسال گسارش ًْایی

97/5/1597/6/15...ػکس ٍ تصاٍیر ٍ گسارش کارگاُ 20ٍ آهَزش ًيرٍّاي هراقة سالهت ٍ تَْرز طی پٌج هاِّ اٍل سال

97/6/1597/6/30تذٍیي ضذُ 50EOPتذٍیي ترًاهِ پاسخ ًظام سالهت در تالیا ٍ فَریت ّا

ّواٌّگی، ترگساري ٍ گسارش توریي ٍ هاًَر طی هاُ ّاي ًْن ٍ 

دّن سال
97/10/1597/11/15...ػکس 20ٍ

97/11/197/11/15گسارش تغييرات ٍ تازتيٌی اًجام ضذ10ُ ٍ پایص ٍ ارزضياتیEOPتاز تيٌی 

97/4/197/4/15....ليست افراد ٍ- تصَیر - گسارش 20 آهَزش ًيرٍّاي هراقة سالهت ٍ تَْرز طی سِ هاِّ اٍل سال

100

حوزه بهداشت مديريت باليا

ارزیاتی خطر ٍ ایوٌی ٍاحذّاي 

(SARA)تْذاضتی 
100

ارتقاء ایوٌی سازُ اي ٍ غيرسازُ اي 

تا ّوکاري )ٍاحذّاي تْذاضتی 

هرکس هذیریت ضثکِ ٍ هٌاتغ 

(SNS )(فيسیکی

100کاّص ػَاهل خطر ٍ تار تيواري ّا

ارتقاي تاب آٍري هٌاتغ ٍ تسْيالت 

ًظام سالهت تراي تالیا تِ هيساى 

 درصذ سال پای10ِ

50

پَضص کاهل تيوِ تسْيالت ٍ 

هٌاتغ تْذاضتی در تراتر هخاطرات 

طثيؼی ٍ اًساى ساخت

(DSS)ًظام هراقثت تالیا

100

100

ترًاهِ پاسخ ًظام سالهت در تالیا ٍ 

فَریت ّاي داًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ 

( EOP)ٍاحذّاي تْذاضتی 

100
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حوزه بهداشت مديريت باليا

97/4/197/4/15....ًوَدار ٍ/ تصَیر -گسارش هثتٌی تر ساهاًِ سية15تْيِ گسارش ترًاهِ ًظام ٍقَع ٍ پياهذّاي تالیا در سِ هاِّ اٍل سال

97/7/197/7/15....ًوَدار ٍ/ تصَیر -گسارش هثتٌی تر ساهاًِ سية15تْيِ گسارش ترًاهِ ًظام ٍقَع ٍ پياهذّاي تالیا در سِ هاِّ دٍم سال

تْيِ گسارش ترًاهِ ًظام ٍقَع ٍ پياهذّاي تالیا در سِ هاِّ سَم 

سال
97/10/197/10/15....ًوَدار ٍ/ تصَیر -گسارش هثتٌی تر ساهاًِ سية15

تْيِ گسارش ترًاهِ ًظام ٍقَع ٍ پياهذّاي تالیا در سِ هاِّ چْارم 

سال
97/12/197/12/15....ًوَدار ٍ/ تصَیر -گسارش هثتٌی تر ساهاًِ سية15

97/12/1097/12/15(تجويؼی سال)گسارش ًْایی ترًاهِ 20تذٍیي ٍ ارسال گسارش ساالًِ ترًاهِ

97/7/197/7/30....ٍ/ ػکس / گسارش آهَزش ترگسار ضذُ 15 آهَزش ًيرٍّاي هراقة سالهت ٍ تَْرز  طی سِ هاِّ اٍل سال

هطارکت در آهَزش ًيرٍّاي داٍطلثيي سالهت تر اساس کتاب 

آهادگی در تراتر هخاطرات طثيؼی طی ضص هاِّ اٍل سال
97/4/197/4/30....ٍ/ ػکس / گسارش آهَزش ترگسار ضذُ 15

اجراي ترًاهِ ارزیاتی ٍ آهَزش آهادگی خاًَار در تراتر تالیا طی سِ 

هاِّ اٍل سال
97/7/197/7/30....ٍ/ ػکس / گسارش آهَزش ترگسار ضذُ 15

اجراي ترًاهِ ارزیاتی ٍ آهَزش آهادگی خاًَار در تراتر تالیا طی سِ 

هاِّ دٍم سال
97/10/197/10/30....ٍ/ ػکس / گسارش آهَزش ترگسار ضذُ 15

اجراي ترًاهِ ارزیاتی ٍ آهَزش آهادگی خاًَار در تراتر تالیا طی سِ 

هاِّ سَم سال
97/12/197/12/15....ٍ/ ػکس / گسارش آهَزش ترگسار ضذُ 15

اجراي ترًاهِ ارزیاتی ٍ آهَزش آهادگی خاًَار در تراتر تالیا طی سِ 

هاِّ چْارم سال
97/12/1597/12/20....ٍ/ ػکس / گسارش آهَزش ترگسار ضذُ 15

97/4/197/4/30گسارش ًْایی ترًاه10ِتذٍیي ٍ ارسال گسارش ساالًِ ترًاهِ

97/7/1597/08/15پلي ػولياتی اجراي ترًاه25ِتذٍیي ترًاهِ ٍ پلي ػولياتی هرتَطِ

97/08/1597/08/30(فرم آهاري هطترک)گسارش کاهل آهاري در فرهت اکسل تْيِ ضذُ 25اجراي ترًاهِ در ایام ترگساري هراسن

97/08/1597/08/30(...گسارضات هختصر، تصَیر ٍ)گسارش حيي اجراي ترًاهِ 25پایص ٍ ارزضياتی تر اساس پلي تذٍیي ضذُ

97/09/0197/09/30گسارش ًْایی اقذاهات داًطگا25ُتذٍیي گسارش ًْایی اقذاهات ٍ فؼاليت ّاي اجرایی ترًاهِ

100

ترًاهِ پاسخ ّواٌّگ ػوليات 

تْذاضتی در هراسن ارتؼيي حسيٌی 

(ع)

100

ارزیاتی ٍ آهَزش آهادگی خاًَار 

(DART)
100

100کاّص ػَاهل خطر ٍ تار تيواري ّا

ارتقاي تاب آٍري جوؼيت ػوَهی 

 درصذ سال 10تراي تالیا تِ هيساى 

پایِ

ارتقاي تاب آٍري هٌاتغ ٍ تسْيالت 

ًظام سالهت تراي تالیا تِ هيساى 

 درصذ سال پای10ِ

50

50

(DSS)ًظام هراقثت تالیا

 6 


