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 مقدمه

راهبردهـا و  هاي عملیاتی و اقدامات قابل ارزیابی است. وقـوف دایـم در مفـاهیم کلـی و تـدوین       و نگاه کل نگر به برنامه مند دیدمان اي دیگر، نیازمند تبدیل روش تحقق اهداف نظام سالمت بیش از هر بخش توسعه
بیشتر  شاید ،اتکلیپرداختن به نظام سالمت را در انجام وظایف اصلی خود طی سالهاي پیشین رقم زده است.  هايبلند مدت، بدون طراحی عملیات و  آماده سازي  سطوح اجرایی،  یکی از مهمترین چالش هاي برنامه
همچنـین، ایـن کلـی گـویی سـاختار یافتـه، ارزیـابی         .نماید میرا براي رهسپاري در راه تعالی سست  ها و با راضی شدن به وضع موجود گام شود واقع می بیانجامد با غافل شدن از آنچه در حال  که به دوراندیشی از آن

گـذاري و قضـاوت در مـورد عملکـرد مجریـان در       سـنجش، ارزش را با مشکل مواجه ساخته و موجب شده    (Operational)و عملیاتی   (Organizational)، سازمانی (Strategic)عملکرد در سطوح راهبردي 
 هاي مختلف زمانی و یا در مقایسه با دیگر کشورها درچارچوب و بر اساس سنجه ها و معیارهاي مشخص صورت نگیرد. دوره

هاي موردي، در عرصه بهداشت و درمان، به نوبه خود قابل تقدیر  هاي پذیرفته است. موفقیت و سنجه  ها دهد درك عمیق و نظام یافته عملکرد با استناد به شاخص آنچه خوب بودن کارکردها را از توهم آن افتراق می
، برنامه ریزي عملیـاتی و  نگري آوردهاي غیر قابل انکار نیل به اهداف غایی نظام سالمت، واقع دست درعین حصولاما است که دغدغه سالمت مردم را در هر کجا که باشند به جان دارند،  و موجب مباهات همه آنانی

 کند.  تأثیر گذار بر عملکرد را طلب میمستمر متغیرهاي پایش  
کی به هدف هاي علوم پزش همدلی، همکاري و تعامل در بخش هاي مختلف ستاد و دانشگاهتر کرده است. وظیفه اي که با  فصل نوینی که  امروز در نظام برنامه ریزي سالمت گشوده شده و وظیفه همه ما را سنگین

 ختم خواهد شد. 
ستاد و  يها معاونت ینب یهتعامل دوسو یجادصف و ستاد و ا ینب یو هماهنگ یهوحدت رو یجادراستا به منظور ااین  دراست.  هماهنگی ،اصلی طراحی و اجراي نظام برنامه ریزي یکپارچه در سطح کشورچالش 
نامه تدوین و پایش  شیوه«در پرتو اهداف کلی و کمی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. به این منظور، پس از تدوین  کشور یعلوم پزشک يها دانشگاه یاتیبرنامه عملتدوین ها،  آن یمتناظر استان يواحدها

هاي منتخب علوم پزشکی شکل گرفتند و به تدوین  برش استانی  انشگاههاي تخصصی ستادي و نیز جمعی از نمایندگان د هاي تخصصی با مشارکت معاونت ، کارگروه»هاي علوم پزشکی برنامه عملیاتی دانشگاه
 ها ذیل اهداف کلی و کمی، پرداختند. اهداف کمی و برنامه عملیاتی مشترك دانشگاه

ي راهی که اوال ًبه اهداف کالن  اي است براي ترسیم نقشه تالشی همه جانبههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، حاصل  ي عملیاتی مشترك دانشگاه به عنوان ویرایش نخست برنامه، این مستند
 ردر مواعد مقر (Attainable)و قابل حصول  (Specific)اختصاصی  ،(Measurable)گیري  هاي معین، قابل اندازه معیارها و شاخصارزیابی عملکرد را براساس سالمت ختم خواهد شد و ثانیاً زمینه استقرار نظام 

 راهم خواهد کرد.ف
 
 
 



 

هاي علوم پزشکی نام دارد، اما در نهایت، برش استانی است که سهم و میزان مشارکت نهایی هر  دانشگاه» برنامه عملیاتی مشترك«در این خصوص ذکر چند نکته ضروري است. نخست اینکه گرچه این مجموعه 
ها یکسان و  ها در همه استان متفاوت است، بنابراین لزوماً همه برنامه 95ها در ابتداي سال  ت، منابع و وضع موجود هر یک از استانجا که مقدورا کند. به عبارت دیگر از آن ها در این برنامه را مشخص می یک از استان

 د.  ها، باید به برش استانی اهداف کمی نیز مراجعه شو در یک سطح/عمق اجرا نخواهند شد. لذا براي آگاهی از سطح و میزان مورد انتظار هر یک از استان
خود را نیز در همین » برنامه عملیاتی اختصاصی«توانند با عنایت به مقدورات و شرایط محیطی خود،  ها می هاي علوم پزشکی، هر یک از دانشگاه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه دوم اینکه، مطابق شیوه

 عملیاتی جامع خود را به تصویب هیات امنا برسانند.چارچوب به برنامه عملیاتی مشترك بیفزایند و نهایتاً، برنامه 
 یايداشتن مزا یندر ع مهم ینو ا یمشاهد باش یکنواختها را به طور  یتفعال یها و حت برنامه یندر عناو ییکپارچگ ،تا در سال اول یدنما یها اقتضا م ها و منابع دانشگاه يها، توانمند یتتفاوت آشکار در ظرفکه،  سوم این
ها به صورت  دانشگاه یموجود حسب آمادگ یهرو 96فراهم شود تا در برنامه سال  يا ینهزم ،الزم يها ضمن انتقال دانش، مهارت و آموزش ردضرورت دا رو یناز ا .به همراه خواهد داشت یزرا ن یهائ یگرانخود، ن
 .قابل انعطاف باشد یاقتضائ
تواند  اي که می هاي علوم پزشکی کشور نیست، اما شاید بتوان آن را نخستین تجربه در این ابعاد به شمار آورد؛ تجربه ریزي عملیاتی در ستاد وزارت بهداشت یا دانشگاه ، گرچه این نخستین تجربه برنامهو نهایتاً

تواند   ها و نظرات ارزنده خوانندگان ارجمند می هاي علوم پزشکی سراسر کشور باشد. بنابراین خالی از کاستی نبوده و قطعاً دیدگاه گاهاي بهتر براي آینده نظام سالمت و باالخص وزارت بهداشت و دانش نویدبخش آینده
روسا و طور ویژه از  هاي تخصصی و به روسا و اعضاي کارگروههاي ارزشمند جناب آقاي دکتر هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین، مشاورین،   بر غناي آن بیفزاید. در پایان از حمایت

 .شود میهاي علوم پزشکی سراسر کشور قدردانی  دانشگاهمدیران ارشد 
 

 ریزي، هماهنگی و امور حقوقی معاونت برنامه
 1394زمستان 



 فهرست مطالب
 1/  بهداشت : حوزهاول فصل
 119/  درمان : حوزهدوم فصل
 140/  غذا و دارو : حوزهسوم فصل
 202/  حوزه آموزش: چهارم فصل
 228/  يو فناور یقاتحوزه تحق: پنجم فصل
 269/  ییو دانشجو یحوزه فرهنگ: ششم فصل
 303/  یحوزه طب سنت: هفتم فصل
 311/  يحوزه پرستار: هشتم فصل

 318/  ها امور مشارکتحوزه : نهمفصل 

 331فصل دهم: حوزه بازرسی/ 
 336فصل یازدهم: حوزه فناوري اطالعات/ 

 
 یادآوري مهم

اند به معناي عدم  هایی که با هاشور (ترام) مشخص شده الیه سمت چپ هر صفحه آمده است. خانه ها در منتهی هاي ستادي/ دانشگاهی هر یک از فعالیت برش 
شده است، به این معناست که آن فعالیت برش   با هاشور عالمت زده  ي مربوط به دانشگاه باشند. به بیان دیگر، اگر در مورد یک فعالیت، خانه برش میوجود 

ت به این معناست که ي مربوط به دانشگاه با رنگ سفید مشخص شده اس باشد. اما هرجا خانه خانه مسئول اجرا و پایش آن می دانشگاهی نداشته و ستاد وزرات
ك بین ستاد ي مربوط به ستاد و دانشگاه با رنگ سفید مشخص شده است به معناي فعالیت مشتر باشد. هرجا هر دو خانه الیت داراي برش دانشگاهی میآن فع

 باشد ها می و دانشگاه
 ها، تکمیل و ابالغ خواهد شد. ها/ دانشکده عملیاتی در هیئت امناي دانشگاه  برنامه تصویبپس از خاص  هاي برنامه 



 

 
 اولفصل 

 
 بهداشتحوزه 



1595/1/1595/12/15اجراي برنامه مشاوره شیردهی

1595/1/1595/5/30برگزاري هفته جهانی تغذیه با شیرمادر

1095/1/1595/12/15اجراي برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر با محوریت آموزش داوطلبان سالمت محالت در زمینه تغذیه با شیرمادر

595/1/1595/12/15آموزش مادران باردار براي تغذیه با شیرمادر

595/1/1595/12/15اجراي تغذیه شیرخواران محروم از شیرمادر

595/90/195/12/15اجراي برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

95/1/1595/12/15 اجراي بسته جدید بیمارستانهاي دوستدار کودك

95/12/15

40

100

95/10/1

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش مرگ 
شیرخواران به 

 در 10.5کمتر از 
هزار تولد زنده

برنامه ترویج 
تغذیه با 
شیرمادر

5 پایش قانون ترویج تغذیه با شیر مادر

افزایش امید زندگی: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه 
خاص

 1 



3095/1/2095/3/30تدوین راهنماي بالیتی و بسته خدمتی

2095/4/195/4/30ابالغ راهنما و بسته خدمتی

3095/5/195/9/30برگزاري کارگاه هاي آموزشی

2095/10/195/12/15پایش وارزشیابی

2095/1/2095/06/31تدوین و اجراي برنامه شیوه جدید اموزش احیا نوزاد نارس

3095/01/2095/11/30پایش و کنترل  دقیق عملیات احیا نوزاد داخل بیمارستان

2095/02/0195/04/31تدوین راهنماي اجراي عملیات احیا نوزاد در خارج بیمارستان

95/05/15

کاهش مرگ 
نوزادان به کمتر 

 در هزار 7از 
تولد زنده

احیا و تثبیت 
17نوزاد پر خطر

مراقبت از 
بیماریهاي 

تنفسی نوزادان 
پر خطر

17

3095/11/30برگزاري گارگاه هاي آموزشی و پایش فراینذ احیا

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ  فعالیت

دانشگاهستادپایان تاریخ 
شروع

افزایش امید زندگی: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه برنامه
خاص

 2 



3095/07/0195/09/30اجراي برنامه کنترل عفونت بیمارستانی در بخش هاي مراقبت نوزاد

3095/07/0195/10/30برگزاري کارگاه هاي آموزشی

4095/07/0195/11/30پایش وارزشیابی

2095/01/1595/02/15تدوین بسته خدمتی مراقبت روانی تسکینی

3095/03/0195/08/30اجراي بسته خدمتی مراقبت روانی تسکینی نوزادان در بیمارستانهاي منتخب

3095/02/3095/06/31اجراي بسته خدمتی مراقبت روانی تسکینی

2095/02/3195/06/31برگزاري کارگاه هاي آموزشی و پایش و ارزشیابی برنامه

17

 برنامه مراقبت 
تکاملی روانی 

تسکینی 
نوزادان

17

تاریخ هدف کمی
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

افزایش امید زندگی: هدف کلی 

کاهش مرگ 
نوزادان به کمتر 

 در هزار 7از 
تولد زنده

 کاهش عفونت  
نوزادان پر خطر

برنامه 
خاص

 3 



2095/02/0195/04/31تدوین بسته خدمتی پیگیري شیر خوار پر خطر  ابالغ و اجرا

3095/5/3195/11/30اجراي مراقبت در منزل نوزادان پرخطر

2095/04/0195/11/30راه اندازي کلینیک هاي مراقبت تخصصی نوزادان در معرض خطر

1095/01/1595/03/01ایجاد سامانه  ثبت مراقبت از شیر خواران پر خطر

2095/05/3195/11/30پایش وارزشیابی برنامه

2095/01/1595/03/01به روز رسانی بسته هاي توانمند سازي والدین

4095/03/3195/06/31 توزیع رسانه هاي آموزشی و کتاب فیلم هاي مراقبت از نوزاد

4095/03/3195/06/31ایجاد هسته هاي آموزشی براي ارائه دهندگان خدمت

توانمندسازي 
والدین براي 
مراقبت از نوزاد

کاهش مرگ 
نوزادان به کمتر 

 در هزار 7از 
تولد زنده

دانشگاه

17

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ  فعالیت
شروع

تاریخ 
ستادپایان

افزایش امید زندگی: هدف کلی 
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش

 پیگیري مراقبت از 
17نوزاد  پر خطر

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه 
خاص

 4 



3095/4/195/12/15در تمامی مراکز ارائه خدمات  )کودك بیمار(اجراي بسته خدمتی جدید مانا 

پزشکان عمومی و متخصصین کودکان، (مانا در تمامی سطوح آموزش پزشکی  )حین تحصیل(اجراي پره سرویس 
1595/4/195/12/15)پزشکی اجتماعی

3095/4/195/12/15اجراي بسته خدمتی جدید کودك سالم در تمامی مراکز ارائه خدمات

پزشکان عمومی و متخصصین کودکان، پزشکی (اجراي پره سرویس کودك سالم  در تمامی سطوح آموزش پزشکی 
1595/4/195/12/15)اجتماعی

1095/4/195/12/15پایش و ارزشیابی برنامه سالمت کودکان

3095/1/1595/12/15ثبت اطالعات مرگ کودکان

2095/1/1595/12/15برگزاري کمیته هاي بررسی مرگ کودکان

2095/1/1595/12/15 ماهه1-59اجراي مداخالت پیشگیري از مرگ کودکان 

2095/1/1595/12/15اجراي برنامه پیشگیري از آسیب  کودکان

1095/1/1595/12/15بررسی وضعیت موجود ناهنجاري هاي مادرزادي

1595/1/1595/8/30راه اندازي مرکز کشوري آموزش احیاي کودکان و مراکز منطقه اي

1595/1/1595/6/30تدوین بسته خدمتی احیاي کودکان

1595/1/1595/6/30تدوین بسته آموزشی احیا پایه و پیشرفته کودکان

2595/7/195/11/30اجراي بسته خدمتی احیاي کودکان در کلیه مراکز درمانی کشور

1595/7/195/11/30 سال12آموزش احیاي پایه به مربیان دانشگاهی و  خانواده هاي داراي کودکان زیر 

1595/7/195/11/30آموزش احیاي پیشرفته  به مربیان دانشگاهی و کارکنان درمانی درگیر در برنامه احیاي کودکان

وزن 
نسبی 

)درصد(

گسترش 
مراقتبهاي 
ادغام یافته 

بازنگري شده 
سالمت کودکان

50

گسترش 
مراقتبهاي 
ادغام یافته 

بازنگري شده 
سالمت کودکان

تاریخ 
شروع

افزایش امید زندگی: هدف کلی 

هدف کمی

اجراي نظام 
مراقبت مرگ 

 1-59کودکان 
ماهه

دانشگاه برنامه فعالیت

30

تاریخ 
ستادپایان

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

برگزاري دوره 
آموزشی احیاي 

کودکان
20

برنامه 
خاص

 5 



5095/1/1595/12/15تعیین میزان خطر ده ساله حمالت قلبی عروقی و مغزي در جمعیت هدف و مداخالت مرتبط جهت کاهش آن

2595/1/1595/12/15)نقده، تفت، مراغه و شهرضا( در چهار شهرستانIraPENاجراي فاز اول طرح 

1095/01/1595/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارکنان بهداشتی سطوح مختلف

1095/06/1595/09/30سنجش نتایج پایلوت انجام شده

395/10/195/12/1اصالح برنامه بر اساس نتایج پایلوت

جهت اجرا در   )1ادغام در بسته خدمت سطح (گسترش مداخالت بر اساس پروتکل پن در مراقبتهاي سنین مرتبط 
295/12/195/12/15سراسر کشور

کاهش نسبی 
احتمال 
مرگهاي 

 تا 30(زودرس 
ناشی  ) سال70

از بیماریهاي 
غیرواگیر به 

تا % 10میزان 
پایان برنامه 

ششم

اجراي 
آزمایشی و 
گسترش 

مراقبت از افراد 
پرخطر بر 

اساس پروتکل 
PEN

100

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش امید زندگی: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایشبرنامه
شروع  فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

 6 



مرور سیستماتیک مطالعات براي تعیین بهترین راهکارهاي مداخله  مبتنی بر شواهد در سطح  فرد و جامعه براي 
2095/2/195/4/30 سال30-70کاهش مرگ 

1095/2/195/4/30 سال30-70ارزیابی فرایند نظام ثبت مرگ 

2095/2/195/6/30 سال گذشته5بررسی گذشته نگر مهمترین علل مرگهاي زودرس قابل پیشگیري در 
آموزش مدیران، مربیان و ارائه دهندگان خدمات سالمت میانساالن براي ارائه خدمات  مرتبط با  کنترل علل مرگ 

2095/2/195/12/15میانساالن

اجراي مراقبت ادغام یافته سالمت میانساالن مشتمل بر بهبود شیوه زندگی، کنترل عوامل خطر ، تشخیص زودهنگام 
1595/1/1595/12/15بیماریهاي جسمی و روانی

1595/1/1595/12/15اجراي عملیات مربوط بررسی وظعیت موجود و طراحی مداخالت مرگ

3095/10/195/12/15 برگزاري کمپین ملی هفته سالمت مردان ایران

3095/4/3095/7/30 برگزاري کمپین  هفته ملی سالمت بانوان ایران

2095/6/1595/12/15ترویج شیوه زندگی سالم میانساالن با مشارکت داوطلبیان بهداشت

2095/6/1595/12/15ارزشیابی میزان مشارکت گروه هدف و اثر بخشی آموزش گروه هدف

5095/1/1595/4/31تدوین برنامه مشترك با معاونت درمان جهت طراحی مداخالت
3095/5/195/12/15اجراي آزمایشی برنامه

2095/1/1595/12/15نظارت بر اجراي برنامه در بیمارستان هاي داراي بخش مراقبت هاي ویژه قلبی

2095/2/1595/3/31تشکیل کمیته توانبخشی قلب

4095/6/195/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارکنان بهداشتی سطوح مختلف شبکه بهداشتی

4095/4/195/12/15)دراستان هاي تهران و البرز (اجراي برنامه در سطح بیمارستان هاي دولتی و خصوصی بصورت پایلوت 

3095/2/195/6/30بازنگري  بسته مراقبت سالمندان

3095/6/3095/11/30برگزاري کارگاه آموزشی براي کارشناس سالمندان

4095/2/195/11/30آموزش سالمندان

تعیین علل عمده 
 30(مرگهاي زودرس 

و طراحی  ) سال70تا 
مداخله

25

آموزش عمومی 
میانساالن براي 
ترویج فرهنگ 

پیشگیري از علل 
مرگهاي زودرس

25

15برنامه توانبخشی قلب

غربالگري سالمندان 
از نظر عوامل خطر 

سقوط
20

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

گسترش نظام ثبت 
15سکته هاي قلبی

افزایش امید زندگی: هدف کلی 

کاهش میزان 
 70 تا 30مرگ 

سال به مقدار 
 تا پایان 10%

برنامه ششم

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع برنامه برنامه
خاص
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2595/1/1595/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارکنان بهداشتی

5095/1/1595/12/15نظارت بر اجراي بسته خدمت سطح اول

2595/1/1595/12/15پایش خدمات سطح اول

595/3/195/10/30به روز رسانی متون آموزشی و دستورالعمل ها و آنالیز اطالعات برنامه

1095/2/195/12/15)پزشکان، کارشناسان دانشگاه و شهرستان هاي مجري برنامه(برگزاري دوره آموزشی براي ارایه دهندگان خدمت 

5095/1/1595/12/15انجام غربالگري، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده در کل کشور

2095/1/1595/12/15بازدید و ارزیابی هاي میدانی از مناطق مجري برنامه

395/2/195/12/15طراحی و برگزاري کمپین اطاع رسانی تیرویید

295/6/3195/8/30آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه

295/3/195/3/31.طراحی برنامه  اجرایی غربالگري کم کاري تیرویید نوزادان در نوزادانی که در زندان متولد می شوند

295/1/1595/6/31طراحی برنامه و نگارش دستورالعمل هاي علمی و اجرایی  براي مادران باردار

پزشکان، کارشناسان دانشگاه و (برگزاري دوره آموزشی براي ارایه دهندگان خدمت براي تیروئید مادران باردار 
495/7/195/12/2)شهرستان هاي مجري پایلوت

295/1/1595/6/31در زنان باردار  )سبک زندگی، تغذیه، عوامل خطر و خودمراقبتی(تدوین بسته آموزشی در ارتباط با سالمت تیرویید 

غربالگري کم کاري 
10مادرزادي تیروئید

بازنگري و تقویت 
خدمات ارزیابی 
عوامل خطر و 

مراقبت بیماریهاي 
غیرواگیر در بسته 
خدمت سطح یک

15

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

کاهش نسبی 
بار ناشی از 

عوامل خطر و 
بیماریهاي 

غیرواگیر به 
تا % 5میزان 

پایان برنامه

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ 
دانشگاهستادپایان تاریخ مسؤول پایش

شروع برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه 
خاص

 8 



1095/1/1595/3/31تشکیل کارگروه تعیین فهرست

1095/4/195/6/31بازنگري و تعیین فهرست کاالهاي آسیب رسان به سالمت

1095/4/195/6/31بازنگري و تعیین فهرست اقدامات آسیب رسان به سالمت

1095/4/195/6/31بازنگري و تعیین فهرست داروهاي با احتمال سوء مصرف

1095/7/195/9/30اعالم همگانی فهرست

1095/7/195/9/30تشکیل کارگروه تعیین درصد عوارض

2095/10/195/10/30تعیین درصد عوارض

2095/11/195/11/15ابالغ عوارض تعیین شده به وزارت امور اقتصادي و دارایی

حذف و ریشه 
کنی بیماري 

تراخم
10095/1/1595/4/31)2اجراي فاز (تدوین پرونده درخواست گواهی ریشه کنی2

2095/1/1595/4/31)2اجراي فاز (تدوین برنامه کنترل رتینوپاتی نارسی

3095/5/195/12/15)2اجراي فاز (اجراي آزمایشی برنامه کنترل رتینوپاتی نارسی

2595/5/195/12/15)تاسیس مرکز خواندن(راه اندازي آزمایش مدل تله اسکرینینگ 

2595/5/195/12/15اجراي برنامه هاي آموزشی

کاهش نسبی 
بار ناشی از 

عوامل خطر و 
بیماریهاي 

غیرواگیر به 
تا % 5میزان 

پایان برنامه

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت

طراحی نظام 
اخذ عوارض از 

کاالها و 
خدمات آسیب 

رسان به 
سالمت و 

داروهاي با 
احتمال سوء 
مصرف

3

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

25

پیشگیري و 
کنترل 

رتینوپاتی 
نارسی

برنامه 
خاص
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4095/1/1595/4/31تدوین برنامه

6095/5/195/12/15اجراي آزمایشی برنامه

پیشگیري و کنترل 
10095/1/1595/12/15پیمایش پیشگیري و کنترل  نابینایی اطفال3نابینایی اطفال دامغان

10095/1/1595/12/15سامانه ثبت و کنترل آب سیاه کردستان2کنترل آب سیاه

4095/3/195/10/30تدوین الگوي خدمات اولیه چشم پزشکی در سطح یک

2095/3/195/10/30تشکیل کارگروه و جلسات

4095/3/195/11/30 ارزشیابی اثر نهایی برنامه ملی غربالگري تنبلی چشم

2095/2/195/4/30طراحی نظام نماساب

3095/4/3095/12/15اجرا برنامه

2095/4/3095/12/15پایش و ارزشیابی

2095/11/195/11/30تدوین گزارش نهایی

1095/2/3095/11/30تدوین و انتشار خبرنامه سالمت بینایی

کاهش نسبی 
بار ناشی از 

عوامل خطر و 
بیماریهاي 

غیرواگیر به 
تا % 5میزان 

پایان برنامه

5 پیشگیري و کنترل 
رتینوپاتی دیابتی

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی

2 مراقبت از عیوب 
انکساري

3

طراحی و اجراي 
آزمایشی نظام ملی 
اطالعات سالمت و 
اختالالت بینایی

تاریخ 
شروع  فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

دانشگاهستادپایان
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه 
خاص
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2595/1/3095/11/30بررسی میزان دقت خدمات غربالگري اختالالت  شنوایی نوزادان و شیرخواران

2595/2/3095/10/30سنجش سواد سالمت شنوایی ایرانیان وپیشنهاد الگو هاي مداخله اي الزم

2595/3/3095/8/30 استان کشور4اجراي پروزه چند مرکزي در تعیین انواع میزان دسی بل هاي خطرزا در

2595/3/3095/8/30 استان کشور4تشکیل و اجراي کارگاه هاي پیشگیري ازکم شنوایی ناشی از اصوات آسیب زا در

955095/1/1595/3/31پیمایش تعیین وضعیت عوامل خطر بیماریهاي غیرواگیر در سال 

4095/4/195/9/31تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیرنتایج

1095/10/195/12/15انتشار گزارش نتایج نهایی

پیمایش ملی مراقبت 
20بیماري هاي غیرواگیر

دانشگاهستادمسؤول پایش تاریخ 
پایان

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه پیشگیري و 
کنترل ناشنوایی و کم 

شنوایی
10

برنامه 
خاص هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ  فعالیت

شروع

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

کاهش نسبی 
بار ناشی از 

عوامل خطر و 
بیماریهاي 

غیرواگیر به 
تا % 5میزان 

پایان برنامه

 11 



4095/2/195/6/1 رفتار پرخطر4بررسی رفتارها و عوامل  مخاطره آمیز در دانش آموزان  با اولویت 

3095/6/295/7/30تعیین راهکارهاي  مداخله

3095/8/195/12/15اجراي مداخالت تعیین شده در دانشگاهها

3095/01/1595/02/31تدوین بسته خدمتی مراقبت آسیفکسی هنگام تولد نوزاد

3095/03/0195/07/31اجراي بسته خدمتی مراقبت اسیفکسی در مراکز تولد نوزاد

2095/03/0195/07/31برگزاري کارگا ه هاي آموزشی

2095/03/0195/10/30پایش و ارزشیابی برنامه

2095/1/1595/12/15شناسایی فعال و مراقبت افراد  در معرض خطر در قالب بسته خدمات مراقبت افراد در سنین مختلف

5095/1/1595/12/15مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل

2595/1/1595/12/15بازآموزي پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی

595/1/1595/12/15ارائه خدمات خود مراقبتی؛ تسکینی و توانبخشی بیماران  دیابتی

2095/1/1595/12/15شناسایی فعال افراد مبتال به فشارخون باال  در قالب بسته خدمتی سطح اول در مناطق روستایی و شهري

5095/1/1595/12/15مراقبت فعال از افراد مبتال به فشارخون باال در قالب بسته خدمتی سطح اول در مناطق روستایی و شهري

3095/1/1595/12/15بازآموزي پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی

کاهش میزان 
صدمات زایمانی نوزاد 

 در 10به کمتر از 
هزار تولد زنده

پیشگیري از افزایش 
شیوع دیابت در افراد 

 سال و باالتر تا 30
پایان برنامه

کاهش شیوع 
فشارخون باال در 

 سال و باالتر 30افراد 
تا % 12.5به میزان 

پایان برنامه ششم

100

100  آسیفکسی هنگام 
تولد

 طراحی و اجراي 
مداخالت حاصله از 
پیشگیري از رفتارها 
و عوامل مخاطره آمیز

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
تاریخ مسؤول پایشخاص

شروع

100 پیشگیري و کنترل 
بیماري فشار خون باال

برنامه پیشگیري و 
کنترل دیابت

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیتبرنامه

کاهش عوامل 
مخاطره آمیز سالمت 
در نوجوانان به میزان 

 نسبت به سال پایه5%

100

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
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2095/1/1595/12/15شناسایی فعال افراد مبتال به اختالل چربی هاي خون  در قالب بسته خدمتی سطح اول در مناطق روستایی و شهري

5095/1/1595/12/15مراقبت فعال از افراد مبتال به اختالل چربی هاي خون در قالب بسته خدمتی سطح اول در مناطق روستایی و شهري

3095/1/1595/12/15بازآموزي پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی

3095/1/1595/6/30تدوین برنامه و آیین نامه هاي توسعه  فعالیت بدنی

3095/1/1595/6/30تدوین برنامه فعالیت بدنی در محیط هاي کاري کارمندان

4095/6/3095/11/30اجراي برنامه فعالیت بدنی در قالب بسته خدمتی سطح اول در مناطق روستایی و شهري

2095/01/1595/02/31تدوین متون آموزشی پروتکل فعالیت فیزیکی میانساالن

3095/3/195/6/30تامین متون آموزشی

3095/7/195/9/1فراهم سازي مقدمات راه اندازي مراکز مشاوره شیوه زندگی سالم در بخش خصوصی

2095/3/195/10/1برگزاري کارگاه هاي آموزشی مشترك و جشنواره ها با فدراسیون ها و انجمن هاي مربوطه

4095/2/195/5/31تدوین برنامه پیشگیري از کم تحرکی دانش آموزان

3095/6/195/12/15اجراي آزمایشی برنامه در دانشگاههاي منتخب

3095/6/195/12/15پایش و ارزشیابی مداخالت انجام شده

7095/2/195/3/31بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در جوانان

3095/5/195/7/30تدوین برنامه بهبود وضعیت فعالیت فیزیکی در جوانان

دانشگاه

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
ستادپایان

20
تدوین و اجراي 

برنامه توسعه فعالیت 
بدنی

30

30

20

ساماندهی بهبود  
فعالیت فیزیکی 
میانساالن

کاهش شیوع 
کلسترول خون باال 

 سال و 30در افراد 
% 10باالتر به میزان 

تا پایان برنامه ششم

پیشگیري از کم 
تحرکی دانش آموزان

تدوین برنامه بهبود 
فعالیت فیزیکی در 

جوانان

کاهش شیوع فعالیت 
بدنی ناکافی در همه 

سنین به میزان 
تا پایان % 5حداقل 

برنامه ششم

100
پیشگیري و کنترل 
اختالل چربی هاي 

خون

برنامه 
خاص

 13 



1595/1/1595/12/15تدوین و ادغام برنامه پیشگیر ي از حوادث ترافیکی با الگوي جامعه ایمن

3095/1/1595/12/15تدوین دستورالعمل

595/1/1595/12/15آموزش مسئولین شهرستان

2095/1/1595/12/15تعیین نیازهاي جامعه تحت پوشش

1095/1/1595/12/15شناسایی حیطه مداخله در منطقه

1095/1/1595/12/15ارتقاي نظام ثبت حوادث ترافیکی

595/1/1595/12/15جلب حمایت ذینفعان

595/1/1595/12/15جلب مشارکت جامعه

1595/1/1595/12/15تدوین و ادغام برنامه پیشگیر ي از غرق شدگی با الگوي جامعه ایمن

3095/1/1595/12/15تدوین دستورالعمل

595/1/1595/12/15آموزش مسئولین شهرستان

2095/1/1595/12/15تعیین نیازهاي جامعه تحت پوشش

1095/1/1595/12/15شناسایی حیطه مداخله در منطقه

1095/1/1595/12/15ارتقاي نظام ثبت حوادث غیرترافیکی

595/1/1595/12/15جلب حمایت ذینفعان

595/1/1595/12/15جلب مشارکت جامعه

کاهش بار ناشی از 
حوادث غیرترافیکی 

% 5حداقل به میزان 
سال پایه تا پایان 
برنامه ششم

پیشگیري از حوادث 
100ترافیکی

پیشگیري از غرق 
25شدگی در سه استان

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

کاهش مرگ ناشی از 
حوادث ترافیکی به 

تا پایان % 10میزان 
برنامه ششم

برنامه 
خاص
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1595/1/1595/12/15تدوین برنامه پیشگیر ي از گزش جانوران زهري با الگوي جامعه ایمن

3095/1/1595/12/15تدوین دستورالعمل  ادغام

595/1/1595/12/15آموزش مسئولین شهرستان

2095/1/1595/12/15آموزش گروه هاي بهداشتی و درمانی

1095/1/1595/12/15شناسایی حیطه مداخله در منطقه

1095/1/1595/12/15ارتقاي نظام ثبت حوادث غیرترافیکی

595/1/1595/12/15جلب حمایت ذینفعان

595/1/1595/12/15جلب مشارکت جامعه

4095/1/1595/12/15تدوین دستورالعمل

3095/1/1595/12/15آموزش

3095/1/1595/12/15ثبت و گزارش دهی

3095/2/195/5/31تدوین بسته خدمت پیشگیري از سوانح و حوادث به ویژه حوادث ترافیکی، آسیب هاي فضاهاي ورزشی و سقوط

5095/6/195/12/15اجراي بسته خدمت پیشگیري از حوادث در مدرسه در دانشگاههاي منتخب

25

25

25

2095/6/195/12/15

 پیشگیري از گزش 
 10جانوران زهري در 

دانشگاه

پیشگیري از حوادث 
چهارشنبه سوري

برنامه پیشگیري از 
حوادث و سوانح در 

مدارس

پایش و ارزشیابی اجراي برنامه

کاهش بار ناشی از 
حوادث غیرترافیکی 

% 5حداقل به میزان 
سال پایه تا پایان 
برنامه ششم

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان برنامه 

خاص
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595/11/895/11/15ملی مبارزه با سرطان )کمپین(طراحی و اجراي پویش 

1595/1/1595/12/15تدوین و طراحی بسته خود مراقبتی براي پیشگیري و تشخیص زودهنگام سرطان

2095/1/1595/12/15 اجراي سند چارچوب همکاري هاي بین بخشی براي کنترل عوامل خطر سرطان

3095/1/1595/12/15برنامه پایش و مراقبت عوامل خطر سرطان در سطح شبکه

3095/1/1595/12/15 اجراي برنامه تشخیص زودهنگام سرطان پستان در سطح یک و برنامه ایراپن

3095/1/1595/12/15 اجراي برنامه تشخیص زودهنگام سرطان سرویکس در سطح یک و برنامه ایراپن

3095/1/1595/12/15اجراي برنامه تشخیص زودهنگام سرطان کولورکتال در سطح یک و برنامه ایراپن

4095/1/1595/12/15 و عوامل خطر محیطیSTEPSطراحی سامانه ایده و فراخوان طرح هاي مبتنی بر اصالعات ثبت سرطان، 

6095/1/1595/12/15تداوم اجراو ارزشیابی ثبت سرطان پاتولوژي و غیرپاتولوژي

1095/1/1595/12/15 به بعد89تدوین و انتشار گزارشات کشوري ثبت سرطان از سال 

2095/1/1595/12/15پشتیبانی سامانه جدید ثبت سرطان

1095/11/195/11/30برگزاري کارگاه آموزشی براي کارشناسان ثبت سرطان

3095/1/1595/12/15تهیه کوریکولوم آموزشی مدیریت بیماري کمردرد غیر اختصاصی ویژه پزشکان

4095/1/1595/12/15)سال 50شناسایی ، درمان و مراقبت بیماري پوکی استخوان درافراد باالي (تهیه   بسته سالمت استخوان 

3095/1/1595/12/15)ویژه عموم مردم (تهیه و توزیع  بسته  اطالع رسانی با محوریت پیشگیري از  بیماریها ي استخوانی مفصلی  

100پیشگیري از سرطان

تشخیص زودهنگام و 
مراقبت سرطانهاي 

شایع
50

تعیین میزان بروز 
استاندارشده سرطان 

)ASR(ها 
50

پیشگیري و کنترل 
پوکی استخوان، 
کمردرد و ارتروز

100

کاهش میزان بروز 
سرطان بر حسب نوع 

کولورکتال، (سرطان
 )پستان و سرویکس

در (%  12.5به میزان 
تا  ) نفر100000

پایان برنامه ششم

کاهش نسبت 
سرطان هاي پیشرفته 

بر حسب نوع 
کولورکتال، (سرطان

 )پستان و سرویکس
میزان % 5به میزان 

سال پایه تا پایان 
برنامه ششم

کاهش شیوع پوکی 
استخوان، کمردرد و 
آرتروز در جمعیت 

% 10حداقل به میزان 
سال پایه تا پایان 
برنامه ششم

دانشگاهستاد

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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2095/1/1595/1/30فراخوان براي پروپوزال

2095/1/3095/2/30تعیین مجري

2095/2/3095/3/30عقد قرارداد

2095/4/3095/12/15اجراي عملیات مطالعه د رفیلد

2095/12/1595/12/15جمع بندي گزارش نهایی و تعیین راهکارهاي مداخله براي ارتقاي کیفیت زندگی و کاهش موربیدیتی میانساالن

2095/3/19510/1تدوین پروتکل اختالالت اوروژنیتال و کف لگن  در دوران یائسگی

1095/3/195/10/1تدوین پروتکل اختالل عملکرد جنسی در یائسگی

1095/3/195/7/1تدوین پروتکل مشاوره فردي  براي تغییر رفتار

2095/7/195/11/30آموزش پروتکلها به مدیران وارائه دهندگان خدمات

2095/7/195/11/30آموزش و باز آموزي  پروتکلها ي شیوه زندگی به ارائه دهندگان خدمات

2095/1/1595/11/30ارزیابی شیوه زندگی مراجعه کنندگان به مراکز ارائه خدمات و ارائه مشاوره به آنان

بررسی وضعیت پایه 
شاخصهاي سبک 
زندگی، رفتارها، 

موربیدیتی  جسمی، 
روانی و باروري در 

میانساالن

مدیریت سالمت 
مردان و زنان 

در دوران (میانسال
پیش یائسگی و 

)یلئسگی

بهبود شیوه زندگی در 
 زنان و مردان 
 10میانسال به میزان 

درصد تا پایان برنامه

50

50

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش برنامه 
خاص
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895/04/0195/11/01  و بیماري هاي آمیزشی ویژه پزشکانHIV/AIDSبرگزاري دوره آموزشی پیشرفته مراقبت و درمان 

395/09/1595/09/15برگزاري همایش  روز جهانی ایدز  و بیماري هاي آمیزشی

595/07/1595/09/29برگزاري کارگاه هاي مشاوره ایدز و بیماري هاي آمیزشی ویژه مشاوران مراکز زنان آسیب پذیر و زوجین

595/06/1095/06/12 ایدز  و بیماري هاي آمیزشیHIVبرگزاري کارگاه  نقش برقراري ارتباط و حمایت یابی در پیشگیري از انتقال 

 نظارت بر اجراي برنامه هاي پیشگیري از انتقال ایدز و بیماریهاي آمیزشی از مادر به نوزاد در حاشیه شهرهاي تحت 
895/1/1595/12/10پوشش دانشگاه ها

895/1/1595/12/10 دانشگاه علوم پزشکی22ارتقاء و نگهداري مراکز خدمات ویژه زنان آسیب پذیر در 

595/1/1595/12/10  قطب معین جهت مشاوره، پیشگیري، تشخیص و درمان ایدز و بیماري هاي آمیزشی11 نگهداري و ارتقاء 

4095/1/1595/12/10خدمات مراقبت و درمان به مبتالیان و افراد متاثر در مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري دانشگاههاي علوم پزشکی

595/06/0195/09/1 دانشگاه منخب4راه اندازي مراکز ویژه نوجوانان و جوانان در معرض آسیب در 

395/03/0195/09/30تهیه، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

395/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

595/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

95/02/0195/10/30

100

2طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

برنامه مراقبت 
بیماري هاي آمیزشی 

و بیماري  
HIV/AIDS

کنترل بیماري ایدز به 
طوریکه میزان شیوع 

آن در جمعیت 
 0.15عمومی کمتر از 

درصد باقی بماند

افزایش کمی و کیفی 
سیستم مراقبت و 

گزارش دهی بیماري 
هاي آمیزشی به 

پایه% 50میزان 

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

برنامه 
خاص
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495/07/2095/07/23برگزاري کنگره سراسري سل در دانشگاه

695/03/0195/06/31 برگزاري کارگاه هاي آموزشی استانی و شهرستانی

695/03/0195/10/15برگزاري کارگاه هاي تشخیص آزمایشگاههاي استانی و شهرستانی

295/06/0195/12/01 استان جهت مراقبت در زندان14برگزاري کارگاه هاي مدیریت سل در دانشگاههاي  

395/02/0195/02/15 برگزاري کالسها و کارگاههاي آموزشی رابطین سالمت

 راه اندازي و نگهداري بخش بستري مراکز ارجاع منطقه اي سل  بیماران مسلول مقاوم در دانشگاه کرمانشاه، شیراز، 
1295/1/1595/12/10مشهد، زابل، شهید بهشتی و تبریز

 راه اندازي  آزمایشگاههاي میکروسکوپی، کشت و آنتی بیوگرام سل مورد نیاز دانشگاه شهید بهشتی ، رفسنجان و 
1095/1/1595/12/10گیالن

1095/1/1595/12/10 نگهداري آزمایشگاههاي میکروسکوپی و کشت  سل

595/1/1595/12/10 ارائه خدمات بستري رایگان  به بیماران مسلول مقاوم

1395/1/1595/12/10 اجراي برنامه هاي تشخیصی سل در گروههاي هدف

1895/1/1595/12/10 روز180 بیماران مسلول براي افراد داراي اندیکاسیون به مدت DOTS اجراي 

895/1/1595/12/10 روز630  بیماران مسلول مبتال به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل DOTSاجراي 

395/03/0195/09/30تهیه، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

 درصدي 20کاهش
در میزان بروز سل 
نسبت به سال پایه

100

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه بیماریابی و 
درمان  سل فعال  و 

نهفته

تاریخ هدف کمی
ستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

دانشگاه تاریخ 
شروع مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه  فعالیت

خاص
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4095/05/0195/09/30 برگزاري کارگاه آموزشی در دانشگاههاي داراي موارد بومی

6095/1/1595/12/10 اجراي برنامه مراقبت بیماري جذام در دانشگاه علوم پزشکی

1095/06/0195/06/31در دانشگاههاي منتخب "  در زندانهاC و Bمراقبت هپاتیت  " برگزاري کارگاه آموزشی 

1095/05/0195/05/15 برگزاري روز جهانی  هپاتیت در دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور

1595/1/1595/12/10 مرکز مشاوره هپاتیت3انجام  نگهداري و ارتقاء 

VCT , DIC2095/1/1595/12/10دیده وري هپاتیت در زنان پرخطر و معتادان تزریقی در مراکز 

2095/1/1595/12/10 دانشگاه13 اجراي برنامه غربالگري بیماري هپاتیت براي جمعیت عمومی زندانها در 

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

595/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/02/0195/10/30طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

1595/02/0195/07/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی برنامه مقابله با طغیانها

3095/1/1595/12/10اجراي مراقبت طغیان بیماریهاي اسهالی در دانشگاههاي علوم پزشکی

4095/1/1595/12/10 اجراي نمونه برداري و تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي مشمول مراقبت

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع
تاریخ 
ستادپایان برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه

100

100

100

برنامه کنترل بیماري 
جذام

برنامه مراقبت  
C و Bهپاتیت  

کنترل طغیان هاي 
ناشی از بیماري هاي 
منتقله از آب و غذا

برنامه  فعالیت
خاص

حفظ شیوع جذام به 
میزان کمتر از یک 

 نفر 10000مورد در 
جمعیت در شهرستان

 درصدي 25کاهش
در میزان بروز 

 نسبت به Bهپاتیت 
سال پایه

 درصدي 15کاهش
در میزان بروز 

 نسبت به Cهپاتیت 
سال پایه

% 70شناسایی حداقل 
طغیانهاي مورد انتظار 

در استانها
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2095/02/0195/07/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی برنامه مراقبت وبا

3095/1/1595/12/10اجراي مراقبت  وبا در دانشگاههاي علوم پزشکی

3595/1/1595/12/10 اجراي نمونه برداري و تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي مشمول مراقبت

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/03/0195/09/30تهیه، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

5095/1/1595/12/10)بیمار یابی و حلزون شناسی (گزارش شاخص هاي حذف بیماري شیستوزومیازیس در استان خوزستان 

4095/02/0195/07/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی برنامه مراقبت شیستوزومیازیس

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

2595/1/1595/12/10 اجراي نمونه برداري و تشخیص آزمایشگاهی بوتولیسم، تب هاي راجعه و فاسیولیازیس

2095/1/1595/12/10گزارش فوري بیماران مشکوك به بوتولیسم و فاسیولیازیس و پیگیري درمان بیماران و خانواده هاي آن ها

1095/02/0195/07/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی برنامه مراقبت بوتولیسم،تب هاي راجعه و فاسیولیازیس

3095/1/1595/12/10اجراي  مراقبت بیماري بوتولیسم،تب هاي راجعه و فاسیولیازیس  در دانشگاههاي علوم پزشکی

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

% 100شناسایی 
موارد مشکوك به 

بوتولیسم

100

100

برنامه مراقبت وبا

مراقبت 
شیستوزومیازیس در 

دوران حذف

برنامه مراقبت 
بوتولیسم

بیماران % 90گزارش 
مشکوك به وبا

%  100اجراي 
مراقبت 

شیستوزومیازیس در 
دوران حذف

100

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان برنامه 

خاص
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2595/02/0195/07/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی برنامه مراقبت پدیکولوزیس

5095/1/1595/12/10)شپش(اجراي مراقبت بیماري  پدیکلوزیس 

2095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

3095/04/0195/08/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی

6095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

1095/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

2095/03/0195/06/31 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی

2095/1/1595/12/10ثبت و گزارش عفونت هاي بیمارستانی

5095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

1095/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

% 90بررسی حداقل 
موارد تماس بیماران 

شناسایی شده به 
پدیکلوزیس در 

جمعیت

 23معرفی حداقل 
مرکز براي اجراي 

برنامه مقاومت آنتی 
بیوتیکی

تحت پوشش قرار 
دادن تمام بیمارستان 

هاي دانشگاه در 
برنامه مراقبت 

عفونتهاي بیمارستانی

100

مسؤول پایش

100

100

درمان افراد مبتال به 
آلودگی شپش و 
بیماري گال

مراقبت مقاومت آنتی 
بیوتیکی

برنامه نظام مراقبت 
عفونتهاي بیمارستانی

دانشگاه

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ  فعالیت
شروع

تاریخ 
ستادپایان

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص
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395/02/0195/02/15برگزاري روز جهانی  ماالریا در دانشگاهها

295/03/0195/10/30برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی براي پزشکان

595/03/0195/06/31برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی  تشخیص میکروسکوپی ماالریا

395/03/0195/10/30 برگزاري کارگاه هاي آموزشی استانی و شهرستانی کنترل ناقلین ماالریا

1295/1/1595/12/10و حشره شناسی )سم پاشی و الرو کشی( اجراي عملیات کنترل ناقلین 

395/03/0195/10/30 تامین پکیج حفاظت فردي و مقابله با طغیانها  و پشه بند و قرص مفلوکین

595/03/0195/10/30آموزش مردمی در شهرستانهاي داراي پتانسیل انتقال محلی ماالریا

1295/02/0195/06/31 ایجاد پست پاسیو و امکانات تشخیصی بیماریابی در شهرستانهاي داراي انتقال محلی ماالریا

1495/1/1595/12/10اجراي  اقدامات تشخیص بیماري و تضمین کیفیت تشخیص در شهرستانها

1495/1/1595/12/10 پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا  در دانشگاه

595/02/0195/12/15پایش ادواري مقاومت دارویی به داروهاي ضد ماالریا در شهرستانهاي داراي انتقال محلی

595/02/0195/12/15پایش ادواري مقاومت به حشره کشها در شهرستانهاي داراي انتقال محلی
کمک به تحقیقات کاربردي در مورد بررسی درصد مالکیت و استفاده صحیح از پشه بند در شهرستانهاي داراي انتقال 

395/1/1595/06/31محلی
کمک به تحقیقات کاربردي در مورد بررسی عفونت ویواکس بدون عالمت بصورت ساالنه در شهرستانهاي داراي 

395/07/0195/12/10انتقال محلی

295/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

295/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

595/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

295/02/0195/10/30طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

برنامه حذف انتقال 
محلی ماالریاي 

فالسیپارم و ماالریاي 
ویواکس

 حذف انتقال محلی 
ماالریاي فالسیپارم

کاهش موارد بومی 
به  )ویواکس(ماالریا 
 10000 در 1کمتر از 

نفر جمعیت در 
معرض خطر

100

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

دانشگاه  فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
ستادپایان برنامه 

خاص
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1095/07/0195/12/10 تحقیقات کاربردي  در زمینه بیماري هاري

1095/07/0195/07/15 برگزاري روز جهانی هاري در دانشگاهها

2095/1/1595/12/10کمک به تجهیز مراکز درمان پیشگیري هاري

1095/03/0195/11/30برگزاري کمیته ي فنی استانی و شهرستانی

2595/1/1595/12/10اجراي برنامه مراقبت هاري

1095/03/0195/11/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی مراقبت هاري

595/03/0195/09/30تهیه، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

1595/03/0195/11/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی مراقبت سیاه زخم

1095/07/0195/12/10تحقیقات کاربردي  در زمینه بیماري سیاه زخم

1095/03/0195/11/30برگزاري کمیته ي فنی استانی و شهرستانی

3095/1/1595/12/10اجراي برنامه مراقبت سیاه زخم

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

3095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

2095/03/0195/11/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی مراقبت تب مالت

1095/07/0195/12/10تحقیقات کاربردي  در زمینه بیماري تب مالت

3095/1/1595/12/10اجراي برنامه مراقبت تب مالت

1095/03/0195/09/30تهیه، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

3095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

100

100

100

حذف هاري انسانی 
در کشور

تشخیص و گزارش 
فوري بیماران مبتال 

به سیاه زخم

برنامه مراقبت 
بیماري تب مالت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

 درصد 100تشخیص 
موارد بیماري سیاه 
زخم در سه روز اول 

بیماري

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت

موارد % 100مراجعه 
حیوان گزیده براي 
درمان و پیشگیري 

 ساعت 24هاري در 
اولیه

 درصدي  15کاهش 
میزان بروز بیماري 
تب مالت نسبت به 

سال پایه

برنامه 
خاص
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2095/03/0195/11/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی مراقبت تب هاي خونریزي دهنده ویروسی

1095/07/0195/12/10تحقیقات کاربردي  در زمینه بیماري تب هاي خونریزي دهنده ویروسی

1095/03/0195/11/30برگزاري کمیته ي فنی استانی و شهرستانی

3095/1/1595/12/10اجراي برنامه مراقبت تب هاي خونریزي دهنده ویروسی

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

2595/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

795/03/0195/09/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی

595/03/0195/06/31 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی  براي واکسن روتاویروس و پنوموکوك

و  )....دیفتري، سیاه سرفه، سرخک، پنتاواالن و (  نظارت بر تشخیص و مراقبت بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن
2095/1/1595/12/10واکسنهاي روتاویروس و پنوموکوك

1895/1/1595/12/10)....دیفتري، سیاه سرفه، سرخک و (  نظارت بر تشخیص و مراقبت بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن

2895/1/1595/12/10 نظارت بر نگهداري و ارتقائ زنجیره سرماي واکسن و مواد بیولو ژیک  دانشگاههاي علوم پزشکی

295/02/0195/10/30اجراي تحقیقات کاربردي در زمینه واکسنهاي جدید

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

595/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

دانشگاه

100

100

تشخیص و درمان 
فوري بیماران مبتال 

به تب هاي خونریزي 
دهنده ویروسی

کنترل بیماري هاي 
قابل پیشگیري با 

واکسن

کاهش میزان 
کشندگی بیماري 

CCHF 10-5 به 
درصد

پوشش واکسیناسیون 
در همه واکسنها تا 

 درصد99

گسترش برنامه 
ایمنسازي براي 

دستیابی به پوشش 
واکسیناسیون 

کودکان با واکسن 
روتاویروس و 
پنوموکوك

به  (حذف سرخک 
 در میلیون 1میزان 

)نفر

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادمسؤول پایش تاریخ 

شروع
تاریخ 
پایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه برنامه
خاص
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1095/03/0195/09/30 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی

595/03/0195/03/30 برگزاري کارگاه  مراقبت فلج شل حاد و ادغام واکسن تزریقی فلج اطفال

2095/1/1595/12/10 اجراي برنامه نظام مراقبت فلج شل حاد

1595/02/0195/03/01اجراي مرحله اول عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

2595/10/0195/12/01اجراي مرحله دوم عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

395/1/1595/03/31کمک به اجراي طرح پ  ژوهشی بررسی پوشش عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

295/02/0195/10/30اجراي تحقیقات کاربردي

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

595/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

3595/03/0195/06/31 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی

5095/1/1595/12/10اجراي برنامه مراقبت بهداشتی مرزي

1095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/03/0195/09/30تهیه، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

3595/1/1595/12/10اجراي مراقبت بهداشتی پناهندگان و اتباع خارجی

3095/1/1595/12/10 ارائه خدمات بهداشتی اولیه براي پناهندگان و مهاجران ساکن در اردوگاه و مهمانشهرها

3095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

25

25

کنترل بیماري فلج 
اطفال

برنامه مراقبت 
بهداشتی مرزي

برنامه مراقبت 
بهداشتی پناهندگان و 

اتباع خارجی

ارتقاء مراقبت بیماري 
هاي بازپدید و نوپدید 

از طریق مراقبت 
سندرومیک

 ریشه کنی فلج اطفال

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

100

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه 
خاص
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2095/03/0195/06/31 برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی و شهرستانی

3095/1/1595/12/10اجراي نظام مراقبت نوین سندرمیک  با پوشش بیماریهاي نوپدید و بازپدید

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

595/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

4095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

595/05/0195/06/31)ایبوال، کورونا ویروس و انفلوآنزا و زیکا(برگزاري کارگاههاي آموزشی بیماریهاي بازپدید و نوپدید 

1095/1/1595/12/10اجرا و توسعه نظام نوین هشدار سریع و زود هنگام اعالم وقایع بهداشتی و پاسخ دهی به همه گیري بیماري ها

5095/1/1595/12/10تقویت تشخیص آزمایشگاهی و مراقبت  آنفلوانزا و سایر بیماري هاي تنفسی واگیر  و نوپدید و بازپدید

1095/1/1595/12/10 اجراي برنامه هاي تشخیصی و مراقبت ایبوال ، تب دانگ و زیکا

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

595/02/0195/10/15برگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

1595/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

ارتقاء مراقبت بیماري 
هاي بازپدید و نوپدید 

از طریق مراقبت 
سندرومیک

دانشگاهستاد

25
برنامه مقررات 

بهداشتی بین المللی 
IHR

25
برنامه مراقبت 

بیماري هاي واگیر 
)بازپدید و نوپدید(

برنامه 
خاص

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
پایان

 27 



595/03/0195/08/30برگزاري کارگاههاي آموزشی و نشست هاي منطقه اي سالک

2595/1/1595/12/10 اجراي  برنامه مبارزه با ناقل بیماري و جونده کشی در دانشگاه هاي داراي کانون بیماري

3595/1/1595/12/10 اجراي مراقبت بیماري سالک در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشورداراي کانون بیماري

595/02/0195/10/01برگزار ي کمیته هاي استانی و شهرستانی بیماري سالک

595/06/0195/12/10 اجراي تحقیقات کاربردي  در زمینه در مان هاي جدید بیماري سالک، با مرکز پوست و جذام و انستیتو پاستور

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

595/02/0195/10/15برگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

1595/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

1595/1/1595/07/01برگزاري کارگاههاي آموزشی براي تشخیص بیماري سالک در استان و شهرستانها

4095/1/1595/12/10 اجراي  استاندارد سازي مراکز تشخیص در استان هاي داراي کانون بیماري سالک

1095/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

1595/02/0195/10/15رگزاري کارگاههاي آموزشی ،همایش کشوري ، روز ملی ، روز جهانی و جلسات کمیته فنی

2095/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

مراقبت بیماري سالک

راه اندازي شبکه 
آزمایشگاهی 

ا(لیشمانیوز تشخیص
)نگل شناسی 

 درصدي  15کاهش 
میزان بروز بیماري 

سالک نسبت به سال 
پایه

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

50

50

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش برنامه 
خاص
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595/03/0195/08/30برگزاري کارگاههاي آموزشی و نشست هاي منطقه اي کاال آزار

3095/1/1595/12/10 اجراي  برنامه مبارزه با ناقل بیماري و جونده کشی در دانشگاه هاي داراي کانون بیماري

3595/1/1595/12/10 اجراي مراقبت بیماري کاال آزار  در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشورداراي کانون بیماري

595/02/0195/10/01برگزار ي کمیته هاي استانی و شهرستانی بیماري کاال آزار

 اجراي تحقیقات کاربردي  در زمینه در مان هاي جدید بیماري کاال آزار  با مرکز پوست و جذام و انستیتو پاستور و 
595/06/0195/12/10دانشکده بهداشت

595/03/0195/09/30تهیه ، تدوین و چاپ راهنماي کشوري و متون آموزشی

1595/1/1595/12/10نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت

مراقبت بیماري کاال 
100آزار

 درصد 100تشخیص 
موارد بیماري کاالآزار 
در  هفته دوم بعد از 
شروع عالئم بیماري

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه  فعالیت
خاص
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3095/1/1595/12/10تهیه بسته هاي آموزشی براي تمامی گروههاي هدف

2095/2/1595/3/30برگزاري روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات

5095/1/1595/4/15راه اندازي کمپین کنترل دخانیات

5095/1/1595/4/15 درصد قیمت خرده فروشی60تهیه الیحه مالیات ویژه محصوالت دخانی تا میزان 

5095/1/1595/4/15تهیه مواد آموزشی، منابع اطالعاتی و اسناد پشتیبان

2095/1/1595/12/10تهیه مواد آموزشی، راهنما و بسته هاي خدمت

4095/1/1595/6/15اجراي کارگاه هاي آموزشی براي سطوح مختلف شبکه

4095/2/195/11/1گسترش خدمات مشاوره و ترك دخانیات در مراکز بهداشتی درمانی کشور

34

فرهنگ سازي و    
آموزش همگانی در 

زمینه مضرات استفاده 
از قلیان و سیگار در 

جامعه

برنامه مالیات بر 
دخانیات

ادغام خدمات 
پیشگیري و ترك 

دخانیات در سیستم 
شبکه

 درصدي 15کاهش 
مصرف دخانیات در 
تمام گروههاي سنی 

مختلف نسبت به 
سال پایه تا پایان 

برنامه

33

33

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

دانشگاهستادبرنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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نظارت بر اجراي بخشنامه حذف عرضه قلیان از شرح  شغلی صنف قهوه خانه داران و ممنوعیت عرضه در سایر 
3095/1/1595/12/10صنوف از جمله رستوران ها

4095/1/1595/12/10نظارت بر ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی

2095/1/1595/12/10نظارت بر ضابطه ممنوعیت تبلیغ و تشویق و حمایت مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد

1095/1/1595/12/10نظارت برنصب تابلو هاي هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت استعمال مواد دخانی

5095/1/1595/12/10نظارت بر اجراي برنامه اعطاي مجوز عاملین فروش  محصوالت دخانی

5095/1/1595/12/10همکاري بازرسین بهداشت با بازرسین ادارات صنعت و معدن به منظور اجراي صحیح برنامه

1595/1/1595/12/10بررسی وضعیت موجود و تعیین عدد مصرف مواد دخانی در کشور

2095/1/1595/12/10آموزش و نظارت بر اجراي پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصوالت دخانی

1595/1/1595/12/10ساده سازي بسته بندي مواد دخانی

2095/1/1595/12/10راه اندازي سیستم کدینگ و ره یابی و رهگیري محصوالت دخانی

2095/1/1595/12/10پیگیري و نظارت  بر عدم راه اندازي و توسعه کارخانجات تولید مواد دخانی

1095/1/1595/12/10نظارت بر عدم فروش محصوالت دخانی قاچاق در سطح خرده فروشی

2095/1/1595/6/29راه اندازي آزمایشگاه هاي مواد دخانی

8095/1/1595/12/10"قانون جامع کنترل دخانیات "پایش و نظارت بر اجراي مفاد کامل قانون  وآیین نامه 

ساماندهی مراکز 
عرضه مواد دخانی به 

 تا پایان برنامه90%

25

25

25

25

کنترل مراکز عرضه و 
مصرف  مواد دخانی

راه اندازي سیستم 
اعطاي مجوز عاملیت 

مراکز فروش 
محصوالت دخانی

مبارزه با قاچاق 
محصوالت دخانی

 اجراي کامل قانون 
جامع کنترل و مبارزه 

ملی با دخانیات و 
آیین نامه اجرایی آن

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش برنامه 
خاص
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در   )صداوسیما، مطبوعات، سایت هاي آموزشی(اجراي برنامه هاي آموزش همگانی از طریق رسانه هاي جمعی 
COPDزمینه شناخت بیماري هاي آسم و 

4095/1/1595/12/15

2095/1/1595/12/15 برگزاري روز جهانی آسم
مربیان بهداشت، دانش آموزان، کارگران و کارفرمایان ، (برگزاري کالس هاي آموزشی براي گروههاي خاص 

COPDدر زمینه یشگیري و کنترل بیماري هاي آسم و  )...رانندگان حمل و نقل 
4095/1/1595/12/15

3095/1/1595/12/15مراقبین سالمت/تهیه دستورالعمل اجرایی برنامه و متون آموزشی براي پزشکان و بهورزان
2095/1/1595/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکی پایلوت

5095/1/1595/12/15اجراي برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماري آسم در شبکه و پایش و نظارت بر اجراي برنامه
3095/1/1595/12/15مراقبین سالمت/تهیه دستورالعمل اجرایی برنامه و متون آموزشی براي پزشکان و بهورزان

2095/1/1595/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکی پایلوت
5095/1/1595/12/15اجراي برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماري آسم در شبکه و پایش و نظارت بر اجراي برنامه

2095/1/1595/12/15مراقبین سالمت/تهیه دستورالعمل اجرایی برنامه و متون آموزشی براي پزشکان و بهورزان
2095/1/1595/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکی پایلوت

6095/1/1595/12/15 در شبکه و پایش و نظارت بر اجراي برنامهCOPDاجراي برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماري 
2095/1/1595/12/15برگزاري جلسات مشورتی با صاحب نظران و تدوین متدولوژي انجام کار و تعیین حجم نمونه و خوشه بندي

2095/1/1595/12/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مجریان طرح
6095/1/1595/12/15اجراي طرح و انجام پرسشگري و ورود اطالعات و آنالیز داده ها و تهیه گزارش طرح

1595/1/1595/12/10تهیه گزارشات شاخص کیفیت آلودگی هوا
1595/1/1595/12/10تهیه گزارشات خدمات اورژانس

1095/1/1595/12/10تهیه گزارشات بیماریها و موارد مرگ و میر
3095/1/1595/12/10  در نظام ثبت و گزارش دهی اطالعاتITتوسعه خدمات 

2095/1/1595/12/10تعیین بار بیمارهاي ناشی از آلودگی هوا
1095/1/1595/12/10)حوزه دانشگاهی(توسعه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در استان 

3095/1/1595/3/29تهیه پروتکل مراقبت از بیماریهاي قلبی و تنفسی منتسب به ریزگردها در نقاط شهري، روستائی و عشایري
1595/1/1595/8/29استقرار سیستم نظام مراقبتی مرتبط

1595/1/1595/11/29اجراي آزمایشی

4095/8/195/11/29پایش برنامه

بار % 5کاهش 
بیماري ها و مرگ و 

میر ناشی از 
بیماري هاي تنفسی و 

قلبی عروقی به 
آلودگی هوا در 

شهرها تا پایان برنامه

آموزش گروه هاي 
جمعیتی خاص در 
زمینه عوامل خطر 
بیماري هاي آسم و 

تشخیص درمان و 
مراقبت بیماري آسم

 تشخیص درمان و 
مراقبت بیماري 

COPD

پیمایش کشوري 
COPDشیوع 

کمی سازي اثرات 
آلودگی هوا بر سالمت

مراقبت از مشکالت 
تنفسی و قلبی عروقی 
ناشی از مواجهه با 
پدیده ریزگردها در 

نقاط شهري، 
روستائی و عشایري

15

15

15

15

15

15

10

آموزش همگانی در 
زمینه پیشگیري و 

کنترل بیماري هاي 
COPDآسم  و 

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه  فعالیت
خاص
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2095/1/2995/1/29 برگزاري نشست مشترك با تمامی بخش هاي متناظر دستگاهها و سازمان هاي مرتبط

2095/1/2995/1/29برگزاري نشست هاي توجیهی جهت عوامل اجرایی مداخله در فیلد

3095/02/1595/03/15اجراي پژوهش

3095/4/195/4/31جمع آوري و آنالیز داده ها و تهیه گزارش

4095/5/195/5/31طراحی مداخله بر اساس نتایج بررسی انجام شده

3095/6/195/6/31برنامه ریزي براي اجراي مداخالت طراحی شده

3095/7/195/12/15اجراي آزمایشی در دانشگاههاي منتخب

ارتقاي رفتارهاي 
سالم و پیشگیري از 
رفتارهاي پرخطر در 

% 10جوانان به میزان 
نسبت به سال پایه

بررسی رفتارهاي 
مخاطره آمیز در 

جوانان

اصالح شیوه زندگی 
و رفتارهاي پرخطر 

در جوانان
50

50

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش برنامه 
خاص
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3095/1/1595/5/31تدوین ، چاپ و تکثیر راهنماي مدیریت اضافه وزن وچاقی کودکان، فرم ها و دستور عمل هاي مورد نیاز

1095/5/3195/6/15برگزاري کارگاه هاي توجیهی و آموزشی براي کارشناسان تغذیه

1095/1/1595/12/10برگزاري کالس هاي گروهی آموزش مادران

1095/1/1595/12/10تدوین ، طراحی و چاپ متون آموزشی

1095/1/1595/12/10ارائه خدمات مشاوره تغذیه براي مادران

1095/1/1595/12/10 دانشگاه8اجراي آزمایشی در 

1095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی

1095/1/1595/12/10تهیه گزارش پیشرفت برنامه

1095/1/1595/12/10تشکیل کمیته راهبري

2095/1/1595/12/10تهیه و تدوین راهنماي مدیریت اضافه وزن وچاقی

3095/1/1595/12/10ارزیابی وضعیت موجود در مناطق پایلوت

595/1/1595/12/10برگزاري کالس هاي گروهی آموزش مادران و دانش آموزان

1095/1/1595/12/10تهیه و تدوین مواد آموزشی مورد نیاز

595/1/1595/12/10برگزاري کارگاههاي آموزشی براي کارشناسان تغذیه

1095/1/1595/12/10تشکیل تیم بین بخشی طراحی و اجراي مداخالت

595/1/1595/12/10اجراي برنامه هاي مداخله اي تدوین شده

595/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

برنامه مدیریت و 
پیشگیري از اضافه 
وزن و چاقی در 

 سال5کودکان زیر 

اجراي راهنماي 
پیشگیري و کنترل 
اضافه وزن و چاقی 

 6-18در گروه سنی 
سال

50

50

توقف روند افزایش 
شیوع اضافه وزن و 
چاقی در جامعه

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه  فعالیت
خاص
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595/1/1595/3/30تهیه شناسنامه الکترونیک سالمت دهان و دندان

1095/1/1595/12/1معاینات دانش آموزان

1095/1/1595/12/1ثبت اطالعات در سامانه

2095/1/1595/12/1وارنیش فلوراید دو نوبت در سال براي دانش آموزان ابتدایی

2595/1/1595/12/1 به مراکز و ارائه خدمات به آن ها2ارجاع دانش آموزان نیازمند به خدمات سطح 

1095/1/1595/12/1 خدمات2تفاهم نامه مشترك به بیمه سالمت ایرانیان براي پوشش سطح 

1095/1/1595/12/1آموزش معلمین، مربیان، انجمن و دانش آموزان

1095/6/195/12/1پایش و ارزشیابی

ارتقاي شاخص 
DMF 12 کودکان 

ساله

سالمت دهان و 
دندان دانش آموزان 

ابتدایی
100

دانشگاهستاد تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش
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1095/1/1595/12/1آموزش مادران

1095/1/1595/12/1معاینات دوره اي کودك

2095/1/1595/12/1دادن مسواك انگشتی ساالنه سه نو بت

2095/1/1595/12/1 ماه6وارنیش فلوراید هر 

3095/1/1595/12/1ارجاع مادر و کودك به سطح باالتر و ارائه خدمات

1095/6/195/12/1پایش و ارزشیابی

افزایش نسبت 
 ساله 12کودکان 

فاقد پوسیدگی دندان

سالمت دهان و 
 6دندان کودکان زیر 

سال
100

دانشگاهستاد

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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2095/01/1595/12/15غربالگري زمان ازدواج

2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک

2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک

1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15غربالگري نوزادي و تکاملی کودکان

2095/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک

1095/01/1595/12/15ارائه بسته خدمت بیماران

2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2095/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک

1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15غربالگري دوران بارداري

2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک

2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک

1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15غربالگري پیش از ازدواج و پیش و در حین بارداري

2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک

2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک

1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

پیشگیري و کنترل 
تاالسمی، سیکل سل

کاهش بروز بیماري 
هاي ارثی، ژنتیکی و 

ناهنجاري هاي 
مادرزادي اولویت دار 

 درصد 10به میزان 
سال پایه

6

6

برنامه پیشگیري و 
کنترل ناهنجاري 
هاي مادرزادي و 
نقص لوله عصبی

برنامه پیشگیري و 
کنترل بیماري هاي 
کروموزومی و سندرم 

داون

برنامه پیشگیري و 
کنترل بیماري هاي 
متابولیک ارثی  و 
کنترل پی کی یو

6

6

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش برنامه 
خاص
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2095/01/1595/12/15غربالگري موارد در معرض خطر در خانواده مبتالیان
2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15غربالگري نوزادي
2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15غربالگري نوزادي
2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15غربالگري در خانواده مبتالیان
2595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

1095/01/1595/12/15غربالگري فرصت طلبانه موارد فامیلی سرطان کولون
3595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

برنامه پیشگیري و 
کنترل بیماري هاي 

ارثی چشم

برنامه پیشگیري و 
کنترل سرطان هاي 
ارثی و فامیلی برست

کاهش بروز بیماري 
هاي ارثی، ژنتیکی و 

ناهنجاري هاي 
مادرزادي اولویت دار 

 درصد 10به میزان 
سال پایه

6

6

6

6

6

برنامه پیشگیري و 
کنترل بیماري هاي 

خونریزي دهنده ارثی 
و هموفیلی

برنامه پیشگیري و 
G6PDکنترل 

برنامه پیشگیري و 
کنترل بیماري هاي 

ارثی گوش

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ مسؤول پایش

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه  فعالیت
خاص
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PCAD1095/01/1595/12/15غربالگري فرصت طلبانه موارد فامیلی
3595/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

2595/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

2095/01/1595/12/15آموزش مشاوران ژنتیک
4095/01/1595/12/15مشاوره ژنتیک
2095/01/1595/12/15مراقبت ژنتیک

1095/01/1595/12/15تشخیص ژنتیک
1095/01/1595/12/15آموزش ژنتیک

6095/01/1595/03/31ادغام خدمات ژنتیک در بسته هاي گروه هاي سنی  و  مادران
1095/01/1595/03/31مشاوره ژنتیک
1095/01/1595/03/31مراقبت ژنتیک

1095/04/0195/09/30تشخیص ژنتیک
1095/10/0195/12/15آموزش ژنتیک

3095/10/0195/12/15افزایش تعداد و تثبیت جایگاه حرفه اي مشاوران ژنتیک
7095/01/1595/12/15ارتقاء آموزش و مهارت مشاوران ژنتیک

5095/01/1595/09/30تدوین استانداردهاي تشخیص ژنتیک و پیشگیري بیماري هاي هدف ژنتیک

5095/01/1595/12/15ارتقاء و تثبیت استانداردهاي تشخیص ژنتیک و پیشگیري بیماري هاي هدف ژنتیک

5095/01/1595/03/31به روز رسانی محتواي آموزش ژنتیک عموم
DNA2095/10/0195/12/15اجراي جشنواره 

3095/01/1595/06/31ادغام برنامه سواد ژنتیک
توسعه تحقیقات 
10095/01/1595/12/15ادغام برنامه تحقیق ژنتیک در برنامه هاي ژنتیک6ژنتیک کاربردي

کاهش بروز بیماري 
هاي ارثی، ژنتیکی و 

ناهنجاري هاي 
مادرزادي اولویت دار 

 درصد 10به میزان 
سال پایه

6 برنامه ارتقا سواد 
ژنتیک

6
برنامه توسعه خدمات 

تشخیص ژنتیک استاندارد 
و پیشگیري از بروز 
بیماري هاي ژنتیک

6
برنامه توسعه  مشاوره 
ژنتیک استاندارد در 
بیماري هاي هدف

6

6

6
برنامه پیشگیري و 
کنترل سرطان هاي 
ارثی و فامیلی کولون

برنامه پیشگیري و 
کنترل بیماري هاي 
عروق کرونر زودرس 

فامیلی و ارثی

برنامه توسعه ادغام 
خدمات در بسته هاي 

خدمات سالمت 
موجود

دانشگاهستاد

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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3095/2/195/6/30برگزاري کارگاه آموزشی کارشناس سالمندان دانشگاهها

2095/2/195/11/30هماهنگی تولید رسانه هاي آموزشی اصالح سبک زندگی سالمندان

595/2/195/6/30عقد تفاهم نامه با سازمان ها و نهادهاي  مرتبط در خصوص برنامه هاي خودمراقبتی سالمندان

95/11/30%595/7/1آموزش مددکاران سازمان ها و نهادهاي  مرتبط در خصوص برنامه هاي خودمراقبتی سالمندان

4095/2/195/11/30پایش و نظارت کلیه فعالیت هاي برنامه سالمندان

افزایش کیفیت 
زندگی توام با 

سالمت در سالمندان 
 درصد 5به میزان 

سال پایه تا پایان 
برنامه ششم

ارتقا و استمرار برنامه 
شیوه زندگی سالم با 
تاکید بر برنامه خود 
مراقبتی در سالمندان

100

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

دانشگاهستاد برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

مسؤول پایش برنامه 
خاص
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3095/01/1595/02/31 استقرار دتکتورها با نظارت کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان انرژي اتمی

1095/02/3195/08/30نظارت ادواري بر استقرار و نگهداري صحیح دتکتورها

1095/08/3095/09/30 عملیات جمع آوري دتکتورها

1095/09/3095/10/30انتقال دتکتورها به سازمان انرژي اتمی

1095/09/3095/10/30عملیات آشکارسازي و خوانش

1095/10/3095/11/30آنالیز نتایج حاصل از آشکارسازي و خوانش دتکتورها

1095/11/3095/12/15تهیه پالن توزیع انرژي تشعشعات

1095/12/1595/12/2 هاي مواجهه با گاز رادون در مناطق دزیمتري شدهAction Levelتدوین گزارش نهایی با تعیین 

4095/01/1595/02/15پیگیري تحت وب شدن شبکه و دسترسی عمومی
4095/02/1595/03/31تدوین متون آموزش عمومی و تخصصی

2095/03/3195/07/30پیگیري ایجاد الزامات قانونی اعمال دستورالعملها

6095/01/0195/04/31 دانشگاه13خریداري دستگاههاي سنجش میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی در 

ELF2095/04/3195/05/31دستورالعمل تهیه و تدوین نقشه مقادیر انرژي میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی 

2095/04/3195/05/31ابالغ دستورالعمل به دانشگاههاي علوم پزشکی

3595/01/0195/04/31 دانشگاه13خریداري دستگاههاي سنجش میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی در 

1595/04/3195/05/31آموزش کاربري دستگاهها به کارشناسان مربوطه

1095/05/3195/06/31دستورالعمل تهیه و تدوین نقشه مقادیر انرژي میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی رادیوفرکانس ها

1095/05/3195/06/31ابالغ دستورالعمل به دانشگاههاي علوم پزشکی

1095/06/3195/10/30نظارت مستمر بر اجراي طرح در کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی

1095/10/3095/11/30تجمیع و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از اجراي طرح در کل کشور

1095/11/3095/12/2تعیین مناطق پرخطر به منظور اعمال مداخالت قانونی

5095/01/0195/04/31تهیه دستگاههاي دزیمتر مناسب با همکاري سازمان انرژي اتمی ایران

1595/04/3195/09/30نظارت بر بازدید از کلیه مراکز پرتوپزشکی توسط معاونت هاي بهداشتی

1595/09/3095/11/30تجمیع و آنالیز اطالعات حاصل از بازدیدهاي کشوري

2095/09/3095/11/30تدوین مستندات وضعیت مراکز پرتوپزشکی

مراقبت مواجهه با 
فرکانس هاي به 

شدت  پایین 
Extremely low 

frequency )ELF(

مراقبت مواجهه با 
فرکانس هاي 

رادیویی و امواج 
مایکروویو

مراقبت مواجهه با 
پرتوهاي مراکز 
پرتوپزشکی

حفاظت در برابر 
تشعشعات یونیزان و 

رادون، (غیریونیزان 
مراکز پرتوپزشکی، 
پرتوهاي فرابنفش 

خورشیدي، ارتباطات 
الکترونیکی، فرکانس 
 )هاي به شدت پایین

تا % 66به میزان 
پایان برنامه

20 مراقبت مواجهه با گاز 
رادیواکتیو رادون

مراقبت مواجهه با 
پرتوهاي فرابنفش 

خورشیدي

20

مسؤول پایش وزن نسبی برنامه
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

)درصد(
تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

20

20

20

وزن نسبی هدف کمی
)درصد(

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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2095/1/1595/12/10برنامه ریزي و ساماندهی تیمهاي پایش گر

4095/1/1595/12/10اجرا

4095/1/1595/12/10جمع بندي گزارشات تیم ها و رتبه بندي دانشگاهها

3095/1/1595/12/10 دستورالعمل و شیوه نامه8تدوین 

2095/1/1595/12/10بازنگري فصل چهارم قانون کار

5095/1/1595/12/10برگزاري دوره هاي آموزشی و بازآموزي

انجام بازرسی از کارگاه ها در ساعات اداري و غیر اداري باالخص در کارگاه هاي داراي حداقل یک شغل سخت و 
4095/1/1595/12/10زیان آور

4095/1/1595/12/10تامین خودرو

2095/1/1595/12/10تامین هزینه هاي پشتیبانی

4095/1/1595/12/10برگزاري دوره هاي آموزشی

2095/1/1595/12/10تشکیل  جلسات  هیات مرکزي انتصاب و استخدام بازرس

2095/1/1595/12/10تایید صالحیت علمی و فنی بازرسان در هیات مرکزي انتصاب و استخدام بازرسان

2095/1/1595/12/10برقراري فوق العاده شغل

7095/1/1595/3/15برگزاري همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

3095/1/1595/2/20تدوین مجموعه هاي آموزشی و اطالع رسانی

20

20

20

20

20
آموزش و اطالع 

رسانی تعهدات بین 
المللی

توانمندسازي سیستم 
بازرسی بهداشت 

حرفه اي

تشدید بازرسی هاي 
بهداشت حرفه اي

تدوین و استقرار 
الزامات قوانین و 
مقررات بهداشت 

حرفه اي

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

پایش، ارزشیابی و 
نظارت بر عملکرد 
بهداشت حرفه اي

افزایش کارگاه هاي 
تحت پوشش بازرسی 
بهداشت حرفه اي به 

تا پایان برنامه % 63

وزن نسبی هدف کمی
وزن نسبی برنامه)درصد(

وزن نسبی  فعالیت)درصد(
)درصد(

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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ایجاد ابر اطالعاتی 
بین وزارتخانه هاي 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و وزارت 
بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

وزارتین  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش ( هاي سه دستگاه ITپیگیري تشکیل جلسات با 17
10095/1/1595/6/31)پزشکی 

4095/1/1595/6/31تشکیل جلسات و تدوین طرح
4095/6/3195/12/10اجراي طرح

2095/6/3195/12/10تحلیل داده ها و انجام اقدامات اصالحی

5095/1/1595/12/10تدوین برنامه تمرکز بازرسی هاي بهداشت حرفه اي

5095/1/1595/12/10انجام هماهنگی براي حمایت دولت از کارفرمایان

1095/1/1595/3/31تعیین و ابالغ مشاغل گروه ب
3095/1/1595/12/10اجرا

4095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی فرایندها تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب
1095/1/1595/12/10کنترل فرایندها تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب

1095/1/1595/12/10بازنگري فرایندها تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب
2095/1/1595/3/29تهیه سیماي سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

1095/1/1595/6/31تدوین برنامه عملیاتی
2095/1/1595/12/10راه اندازي سامانه ثبت و گزارش دهی

1095/1/1595/12/10 تعیین گروه هاي آسیب پذیر این عوامل
2095/1/1595/12/10تامین سالمت، ایمنی و  بهداشت عوامل اجرایی پسماندها در گروه هاي آسیب پذیر با مشارکت ارگانهاي ذي ربط

1095/1/1595/12/10 پایش، نظارت، ارزشیابی برنامه
1095/1/1595/12/10بازنگري برنامه و انجام اقدامات اصالحی

1595/1/1595/12/10تعیین مشخصات فنی دستگاه ها و لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه

7595/1/1595/12/10تامین دستگاه و وسایل مورد نیاز

1095/1/1595/12/10تحویل و تامین دستگاه ها

توسعه محیط هاي 
/ کار سالم با رفع 

تعدیل سختی و زیان 
آوري مشاغل و 

استقرار استانداردها و 
شرایط بهداشتی 

محیط کار در پیوست 
تا % 65سالمت به 

پایان برنامه

17

17

17

17

17

شناسایی و تشخیص 
مشاغل سخت و 

زیان آور گروه الف در 
کارگاه ها

نشان دار نمودن و 
تعدیل مشاغل سخت 
و زیان آور گروه ب

برنامه رفع سخت و 
زیان آور مشاغل 

گروه الف

ارتقاي سالمت، 
ایمنی و بهداشت 
عوامل اجرایی 
پسماندها

تجهیز بازرسان 
بهداشت حرفه اي به 
کیت آزمایشگاهی 
سیار در شناسایی 
کارگاه هاي غیر 

استاندارد

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

)درصد(
برنامه 
خاص

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
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4095/1/1595/6/31تدوین دستورالعمل

6095/1/1595/12/10پایش و نظارت بر ارائه خدمت

5095/1/1595/6/31 براي راه اندازي سامانه اطالعاتیITتشکیل جلسات با 

3095/6/3195/12/10اجرا

1095/6/3195/12/10ارزشیابی

1095/6/3195/12/10اعالم موارد بیماري به سازمان هاي ذیربط

پایش سالمت شغلی 
شاغلین در مشاغل 
سخت و زیان آور

50

راه اندازي سامانه 
ثبت اطالعات برنامه 
مراقبت هاي پزشکی 
در شاغلین مشاغل 
سخت و زیان آور

50

توسعه مراقبتهاي 
پزشکی شاغلین در 
مشاغل سخت و 

سال % 25زیان آور  تا 
پایه

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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2095/1/1595/12/10بروز رسانی برنامه عملیاتی
3095/3/195/7/1 تشدید نظارت بر بازدید کارگاه هاي کشاورزي

1095/7/195/9/1 تشکیل نشست هاي استانی کمیته بهداشت کشاورزي
1095/7/195/10/1پایش برنامه در سطوح پایین تر

1095/5/195/8/1نظارت بر تکمیل فرم هاي گزارش دهی
2095/3/195/6/1تدوین دستورالعمل هاي بهداشتی کاربرد بهینه سموم در کشاورزي 
2095/3/195/7/1برگزاري دوره هاي تربیت و باز آموزي بهگر و بهداشتیارکار  

9/195/12/1//2095 قانون کار و اعالم گزارش به مرکز93نظارت بر تشکیل کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار طبق ماده 
2095/7/195/10/1انتخاب بهداشتیار نمونه در قالب گروه بازرسی شوراي هماهنگی بیمه شدگان

2095/10/195/12/15نظارت بر تکمیل فرم هاي گزارش دهی
2095/3/195/6/1بازنگري دستورالعمل خانه هاي بهداشت کارگري

1595/3/195/6/1برگزاري نشست هاي تخصصی فنی بازنگري سنجه ها
2095/3/195/6/1برگزاري کارگاه آموزشی

2595/3/195/5/1تهیه دستور عملهاي مرتبط
2095/5/195/7/1پایش برتامه

2095/5/195/7/1بازرسی و نظارت بر اجراي برنامه
2095/3/195/7/1نظارت و بازرسی بهسازي کارگاهها

2095/5/195/7/1پایش برنامه
2095/10/195/12/2پی گیري نحوه بکارگیري اعتبار تخصیصی

1595/10/195/12/2اخذ آمار و اطالعات و شاخص ها
1595/10/195/12/2بررسی نتایج و ارائه پسخوراند به دانشگاه ها

1095/7/195/10/1برگزاري کارگاه آموزشی
2095/1/1595/12/10تهیه و تدوین متون آموزشی مورد نیاز

2095/1/1595/12/10تهیه و تدوین دستورالعمل ها
2095/1/1595/12/10اصالح فرم ها

2095/1/1595/12/10 برگزاري کارگاه هاي آموزشی
2095/1/1595/12/10ارزیابی پرتو ها در محیط کار

2595/1/395/3/1به روز رسانی برنامه
4095/3/195/7/1برگزاري کارگاه کشوري

3595/7/195/12/15نظارت بر تکمیل فرم هاي گزارش دهی

 مراقبت از سالمت 
پرتوکاران

ارائه خدمات بهداشت 
حرفه اي به 
معدنکاران

17

17 ارائه خدمات بهداشت 
حرفه اي به کشاورزان

برنامه استقرار بر 
تشکیالت بهداشت 
حرفه اي و کمیته 

هاي حفاظت فنی و 
بهداشت کار

راه اندازي واحد 
بهداشت حرفه اي و 
طب کار بیمارستان ها

 مراقبت از سالمت 
قالیبافان

17

17

17

17 افزایش ارائه خدمات 
بهداشت حرفه اي به 
مشاغل خاص به  

 تا پایان برنامه60%

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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595/1/1595/2/15تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی

595/2/1595/3/31برگزاري کارگاههاي آموزشی

1095/2/1595/2/31برنامه ریزي تفصیلی براي بازرسی هدفمند

1095/1/1595/12/10درجه بندي کارگاههاي شناسایی شده بر اساس درجه ریسک در سامانه     

1095/1/1595/12/10بازرسی از کارگاههاي تحت پوشش بر اساس برنامه ریزي

595/1/1595/12/10انجام پیگیري ها و نظارتهاي الزم در خصوص کارگاههاي شناسایی شده

595/1/1595/12/10پیگیري جهت تکمیل فرم خدمات بهداشت حرفه اي از کارگاههاي بازرسی نشده

595/1/1595/12/10نظارت بر تکمیل فرم خدمات بهداشت حرفه اي از کارگاههاي بازرسی نشده

1095/1/1595/12/10ثبت اطالعات فرمهاي بازرسی کارگاهی در سامانه

1095/1/1595/12/10ثبت ارزیابی ها و بهسازي هاي انجام شده

1095/1/1595/12/10تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود جهت پیگیري هاي الزم

1095/1/1595/12/10پیگیري هاي الزم جهت رفع نواقص بهداشتی موجود و معرفی به دادگاه

595/1/1595/12/10ارجاع به سطوح باالتر براي پیگرد قانونی کارفرمایان متخلف

تقویت برنامه بازرسی 
100هدفمند از کارگاه ها

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(

افزایش میزان 
بازرسی بهداشت 

حرفه اي از 
 1کارگاههاي درجه 

سال %10به میزان 
پایه تا پایان برنامه

دانشگاهستاد وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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2095/1/1595/12/29برگزاري آزمون هاي تعیین صالحیت علمی و فنی مسئولین شرکت هاي خصوصی

تهیه پیشنویس الزامات فراهم کردن تسهیالت براي تشویق سرمایه گذاراي در راه اندازي شرکت هاي سطح یک و 
1095/1/1595/12/29دو

2095/1/1595/12/29برگزاري دوره هاي آموزشی و توجیهی کنترل کیقیت خدمات تخصصی

4095/1/1595/6/31طراحی سامانه شرکت هاي خصوصی ارائه دهنده خدمات

1095/1/1595/12/29راه اندازي سامانه

1095/1/1595/6/31تدوین چک لیست هاي نظارت بر شرکت هاي  خصوصی

2095/1/1595/12/10برگزاري سمینار کشوري برنامه پایش و ارزشیابی عملکرد شرکت هاي خصوصی

1095/1/1595/6/31بررسی چک لیست هاي تدوین شده بوسیله بازرسان خبره بهداشت حرفه اي و اساتید صاحبنظر

1095/1/1595/12/10تشکیل تیم هاي نظارت بر  شرکت هاي خصوصی

1095/1/1595/12/10زمانبندي و تعیین محل بازدید تیم هاي نظارت

3095/6/3195/12/10اعزام تیم هاي نظارت و پایش شرکت ها

1095/6/3195/12/10جمع بندي گزارشات ارسالی تیم هاي  نظارت

پایش و ارزشیابی 
عملکرد شرکت هاي 
خصوصی ارائه دهنده 

خدمات بهداشت 
حرفه اي

50

افزایش کمی و کیفی 
ارائه خدمات بهداشت 

حرفه اي توسط 
بخش خصوصی

50

توسعه کمی و کیفی 
خدمات بهداشت 

حرفه اي از طریق 
بخش خصوصی به 

 تا پایان برنامه20%

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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295/1/1595/12/10تعیین ویژگی و مشخصات فنی دستگاه ها و لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه

3095/1/1595/12/10تامین دستگاه و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه ها

595/1/1595/12/10تحویل دستگاه ها

1595/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی آزمایشگاه ها

1595/1/1595/6/31 خدمات بهداشت حرفه ايQCتشکیل کارگروه تدوین شیوه نامه 

595/1/1595/12/10تهیه برنامه دوره اي ارزیابی کیفیت خدمات بهداشت حرفه اي شرکت ها

1095/1/1595/12/10تهیه نمونه هاي مجهول و ارسال آنها به شرکت ها

 3استانی و شرکت هاي خصوصی سطح / صدور مجوز کالیبراسیون  به آزمایشگاه هاي منطقه اي بهداشت حرفه اي
395/1/1595/12/10مورد تائید

395/1/1595/12/10الزام کلیه شرکت هاي خصوصی به کالیبراسیون تجهیزات فنی

1095/1/1595/12/10جمع آوري نتایج عملکرد فعالیت هاي تخصصی شرکت هاي خصوصی

295/1/1595/12/10جمع بندي و ارسال نهایی گزارش به مرکز سالمت محیط و کار

2095/1/1595/12/10تدوین برنامه آموزشی

5095/1/1595/12/10برگزاري دوره هاي آموزشی و مهارت آموزي

3095/1/1595/12/10بررسی صالحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه اي

اعتباربخشی خدمات 
بهداشت حرفه اي 

ارائه شده به کارگاه ها 
و واحدهاي شغلی از 

طریق  
آزمایشگاههاي 

بهداشت حرفه اي 
منطقه اي و استانی

توانمندسازي 
کارشناسان آزمایشگاه 
بهداشت حرفه اي در 

 خدمات QCبرنامه 
بهداشت حرفه اي

50

توسعه  آزمایشگاه 
هاي بهداشت حرفه 

اي جهت کنترل 
کیفیت خدمات ارائه 
شده از طریق شرکت 

)QC(ها 

50

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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1095/1/1595/2/15 برنامه عملیاتی ارگونومی

2095/2/1595/5/30برگزاري کارگاههاي آموزشی براي فوکال پوینتهاي برنامه

1095/6/195/10/1برگزاري کارگاههاي آموزشی براي بازرسان بهداشت حرفه اي و کارشناسان شاغل در صنایع

1095/1/1595/3/30به روز رسانی و ابالغ چک لیستها

1095/1/1595/12/10شناسایی و ارزیابی محیطهاي کاري واجد ریسک فاکتورهاي ارگونومیکی

1095/1/1595/12/10 بهسازي محیطهاي کاري واجد ریسک فاکتورهاي ارگونومیکی

1095/7/195/9/30ارائه آموزشهاي الزم به کارگران و کارفرمایان

1095/1/1595/12/10نظارت بر ارزیابیها و بهسازي هاي انجام شده

1095/1/1595/12/10ثبت فعالیتهاي انجام شده در سامانه

کاهش مواجهه 
شاغلین با ریسک 

فاکتورهاي 
ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا 20%
پایان برنامه

ارتقاي وضعیت 
ارگونومی محیط هاي 

کار
100

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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4095/2/195/5/1برگزاري کارگاههاي آموزشی براي بازرسان بهداشت حرفه اي

3095/2/195/5/1نظارت بر خدمات ارائه شده

3095/2/195/5/1تدوین فیلم آموزشی آشنایی با روشهاي نوین نمونه برداري

3095/3/195/7/1برگزاري کارگاههاي آموزشی

3595/3/195/7/1نظارت بر اجراي روشهاي کنترلی مهندسی

1595/3/195/7/1نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشی اجرا شده در کارگاههاي مشمول برنامه

1095/3/195/7/1بازدید مجدد از کارگاههاي مشمول

1095/3/195/7/1پیگیري اجراي برنامه کنترلی

1095/2/195/5/1تدوین برنامه عملیاتی

1095/2/195/5/1تهیه لیست مواد شیمیایی و مقادیر قابل گزارش

1095/3/195/8/1برگزاري کارگاههاي آموزشی

1095/2/195/5/1شناسایی کارگاههاي مشمول برنامه

2095/2/195/5/1تکمیل چک لیست هاي قبل و بعد از حوادث در سامانه

1095/3/195/8/1جمع آوري و تدوین شاخصهاي اجراي برنامه

1095/3/195/8/1نظارت و پیگیري اقدامات الزم در مورد نظام هماهنگ بر چسب گذاري مواد شیمیایی

10956/195/10/1اجراي اقدامات الزم در مورد نظام هماهنگ بر چسب گذاري مواد شیمیایی

1095/3/195/8/1نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشی اجرا شده در کارگاههاي مشمول برنامه

2095/2/195/2/15تدوین شرح خدمات سایت

2095/2/1595/3/15انعقاد قرارداد با شرکت مجري

4095/2/195/2/15بازنگري و بومی سازي دستورالعمل پروفایل ایمنی شیمیایی

2095/8/195/11/1هماهنگی با ارگانهاي مربوطه در خصوص ورود اطالعات

5095/3/195/8/1نظارت بر کاهش آالینده هاي شیمیایی مخاطره آمیز در صنعت ریخته گري

5095/11/195/12/1تکمیل فرمهاي گزارش دهی و ارسال به سطح باالتر

برنامه کنترل عوامل 
مخاطره آمیز در 
ریخته گري ها

20

20

20

20

20

حذف و یا کاهش 
هاي -آالینده

شیمیایی محیط کار 
از کارگاههاي  % 7در 

مشمول تا پایان برنامه

آشنایی با روشهاي 
نوین نمونه برداري 

براي بازرسان 
بهداشت حرفه اي

توانمندسازي بازرسان 
بهداشت حرفه اي در 

نظارت بر کنترل 
آالینده هاي شیمیایی 

محیط کار

 مدیریت حوادث 
شیمیایی و برچسب 

گذاري

طراحی سایت ایمنی 
شیمیایی

دانشگاهستاد

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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1595/2/195/6/1آموزش به کارشناسان بهداشت حرفه اي

1095/2/195/6/1تهیه فیلم آموزشی اندازه گیري

1095/2/195/6/1تهیه راهنماهاي مربوط به کنترل صدا

1095/2/195/6/1غربالگري و شناسایی کارگاههاي مشمول

1095/2/195/3/1تدوین برنامه عملیاتی

2095/2/195/12/15نظارت بر خدمات شرکتهاي ارائه دهنده خدمات

1595/2/195/12/15پیگیري کنترل هاي مهندسی، مدیریتی و کاربرد وسایل حفاظت فردي در کارگاهها

1095/2/195/12/15ثبت گزارشات مربوط به سنجش ها در سامانه

کاهش نسبت 
شاغلین در مواجهه با 
صداي مخاطره آمیز 
محیط کار به میزان 

 سال پایه تا پایان 5%
برنامه

برنامه مقابله با صدا 
100در محیط کار

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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6095/1/1595/12/10قرار گرفتن رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهري تحت پوشش معاینات سالمت شغلی رانندگان

4095/1/1595/12/10تهیه نرم افزار مربوطه

2095/1/1595/03/01تدوین آئین نامه ارتقاي سالمت شغلی کارمندان دولت

2595/03/0195/5/1تدوین الیحه قانون غرامت بیماریهاي شغلی   

2595/05/0195/12/10تدوین نظام گزارش دهی و جمع آوري داده ها      

3095/05/0195/12/10تدوین برنامه جامع نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار

 برنامه پایش و 
ارتقاي سالمت 

رانندگان حرفه اي به 
منظور کاهش 
تصادفات

برنامه ارتقاي کمی   
و کیفی سالمت 

شاغلین

50

50

افزایش درصد 
شاغلین داراي پرونده 

تا % 55پزشکی به 
پایان برنامه

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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7095/7/195/12/1پیگیري جهت حذف کامل آزبست در کارگاههاي مصرف کننده با اولویت بندي در برنامه بازرسی هدفمند

1595/3/195/7/1تهیه راهنماي کاربردي روش هاي جایگزینی آزبست با مواد کم خطر و بی خطر

1595/3/195/7/1تهیه و تدوین مجموعه هاي آموزشی در مورد خطرات آزبست و نحوه پیشگیري از آن

حذف کامل آزبست 
از محیط کار در 

راستاي کنواسیون 
روتردام

حذف آزبست در 
100کارگاههاي کشور

دانشگاهستاد وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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3095/4/195/8/1انجام مکاتبات جهت تشکیل کمیته ملی جیوه با حضور نمایندگان ارگانهاي ذیربط

3095/4/195/8/1برگزاري جلسات کمیته ملی جیوه

1095/4/195/8/1برگزاري کارگاههاي آموزشی استانی براي کارشناسان مسئول

اطالع رسانی به ذینفعان، صاحبان صنایع و شرکتهاي تولید و مصرف کننده جهت حذف تدریجی جیوه مطابق 
1095/4/195/8/1کنوانسیون میناماتا

2095/4/195/8/1تهیه راهنماي جایگزین هاي بی خطر و یا با خطر کمتر در فرایندهاي داراي جیوه

100

 برنامه جایگزینی و 
حذف جیوه براي 
بازرسان بهداشت 

حرفه اي

حذف کامل جیوه از 
محیط کار تا سال 

 در راستاي 2020
کنواسیون میناماتا

برنامه 
خاص

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد(
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بازنگري در  دستور العمل  ها و الزامات بهداشت محیط خانوار  ، بهداشت محیط مدارس و محیط هاي آموزشی و 
3595/1/1595/12/10همکاري در بازنگري دستورالعمل توزیع  شیر مدرسه ایران

3095/1/1595/12/10تشدید برنامه هاي نظارتی با تاکید بر نقاط بحرانی

3595/1/1595/12/10ارزشیابی و تهیه گزارش عملکرد ساالنه دانشگاه

2095/1/1595/12/10 استان کشور21 استقرار برنامه خشکسالی و ریزگردها در 

2095/1/1595/12/10آموزش و اطالع رسانی

1595/1/1595/12/10مدیریت برنامه هاي اجرائی

2595/1/1595/12/10تامین امکانات و تجهیز بازرسین بهداشتی در زمان تشدید بازرسی ها

2095/1/1595/12/10تهیه و تدوین پروتکل هاي آموزشی و پیشگیرانه و خود مراقبتی در شرایط وقوع ریزگردها

1095/1/1595/12/10توانمند سازي بازرسان بهداشت محیط و حرفه ا ي و طب کار

1595/1/1595/12/10طراحی نسخه آنالین و آفالین اندرویدي سامانه

1095/1/1595/12/10طراحی اپلیکیشن تحت وب  مشاهده مردمی درجه بهداشتی  مراکز عرضه مواد غذایی

1595/1/1595/12/10ثبت اطالعات در کلیه سطوح در زمینه بهداشت محیط ، بهداشت حرفه اي و طب کار

595/1/1595/12/10استقرار نسخه هاي آنالین و آفالین اندرویدي و اپلیکیشن تحت وب مشاهده مردمی درجه بهداشتی

2595/1/1595/12/10بازنگري ، تهیه و تکمیل مواد آموزشی مورد نیاز کاربران سامانه

2095/1/1595/12/10تامین سخت افزار مورد نیاز بازرسان در سطوح اجرایی

ارتقاء شاخصهاي 
منتسب به عوامل 
محیطی موثر بر 

سالمت در محیط 
هاي جامعه، خانواده، 
آموزشی و جمعی به 

سال  % 10میزان 
پایه تا پایان برنامه

بازنگري در فرایند 
بهداشت محیط 

مهد / مدارس/ خانوار
هاي کودك و محیط 

هاي آموزشی

33

برنامه مقابله با پدیده 
طوفان هاي گرد و 

غبار

توسعه و استفرار 
سامانه جامع مدیریت 
بازرسی مرکز سالمت 

محیط و کار

34

33

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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4095/1/1595/12/10تجهیز بازرسین به  تجهیزات، خودرو و تبلت

1095/1/1595/12/10طراحی و تدوین برنامه آموزشی

1595/1/1595/12/10الگو سازي از برنامه هاي موفق داخلی و خارجی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی

1095/1/1595/07/15برگزاري کارگاه هاي آموزشی

2595/1/1595/12/10اجراي برنامه هاي انگیزشی از جمله پرداخت کارانه و پیگیري مطالبات صنفی بازرسین

1095/1/1595/07/15)سه کارگاه کشوري(برگزاري کالس و کارگاه هاي آموزشی براي بازرسان بهداشت محیط 

4095/1/1595/12/10برون سپاري فعالیت هاي غیر حاکمیتی

2095/1/1595/12/10تدوین  برنامه خود مراقبتی محیط سالم براي  جامعه
اجراي برنامه هاي آموزشی براي گروههاي هدف از جمله  خانوار، مادران و متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

1095/1/1595/12/10و دانش آموزان

2095/1/1595/12/10ایجاد و روزآمد کردن سامانه پاسخگویی سریع به شکوائیه هاي مردمی

3095/1/1595/12/10بازرسی در ساعات غیر اداري و روزهاي تعطیل

4095/1/1595/12/10)...محرم، اربعین، نوروز، (تشدید بازرسی بهداشت محیط در ایام خاص 

3095/10/0195/12/10نمونه برداري هدفمند با اولویت مراکز حساس

3095/1/1595/12/10اولویت بندي بازرسی از مشاغل خانگی مرتبط  باغذا

3095/1/1595/12/10بازنگري و رفع مشکالت بازرسی از مشاغل خانگی مرتبط  باغذا

4095/1/1595/12/10ارزشیابی و تهیه گزارش عملکرد بازرسی از مشاغل خانگی

1095/1/1595/12/10بازنگري دستور العمل اقدامات بهداشت محیطی

2095/1/1595/12/10بازدید بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی

3095/1/1595/12/10نمونه برداري از مواد غذایی مشکوك

2095/1/1595/12/10اقدامات قانونی الزم

1095/1/1595/12/10پایش و نظارت بر عملکرد

1095/1/1595/12/10) 3 و 2 ، 1بصورت (طبقه بندي بازرسی ها بر حسب خطر  

پیشگیري و کنترل 
عوامل محیطی در 
طغیان بیماري هاي 

منتقله از غذا

8

8

8

8

8

ارتقاء سیستم نظارت 
و بازرسی بهداشتی بر 
محیط هاي جامعه و 
مکان هاي عمومی و 

مراکز توزیع، 
نگهداري و فروش 

مواد غذایی به میزان 
تا پایان برنامه %  30

توانمندسازي بازرسان 
بهداشت محیط

 نظارت و کنترل 
بهداشت محیطی 

جامعه و مراکز عرضه 
و فروش مواد غذایی 
و اماکن عمومی

 تشدید بازرسی 
بهداشت محیط در 
ساعات غیر اداري و 

مراسم خاص

 ساماندهی بازرسی 
بهداشت محیط از 
مشاغل خانگی

دانشگاهستاد

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

 56 



3095/1/1595/12/10روز آمد کردن  برنامه بهداشت مواد غذایی

3095/1/1595/12/10مستند سازي از اجرا و روند برنامه

4095/1/1595/12/10تجهیز خانه هاي بهداشت و مراکز سالمت جامعه به وسایل نمونه برداري

2095/1/1595/12/10) دوره توسط ستاد4(برگزاري دوره هاي آموزشی براي کارشناسان بصورت مشترك با سازمان زندان ها  

3095/1/1595/11/15بازرسی از زندان ها

2595/1/1595/12/10پایش کشوري

2595/1/1595/12/10برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي کارشناسان و بازرسی از زندان ها توسط دانشگاه

5095/1/1595/12/10تدوین تفاهم نامه با سازمان راهداري وزارت راه و شهر سازي به منظور مجتمع هاي خدمات رفاهی بین راهی

5095/1/1595/12/10تشدید نظارت ها و بهبود وضعیت اماکن بین راهی و مراکز عرضه مواد غذایی سیار

6095/1/1595/12/10اجرا و برگزاري کمپین

4095/1/1595/12/10 آنالیز و تهیه گزارش عملکرد و ارزشیابی برنامه

1595/1/1595/12/10نظارت بر آموزشگاههاي اصناف

1095/1/1595/12/10نظارت بر مراکز پیشخوان دولت

2595/1/1595/12/10نظارت بر شرکتهاي خدماتی کنترل حشرات و جوندگان

1595/1/1595/12/10نظارت بر شرکتهاي ممیزي

1595/1/1595/12/10نظارت بر شرکت هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت محیط به صورت خرید خدمت

2095/1/1595/12/10نظارت بر شرکتهاي فعال در مدیریت پسماند

3595/1/1595/12/10تغییر سازه یا ساخت یا اختصاص محل

2095/1/1595/12/10تجهیز بازرسان به دستگاههاي پرتابل

2095/1/1595/12/10بازنگري دستور العمل بازرسی از پایگاه هاي مرزي

2595/1/1595/12/10 ارزشیابی اقدامات انجام شده

2095/1/1595/12/10راه اندازي سیستم اعطاي لوح سالمت

1095/1/1595/12/10رتبه بندي مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی توسط سامانه

1095/1/1595/12/10برگزاري کالس هاي آموزشی

6095/1/1595/12/10 اعالم آخرین وضعیت بهداشتی مرکز یا امکنه  و نصب  وضعیت بهداشتی براي  مردم

نظارت بهداشت 
محیطی بر پایگاه 

هاي مرزي در قالب 
IHRبرنامه 

بازرسی و نظارت و 
پایش بر بخش 

خصوصی فعال در 
بهداشت محیط

 اطالع رسانی به 
صنوف مختلف و 
مردم درخصوص 

کنترل بهداشتی مواد 
غذایی در  اماکن 

مسیر راهی و 

تشدید و بازنگري 
اقدامات بهداشت  

محیط و کار در زندانها

ادغام بهداشت مواد 
غذایی در نظام شبکه

ارتقاء سیستم نظارت 
و بازرسی بهداشتی بر 
محیط هاي جامعه و 
مکان هاي عمومی و 

مراکز توزیع، 
نگهداري و فروش 

مواد غذایی به میزان 
تا پایان برنامه %  30

8

8

8

8

8

8

8

رتبه بندي و اعطاي 
سیب سالمت  به 

مراکز تهیه، توزیع و 
فروش مواد غذایی

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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2095/01/1595/02/15تدوین بسته خدمت و پروتکل اجرایی

3095/03/0195/08/30)ماما، پرستار، پزشک(برگزاري دوره آموزشی براي ارائه کنندگان خدمت 

3095/02/3095/06/31ارائه مراقبت تکاملی در مراکز تعیین شده

2095/02/3195/06/31پایش مداخالت طراحی و اجرا شده

2595/1/1595/12/15پایلوت برنامه

2095/1/1595/12/15ارزیابی وضعیت موجود رشد و تکامل کودکان

2095/1/1595/12/15 سال5پایش رشد و وضعیت تغذیه در کودکان زیر 

1595/1/1595/12/15 سال5مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان زیر 

1595/1/1595/12/15طراحی و اجراي شناسنامه سالمت کودك

595/4/195/8/1بزرگداشت هفته ملی کودك

2095/1/1595/12/15کودکان )آموزش جامعه(اجراي مداخالت ارتقاي تکامل 

3595/1/1595/12/15 سال5غربالگري تکامل کودکان زیر 

2595/1/1595/12/15آموزش پزشکان معین و کارکنان مرتبط

2095/1/1595/12/15 نفر500000راه اندازي مراکز جامع تکامل کودکان در شهرستانهاي با جمعیت بیش از 

مداخالت جامع 
100تکاملی کودکان

بهبود مراقبت تکاملی 
در بخش هاي 

مراقبت نوزادان به 
 درصد70میزان 

ارتقا رشد و تکامل 
همه جانبه کودکان 

)ECD(

افزایش کودکانی که 
در بدو ورود به 

مدرسه درجه تکاملی 
مطلوب دارند حداقل 

 نسبت به سال 25%
پایه تا پایان برنامه

مراقبت تکاملی یگانه 
نوزادان نارس 

)NIDCAP(
100

 رشد و تکامل همه 
100جانبه کودکان

دانشگاهستاد وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

ارتقاي شاخص توسعه کودکان: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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2095/2/195/7/1تدوین بسته آموزشی خود مراقبتی  براي جمعیت عمومی

2095/2/195/7/1تدوین بسته آموزشی کاهش آنگ براي جمعیت عمومی

1095/7/195/12/1برگزاري کارگاه کشوري تربیت مربی در برنامه خود مراقبیتی

1095/7/195/12/1برگزاري کارگاه کشوري تربیت مربی در برنامه کاهش انگ

1095/7/3095/12/1برگزاري کارگاه هاي آموزشی

1095/7/195/12/1تهیه ابزارهاي پایش و ارزشیابی برنامه

1095/6/195/12/1پایش و  ارزشیابی مداخالت

1095/7/195/12/1تهیه و تدوین ابزار و مواد مورد نیاز کمپین پیشگیري از مواد محرك

افزایش سطح سواد 
سالمت روان و 

سالمت اجتماعی 
جمعیت عمومی تا 
پایان برنامه ششم

خود مراقبتی و 
100کاهش انگ

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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1095/3/195/6/30تدوین دستور العمل ها و فرمت گزارش گیري اطالعات خودکشی

15195/2/195/8/30بازنگري بسته هاي آموزشی پیشگیري از خودکشی کارشناس مراقب سالمت خانواده

15195/2/195/3/15بازنگري بسته هاي آموزشی پیشگیري از خودکشی کارشناس سالمت روان

15195/2/195/3/30بازنگري بسته هاي آموزشی پیشگیري از خودکشی پزشک

1595/2/1095/8/30)همه دانشگاه ها(  کارگاه  آموزشی در دانشگاه ها 60برگزاري  

1095/1/1595/12/15جمع آوري و ثبت داده ها و تحلیل شاخص هاي برنامه

1095/1/1595/12/15پایش و نظارت

کاهش مرگ ناشی از 
خودکشی به میزان 

 نسبت به سال 10%
پایه

1095/1/1595/12/15تشخیص و درمان به موقع افراد در معرض خطر

کاهش میزان اقدام 
به خودکشی به میزان 

  نسبت به سال 10%
پایه

100پیشگیري از خودکشی

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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4095/1/1595/6/30تدوین، بازبینی و چاپ بسته هاي آموزشی مرتبط

3095/6/3095/9/30کارگاه قطبی مهارت هاي زندگی18برگزاري 

2095/1/1595/12/2برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي گروه هاي هدف

1095/1/1595/2/30جمع آوري و ثبت داده ها و تحلیل شاخص هاي برنامه

4095/1/1595/6/30تدوین، بازبینی و چاپ بسته هاي آموزشی مرتبط

3095/6/3095/9/30کارگاه قطبی مهارت هاي فرزند پروري18برگزاري 

2095/1/1595/12/2برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي گروه هاي هدف

1095/1/1595/2/30جمع آوري و ثبت داده ها و تحلیل شاخص هاي برنامه

افزایش پوشش 
برنامه هاي 
مهارتهاي 

فرزندپروري و 
مهارتهاي زندگی به 

گروه % 25میزان 
هدف تا پایان برنامه 

گروه % 5ساالنه (
)هدف

آموزش مهارتهاي 
زندگی

آموزش مهارتهاي 
فرزند پروري

50

50

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

دانشگاهستادبرنامه)درصد( وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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2095/2/195/4/30بازنگري و ارتقاء دستور العمل ها و فرم ثبت داده هاي اطالعات

3095/3/3095/6/30بازنگري بسته هاي آموزشی، کارشناس مراقب سالمت، کارشناس سالمت روان و پزشک

2095/2/595/12/15جمع آوري و ثبت داده ها و تحلیل شاخص هاي برنامه

595/1/1595/12/2پایش و نظارت از روند اجراي برنامه

595/7/195/9/1 کارگاه آموزشی کشوري براي کارشناسان سالمت روان2برگزاري 

2095/7/195/10/1)همه دانشگاه ها(  کارگاه آموزشی مرتبط 60برگزاري 

پوشش صددرصدي 
خدمات سرپائی براي 

بیماران مبتال به 
اختالل افسردگی 

اساسی شناسایی شده 
در نظام مراقبت هاي 

بهداشتی اولیه تا 
پایان برنامه

تشخیص و مراقبت 
اختالالت 
روانپزشکی

100

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص

 62 



2095/2/195/7/1بازبینی آئین نامه ها

2095/2/195/7/1آموزش گروه هاي تخصصی

5095/2/195/7/1ارائه خدمات درمان داروئی و غیر داروئی

1095/2/195/7/1پایش و نظارت

2095/2/195/7/1بازبینی راهنماهاي موجود در زمینه الکل

2095/1/1595/5/30برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي گروه هاي هدف

5095/2/195/12/1ارائه خدمات درمان داروئی و غیر داروئی

1095/2/195/12/1پایش، نظارت و ارزیابی

4595/2/195/12/1راه اندازي و تداوم فعالیت مراکز کاهش آسیب

3595/2/195/12/1 اعزام تیم هاي سیار به مناطق تحت پوشش

1095/2/195/12/1توزیع تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در مراکز کاهش آسیب

1095/2/195/12/1پایش، نظارت و ارزیابی

سطح % 20افزایش 
پوشش خدمات 

سرپائی براي بیماران 
مبتال به اختالل 

مصرف مواد مخدر و 
روانگردان تا پایان 

برنامه

مداخالت درمان سوء 
مصرف مواد

مداخالت درمان الکل

پیشگیري از عوارض 
ناشی از سوء مصرف 

مواد
34

33

33

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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3095/2/195/12/1برگزاري کارگاه هاي آموزشی ظرفیت سازي براي ارائه دهندگان خدمت

5095/2/195/10/1 با مجریان طرحHSR عقد قرارداد در قالب طرح 

2095/2/195/12/1پایش، نظارت و ارزیابی

5095/2/1595/3/30بازنگري بسته هاي آموزشی  کارشناس سالمت روان

2095/4/1095/6/30 کارگاه  آموزشی  کشوري2برگزاري 

3095/2/1595/11/30 کارگاه  آموزشی در دانشگاه ها60برگزاري  

دانشگاهستاد

ایجاد حداقل یک 
مراکز سالمت روان 
جامعه نگر در هر 

دانشگاه

آموزش صد درصد 
کارشناسان سالمت 
روان دانشگاه در  
-حمایت هاي روانی

اجتماعی

برنامه سالمت روان 
جامع نگر

حمایت هاي روانی 
اجتماعی در بالیا و 
حوادث طبعیی

100

100

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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595/4/195/5/30تدوین دستورالعمل هاي خدمات پیشگیري از اعتیاد در جلسات کمیته هاي ستاد و استانها

595/3/195/5/30تدوین بسته حمایت هاي روانی اجتماعی در دوران بارداري و نوزادي

595/5/195/5/20 کارگاه آموزشی منطقه اي با موضوع حمایت هاي روانی اجتماي در دوران بارداري و نوزادي1برگزاري 

5952/195/3/30تدوین اپلیکیشن موبایل خود مراقبتی براي کاهش یا قطع مواد

595/2/195/12/15)همه دانشگاه ها( کاارگاه آموزشی فرزند پروري ویژه پرسنل ستاد وزارت بهداشت 60برگزاري 

595/2/195/12/2تدوین بسته بازي رفتار خوب و برگزاري کارگاه و اجراي پایلوت طرح

595/3/195/12/15تدوین بسته فرزندپروري ویژه خانواده هاي معتادین مراجعه کننده به مراکز درمان وبرگزاري کارگاه و اجراي پایلوت

595/2/195/12/15 کارگاه و اجراي پایلوت1تدوین بسته پیشگیري اولیه از اعتیاد ویژه دانشجویان علوم پزشکی و برگزاري 

595/1/1595/12/15 کارگاه و اجراي پایلوت1تدوین بسته پیشگیري اولیه مبتنی بر مداخالت اجتماع محور ویژه جوانان و برگزاري 

1095/1/1595/12/15 مداخله مختصر و مراقبت اختالالت مصرف مواد در جمعیت بزرگساالن

1095/1/1595/12/15مداخله مختصر و درمان اختالالت مصرف مواد در مادران باردار غربالگري شده

1095/1/1595/12/15تدوین سیاست  مواد در مدارس متناسب با نظام آموزشی کشور

1095/1/1595/12/15اجراي آزمایشی برنامه کارزار پیشگیري از مصرف مواد محرك

595/3/1595/4/1 برگزاري کارگاه  برنامه پیشگیري از مصرف مواد در نوجوانان و جونانان مبتنی بر اجتماع

595/1/1595/12/15اجراي برنامه پیشگیري از مصرف مواد در نوجوانان و جونانان مبتنی بر اجتماع

595/2/195/12/2پایش و نظارت

افزایش پوشش 
برنامه پیشگیري از 

% 25اعتیاد به میزان 
در گروه هاي هدف 
تا پایان برنامه ششم

100 پیشگیري از اعتیاد

دانشگاهستاد وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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در سطح استان در سطح (تدوین دستورالعمل هاي خدمات کاهش آسیب اعتیاد در جلسات کمیته هاي کاهش آسیب 
3095/1/1595/12/15)ستاد 

2095/2/195/7/1 کارگاه آموزشی کاهش آسیب اعتیاد در سطح ستاد2برگزاري 

3095/1/1595/12/15)همه دانشگاه ها( کارگاه آموزش کاهش آسیب اعتیاد در سطح  دانشگاه ها 60برگزاري 

1095/1/1595/12/15پایش و نظارت از مراکز کاهش آسیب اعتیاد

1095/2/195/5/1بازبینی پروتکل کاهش آسیب

 دانشگاه علوم پزشکی مجري 4 کارگاه  بازآموزي  پیشگیري ازخشونت خانگی براي 4برگزاري 
2095/2/2095/8/30)شهرکرد ایالم، گلستان، دزفول،(

1095/3/1595/9/30 کارگاه کشوري تربیت مربیان پیشگیري از خشونت خانگی2برگزاري 

2095/2/3095/8/30تهیه دستور العملهاي ثبت و ارجاع،فرم هاي ثبت و فرمهاي گزارش ماهیانه

2595/8/3095/11/29تهیه کتابچه ها، راهنماي آموزش کارگاهی، بروشورهاي آموزشی

1095/8/3095/11/29پایش و ارزشیابی

1595/11/195/11/29باز بینی برنامه هاي اجرایی

100کاهش آسیب اعتیاد

پیشگیري از خشونت 
100خانگی

افزایش پوشش 
برنامه کاهش آسیب 

برنامه سرنگ (اعتیاد 
به میزان  )و سوزن

 در معتادان 25%
تزریقی در مراکز 
کاهش آسیب اعتیاد

پوشش صد درصدي 
خدمات پیشگیري از 
خشونت خانگی در 
قربانیان شناسایی شده

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص

 66 



1595/2/195/11/29تدوین دستور العمل و موافقت نامه هاي مربوط به حمایت طلبی و جلب تعهد تصمیم گیرندگان کشوري

1095/3/195/05/29تهیه راهنماي اجرایی

1095/2/1595/3/30تهیه بسته هاي آموزشی

1095/4/195/09/30)چگونگی استقرار مدل، نیاز سنجی، حمایت یابی و باز آموز( کارگاه آموزشی 4برگزاري 

1095/6/195/08/30تدوین گزارش پیشرفت مطالعات مقطعی

1595/10/195/11/29ارزشیابی فرایند برنامه و ارتقاء مدل

1095/11/195/11/29تهیه اسناد سالمت اجتماعی محالت آسیب خیز

1095/4/195/05/29تحلیل نیاز سنجی محالت

1095/02/195/11/29پایش و نظارت از روند اجراي برنامه

پوشش صد درصدي 
جمعیت مناطق 

حاشیه اي شهرها در 
برنامه  مداخالت 

سالمت اجتماعی با 
رویکرد اجتماع محور 
تا پایان برنامه ششم

مداخالت سالمت 
اجتماعی با رویکرد 

اجتماع محور
100

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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8095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه آموزشی

2095/1/1595/12/10تدوین مجموعه آموزشی

8095/1/1595/12/10پایش و نظارت توسط دانشگاههاي علوم پزشکی

2095/1/1595/12/10پایش و نظارت توسط ستاد مرکزي

7095/1/1595/12/10پیگیري تخصیص اعتبار در سطح ستاد

1595/1/1595/12/10توزیع اعتبارات

1595/1/1595/12/10پیگیري عملکرد دانشگاهها

33

34

ارتقاء وضعیت دفع 
فاضالب بیمارستانها 

تا پایان برنامه% 50تا 

ارتقاء سطح آگاهی 
کارشناسان بهداشت 
محیط در خصوص 
ساماندهی مدیریت 
فاضالب بیمارستانی

پایش و نظارت بر 
مدیریت فاضالب 

بیمارستانی

پیگیري و تخصیص 
اعتبار جهت برنامه 
مدیریت فاضالب 

بیمارستانی

33

دانشگاهستاد وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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8095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه آموزشی

2095/1/1595/12/10تدوین مجموعه آموزشی

8095/1/1595/12/10پایش و نظارت توسط دانشگاههاي علوم پزشکی

2095/1/1595/12/10پایش و نظارت توسط ستاد مرکزي

7095/1/1595/12/10پیگیري تخصیص اعتبار

1595/1/1595/12/10توزیع اعتبارات

1595/1/1595/12/10پیگیري عملکرد دانشگاهها

ارتقاء وضعیت بی 
خطر سازي پسماند 

تا % 90بیمارستانی به 
پایان برنامه

33

33

34

ارتقاء سطح آگاهی 
کارشناسان بهداشت 
محیط در خصوص 
ساماندهی مدیریت 
پسماندهاي پزشکی

پایش و نظارت بر 
مدیریت پسماند 

پزشکی

پیگیري و تخصیص 
اعتبار جهت برنامه 
مدیریت پسماند 

پزشکی

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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5095/1/1595/12/10برنامه ریزي و تهیه تجهیزات جهت خرید کیت هاي تشخیصی

2095/1/1595/12/10 آنالیز و تهیه گزارش عملکرد ساالنه و ارزشیابی برنامه

پیاده سازي سیستم نظارت بر مصرف هورمون و آنتی بیوتیک در مرغداریها و دامداریها و تقویت سیستم پایش 
3095/1/1595/12/10فراورده هاي غذایی در سطح عرضه

2595/1/1595/12/10شناسایی و یررسی وضعیت بهداشت محیط و تعیین نقاط بحرانی مراکز عرضه محصوالت لبنی صنفی

5095/1/1595/12/10نمونه برداري هدفمند از محصوالت لبنی

2595/1/1595/12/10آنالیز و تهیه گزارش عملکرد ساالنه و ارزشیابی برنامه

نظارت و کنترل 
10095/1/1595/12/10 در صد و استفاده از نمک تصفیه شده در فرایند تولید نان هاي سنتی100 حذف جوش شیرین به میزان 50کیفی موادغذایی

3095/1/1595/12/10تعیین پروفایل آلودگی هوا در شهرهاي مشمول

1095/1/1595/12/10 پایش آلودگی هوا در شهرهاي مشمول

1095/1/1595/12/10تعیین شاخص خطر استنشاق هواي آلوده در شهرهاي مشمول

1095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه هاي آموزشی

2095/1/1595/12/10تهیه پروفایل ملی آالینده هاي ویژه هوا

1095/1/1595/12/10تهیه مستندات مرتبط با هواشناسی و شرایط اقلیمی هر یک از شهرهاي هدف

1095/1/1595/12/10تعیین نقاط پر خطر و منابع آالینده ثابت و محرك

کنترل و کاهش 
عوامل خطر زاري 

شاخص  
آفالتوکسین، سموم، (

آفات نباتی و 
آالینده هاي فلزي 

هورمون ها و 
در  )آنتی بیوتیکها

کنترل کیفی 
محصوالت لبنی 

صنفی

تعیین ریسک آالینده 
هاي هوا در شهرهاي 

 هزار نفر300باالي 

کاهش میزان عوامل 
خطرزا شاخص 

آفالتوکسین، سموم، (
آفات نباتی و 

آالینده هاي فلزي 
هورمون ها و 
در  )آنتی بیوتیکها

محصوالت 

نظارت و کنترل 
کیفی موادغذایی و 

استقرار نظام 
مراقبتهاي محیطی 

در محصوالت 
کشاورزي و لبنی 

 سال پایه10%

ارتقاء کیفیت هوا در 
 300شهرهاي باالي 

هزار نفر جمعیت 
براي آالینده هاي 
ویژه هوا با تاکید بر 
آالینده هاي سرطانزا

دانشگاهستاد

100

50

100

تاریخ 
پایان

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

برنامه 
خاص
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2095/1/1595/12/10تهیه پروفایل در خانوارهاي مشمول

1095/1/1595/12/10پایش خانوارهاي مشمول

595/1/1595/12/10تعیین شاخص خطر استنشاق هواي آلوده در خانوارهاي مشمول

595/1/1595/12/10 گردآوري و تدوین گزارشهاي آماري ارسالی دانشگاه ها

همکاري در تدوین و تصویب استانداردهاي بهداشت مسکن روستائی و مصرف حامل هاي انرژي در روستا با دستگاه 
595/1/1595/12/10هاي برون بخشی

595/1/1595/12/10همکاري در عملیاتی نمودن استانداردهاي مصوب

595/1/1595/12/10برگزاري کارگاه هاي آموزشی

1595/1/1595/12/10 ادغام برنامه در نظام شبکه

195/1/1595/12/10تهیه گزارشات شاخص بهداشت محیطی مسکن خانوار

595/1/1595/12/10پایش وضعیت آالینده هاي متصاعده از سوخت جامد

495/1/1595/12/10تهیه گزارشات بیماریها و عوارض مرتبط با استنشاق آالینده هاي متصاعده از سوخت جامد

ارتقاء کمی و کیفی شاخص هاي بهداشت محیط خانوار در راستاي کاهش مواجهه با آالینده هاي ناشی از مصرف 
595/1/1595/12/10سوخت جامد

595/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

1095/1/1595/12/10ارزیابی و تهیه گزارش شاخص هاي سالمت منتسب به آلودگی هوا در خانوارهاي روستائی

استفاده از سوختهاي 
با آالیندگی کمتر در 

روستاها، نقاط 
عشایري و کمتر 
% 5برخوردار به اندازه 

از خانوارهاي مشمول 
تا پایان برنامه

مدیریت بهداشت هوا 
در خانواهاي روستایی 
و عشایر و نقاط کمتر 

برخوردار

100

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

)درصد(

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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95/2/29 1095/1/15تهیه و ابالغ برنامه

95/2/29 2095/1/15برآورد و تامین هزینه براي اجراي برنامه

95/2/29 95/1/15  10آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی براي اجراي برنامه

95/2/29 95/1/15  30اجراي برنامه

95/2/29 95/1/15  20ممیزي برنامه ایمنی آب آشامیدنی

95/2/29 95/1/15  10ارزیابی و پایش برنامه

95/12/15 95/1/15  10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/12/15 95/1/15  30برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/12/15 95/1/15  40پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی

95/12/15 95/1/15  10آموزش و اطالع رسانی

95/12/15 95/1/15  10ارزیابی و پایش برنامه

95/2/29 95/1/15  10تهیه و ابالغ دستورالعمل

3095/3/195/4/1برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/12/1 95/3/1  40 پایش مواد معدنی غیر سمی از سامانه هاي تامین آب شهري و روستایی

1095/1/1595/3/1آموزش و اطالع رسانی در خصوص برنامه

95/12/15 95/4/1 10ارزیابی و پایش برنامه

95/2/29 95/1/15  10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/2/29 95/1/15  30برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/12/15 95/1/15  50پایش کلر آزاد باقیمانده سامانه هاي تامین آب شهري و روستایی

95/12/15 95/1/15  10ارزیابی و پایش برنامه

95/2/29 95/1/15  10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/12/1 95/3/1  30برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/12/1 95/3/1  50پایش مواد معئنی سمی

1095/3/195/12/1ارزیابی و پایش برنامه

10

برنامه پایش کلر آزاد 
باقیمانده سامانه هاي 
تامین آب شهري و 

روستایی

برنامه پایش مواد 
معدنی سمی از 

سامانه هاي تامین 
آب شهري و روستایی

10

10

10

10

افزایش نظارت بر 
بهداشت آب 

آشامیدنی به میزان 
 نسبت به سال 25%

پایه

تاریخ مسؤول پایش
شروع

تاریخ 
ستادپایان وزن نسبی  فعالیت

دانشگاه)درصد(

توسعه برنامه ایمنی 
آب آشامیدنی

پایش کیفیت 
میکروبی آب 
آشامیدنی

برنامه پایش مواد 
معدنی غیر سمی از 
سامانه هاي تامین 
آب شهري و روستایی

وزن نسبی هدف کمی
وزن نسبی برنامه)درصد(

)درصد(

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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95/4/29 95/1/15  10تهیه و ابالغ دستورالعمل

3095/3/195/04/1برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/7/29 95/5/1  50پایش سموم و مواد آلی سامانه هاي تامین آب شهري و روستایی

95/12/1 95/8/1 10ارزیابی و پایش برنامه

95/6/2 95/1/15  10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/6/2 95/1/15  30نظارت بر سامانه هاي تامین آب و ارزیابی ریسک

95/12/15 95/4/1 10آموزش و اطالع رسانی در خصوص برنامه

4095/2/195/5/16بررسی و کنترل طغیان بیماري هاي منتقله از آب

95/12/15 1095/3/1ارزیابی و پایش برنامه

95/2/29 95/1/15 20تدوین برنامه

95/2/29 95/1/15 20آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی براي اجراي برنامه

95/12/15 5095/3/1اجراي برنامه

95/12/15 95/3/1 10ارزیابی و پایش برنامه

95/2/29 95/1/15 10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/12/15 3095/1/15برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/12/15 95/3/1 50پایش میکروبی

95/2/29 95/1/15 10ارزیابی و پایش برنامه

95/2/29 95/1/15 10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/2/29 95/1/15 30برآورد و تامین مواد و تجهیزات

95/12/15 95/2/15 40اجراي برنامه

95/12/15 1095/1/15آموزش و اطالع رسانی در خصوص برنامه

 95/12/15

10

10

10

10

10

10ارزیابی و پایش برنامه

توسعه برنامه ایمنی 
آب شناگاه هاي 

طبیعی

افزایش نظارت بر 
بهداشت آب 

آشامیدنی به میزان 
 نسبت به سال 25%

پایه

برنامه سنجش سموم 
و مواد آلی  سامانه 

هاي تامین آب 
شهري و روستایی

برنامه شناسایی و 
کنترل طغیان بیماري 
هاي منتقله از آب

برنامه ارتقاء کیفیت 
آزمایشگاه هاي 
بهداشت آب و 
فاضالب

برنامه پایش 
میکروبی آب استخر 
هاي شنا و شناگاه 

هاي طبیعی

تاریخ 
پایان

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

دانشگاهستادشروع وزن نسبی هدف کمی
وزن نسبی برنامه)درصد(

)درصد(

 95/3/1

 فعالیت

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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95/6/29 95/1/15 10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/12/15 3095/1/15برآورد و تامین اعتبار اجراي برنامه

95/12/15 95/8/1 40اجراي برنامه

95/7/29 1095/7/1آموزش و اطالع رسانی در خصوص برنامه

95/12/15 95/7/1 10ارزیابی و پایش برنامه

95/3/29 95/1/15 10تهیه و ابالغ دستورالعمل

95/12/15 3095/1/15برآورد و تامین مواد و تجهیزات بازرسی

95/12/15 95/2/1 40بازرسی و پایش  آب مورد استفاده براي آبیاري مزارع کشاورزي

95/12/15 1095/1/15آموزش و اطالع رسانی در خصوص برنامه

95/12/15 95/3/1 10ارزیابی و پایش برنامه

50

تاریخ مسؤول پایش
دانشگاهستادپایان

کاهش سطح زیر 
کشت مزارع 

کشاورزي که با 
فاضالب خام آبیاري 

 50می شود به میزان 
درصد نسبت به سال 

پایه

50برنامه ایمنی فاضالب

هدف کمی

بازرسی و پایش  آب 
مورد استفاده براي 

آبیاري مزارع 
کشاورزي

وزن نسبی 
وزن نسبی برنامه)درصد(

وزن نسبی  فعالیت)درصد(
)درصد(

تاریخ 
شروع

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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1595/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر بیماري هاي منتقله از آب و غذا

1495/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر بیماري هاي منتقله از ناقلین

1495/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر بیماري هاي شغلی

1495/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر بیماري هاي مرتبط با تغذیه

1495/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر بیماري هاي منتقله از هوا

1495/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر بیماري هاي غیر واگیر

1595/1/1595/8/30ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري سالمت عمومی در برابر شرایط اضطراري و بحران

3395/1/1595/8/30ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ایمنی آب

3395/1/1595/8/30ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ایمنی غذا

3495/1/1595/8/30ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بهداشت هوا

1795/8/3095/12/15تدوین و اجراي برنامه سازگاري براي کنترل بیماري هاي منتقله از آب و غذا

1795/8/3095/12/15تدوین و اجراي برنامه سازگاري براي کنترل بیماري هاي منتقله از ناقلین

1695/8/3095/12/15تدوین و اجراي برنامه سازگاري براي کنترل بیماري هاي شغلی

1795/8/3095/12/15تدوین و اجراي برنامه سازگاري براي کنترل بیماري هاي منتقله از هوا

1695/8/3095/12/15تدوین و اجراي برنامه سازگاري براي کنترل بیماري هاي غیرواگیر

1795/8/3095/12/15تدوین و اجراي برنامه سازگاري در مدیرت سالمت در شرایط اضطرار

ارتقاء توان نظام 
سالمت در مقابله با 
تغییر اقلیم به میزان 

 تا پایان برنامه20%

33

33

34

ارزیابی آسیب پذیري 
و سازگاري سالمت 

عمومی در برابر 
اثرات تغییر اقلیم

ارزیابی اثرات تغییر 
اقلیم بر بهداشت 

محیط

تدوین و اجراي 
برنامه سازگاري در 
بخش سالمت

تاریخ مسؤول پایشبرنامه
شروع

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

)درصد(
تاریخ 
دانشگاهستادپایان وزن نسبی هدف کمی

)درصد(

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
برنامه 
خاص
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1595/1/1595/12/10تدوین و اجراي برنامه سازگاري در مدیرت سالمت در شرایط اضطرار

2095/1/1595/12/10طراحی برنامه و آموزش بازرسین بهداشت محیط

2095/1/1595/12/10بازنگري فرایندهاي تهیه و عرضه مواد غذایی در مراکز تهیه و عرضه  مواد غذایی

در رستوران و مرکز عرضه مواد غذایی بیمارستان  ( haccp(اجراي داوطلبانه برنامه سیستم هاي مدریتی ایمنی غذا 
2095/1/1595/12/1ها

2595/1/1595/12/10تهیه گزارش عملکرد سالیانه

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

استقرار سیستم 
مدیریتی ایمنی مواد 

غذایی با اولویت 
ارائه مواد غذایی در (

بیمارستانها و 
به  )...رستوران ها و 

تا پایان % 20میزان 
برنامه

اجراي سیستم 
داوطلبانه مدیریت 

تجزیه و تحلیل خطر 
با تاکید بر نقاط 
بحرانی در مراکز 
عرضه مواد غذایی

100

کاهش میزان آالینده هاي آب، خاك، هوا به حداقل استانداردهاي پذیرفته جهانی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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1095/1/1595/6/31بازنگري کتاب بهبود تغذیه ورشد کودکان ویژه پزشکان

1095/6/3195/9/30چاپ کتاب بهبود تغذیه ورشد کودکان ویژه پزشکان

1095/9/3095/12/10 برگزاري کارگاه هاي آموزشی پزشکان

آموزش و باز آموزي کارکنان بهداشتی درمانی ،مربیان مهدهاي کودك؛ معلمین؛ مروجین ؛ آموزشیاران نهضت سواد 
1095/1/1595/12/10آموزي

1095/1/1595/12/10 شناسائی کودکان مبتال به سوء تغذیه خانوارهاي نیازمند

1095/1/1595/12/10آموزش تئوري و عملی طرز تهیه غذاهاي کمکی کودکان به مادران بااستفاده از مواد غذایی بومی و در دسترس  

1095/1/1595/12/10 تهیه و پخش تیزر ، تهیه برنامه هاي آموزشی دیجیتالی براي کودکان

1095/1/1595/12/10ارائه خدمات مشاوره تغذیه براي مادران

1095/1/1595/12/10هماهنگی و نظارت بر تامین و توزیع سبد غذایی از طریق کمیته امداد، وزارت رفاه ، بهزیستی و موسسات خیریه

1095/1/1595/12/10 ارزشیابی رشد و تغذیه کودکان  دریافت کننده سبد غذایی

3095/1/1595/12/10استاندارد نمودن برنامه هاي تغذیه اي و آموزشی ارائه شده در روستامهدها

2095/1/1595/12/10آموزش و بازآموزي مربیان و کارکنان روستا مهدها

برگزاري کارگاه هاي آموزشی  تغذیه کودکان زیر پنج سال براي مدیران ، مربیان و کارشناسان تغذیه شاغل در 
2095/1/1595/12/10مهدهاي کودك

2095/1/1595/12/10 سال روستا مهدها3 – 6ارزیابی وضعیت رشد کودکان 

 سال در روستامهدها باهمکاري بهزیستی و وزارت 6 تا 3 گسترش برنامه تامین یک وعده غذاي گرم براي کودکان 
595/1/1595/12/10رفاه

595/1/1595/12/10تشکیل کالسهاي آموزشی در منازل مادران یا مساجد

کاهش شیوع سوء 
تغذیه پروتئین انرژي 

در گروه هاي 
آسیب پذیر به میزان 

 در صد سال پایه 10
تا پایان برنامه

7
 برنامه مداخله اي 
بین بخشی کاهش 
سوء تغذیه کودکان

تامین یک وعده 
غذاي گرم در روستا 
مهدها و ارائه خدمات 
تغذیه و مشاوره به 
کودکان و مراقبین 

کودك

7

دانشگاهستاد وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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1095/1/1595/2/15تشکیل کمیته راهبري

1095/2/3095/2/31تهیه دستور عمل وروش اجرا

2095/1/1595/2/31برگزاري کارگاه هاي آموزش کارشناسان تغذیه و سالمت کودکان

1095/3/195/3/7تامین ابزارهاي تن سنجی

1595/3/1595/4/15آموزش تیم هاي پرسشگري

1095/1/1595/6/31اجراي در سطح دانشگاه

1095/10/3095/11/30ارزشیابی. پایش 

1595/8/195/12/10تهیه گزارش پیشرفت

2095/1/1595/12/10ارائه مشاوره تغذیه به مادران باردار

2095/1/1595/12/10 شناسائی زنان باردار مبتال به سوء تغذیه خانوارهاي نیازمند و معرفی به بنیاد علوي

2095/1/1595/12/10تدوین و چاپ متون آموزشی

1595/1/1595/8/30آموزش کارکنان بهداشتی

1595/1/1595/12/10برگزاري کالس هاي آموزشی مادران

1095/3/195/6/1تهیه، بازنگري وچاپ مطالب آموزشی

کاهش شیوع سوء 
تغذیه پروتئین انرژي 

در گروه هاي 
آسیب پذیر به میزان 

 در صد سال پایه 10
تا پایان برنامه

بررسی ملی تعیین 
شاخص هاي تن 
 5سنجی کودکان زیر 

سال

حمایت تغذیه اي 
مادران باردار و شیرده 
نیازمند مبتال به سوء 

تغذیه

7

7

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان برنامه 

خاص
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2095/3/195/6/1تشکیل کمیته بین بخشی

2095/6/195/6/20تدوین سبد مطلوب غذایی براي تغذیه رایگان و مدارس شبانه روزي

1095/6/2095/7/20تهیه دستور عمل اجراي برنامه

2095/1/1595/12/10تهیه تفاهم نامه

1095/1/1595/12/10ابالغ دستور عمل و تفاهم نامه

2095/1/1595/5/15پایش و ارزشیابی برنامه

1095/5/1595/6/15تشکیل کمیته بین بخشی

595/6/1595/6/31بازنگري دستور عمل پایگاه تغذیه سالم

2095/1/1595/12/10تهیه تفاهم نامه

595/1/1595/12/10ابالغ دستورعمل و تفاهم نامه

2095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

4095/2/195/6/30تهیه و چاپ مطالب آموزشی براي معلمین، مراقبین بهداشت و دانش آموزان

3095/6/3195/7/15تشکیل کمیته ملی تغذیه مدارس

4095/1/1595/7/1تدوین دستورعمل برنامه

3095/7/195/12/10تعیین استان هاي مجري

2095/1/1595/12/10بازنگري و تدوین متون آموزشی

3095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه هاي آموزشی و بازآموزي براي کارشناسان تغذیه

3095/1/1595/7/1برنامه ریزي جهت مکمل یاري با  ویتامین د

2095/7/195/12/10همکاري با دفتر سالمت خانواده جهت برنامه ریزي براي ارتقا سطح سالمت و کاهش سوء تغذیه

1595/1/1595/12/10بازنگري و تدوین متون آموزشی مناسب

2595/1/1595/12/10برگزاري کارگاه هاي آموزشی  بازآموزي براي کارشناسان تغذیه

3595/1/1595/7/1برنامه ریزي جهت مکمل یاري با  ویتامین د و کلسیم

2595/7/195/12/10همکاري با دفتر سالمت خانواده جهت برنامه ریزي براي ارتقا سطح سالمت و کاهش سوء تغذیه در گروه سنی

برنامه ارتقائ سطح 
سالمت تغذیه اي 

سالمندان
7

کاهش شیوع سوء 
تغذیه پروتئین انرژي 

در گروه هاي 
آسیب پذیر به میزان 

 در صد سال پایه 10
تا پایان برنامه

بهبود تغذیه دانش 
آموزان در مدارس 

شبانه روزي
7

بهبود وضعیت بوفه 
7هاي مدارس

اجراي برنامه مدارس 
7دوستدار تغذیه سالم

برنامه ارتقائ سطح 
سالمت تغذیه اي 

میانساالن
7

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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2095/1/1595/12/10بازنگري و تدوین متون آموزشی مناسب

4095/1/1595/6/30برگزاري کارگاه هاي آموزشی  بازآموزي براي کارشناسان تغذیه

4095/3/195/10/1همکاري با دفتر سالمت خانواده جهت برنامه ریزي براي ارتقا سطح سالمت و کاهش سوء تغذیه در گروه سنی

5095/1/1595/6/31تدوین فرایندها، استانداردها و ضوابط مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

5095/1/1595/12/10تدوین کوریکولوم هاي آموزشی خدمات غذایی براي کارشناسان تغذیه و پرسنل  بخش غذا

5095/1/1595/3/1بازنگري آئین نامه دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

5095/3/195/8/30تدوین پروتکل هاي مراقبت هاي تغذیه اي در بیماریها

4095/9/195/12/10بازنگري و نهایی سازي دستور عمل مدیریت تغذیه در بحران

3095/1/1595/12/10ترجمه، چاپ و توزیع دانشگاهی دستور عمل

3095/1/1595/5/1برگزاري کارگاه هاي آموزش و بازآموزي جهت کارشناسان تغذیه معاونت هاي بهداشتی

2095/5/195/5/31تشکیل کمیته راهبري توانمند سازي

2095/6/195/12/10تدوین آیین کار کمیته

2095/1/1595/12/10تهیه فهرست مداخالت در راستاي توانمند سازي

2095/1/1595/4/1اجراي مداخالت منتخب متناسب با ظرفیت هاي موجود در یک شهرستان از استان هاي کم برخوردار

2095/1/1595/4/1پایش و ارزشیابی برنامه

2095/4/195/9/30بازنگري و نهایی سازي بسته خدمات تغذیه ویژه مراقب سالمت، پزشک و کارشناس تغذیه

2095/4/195/12/10بازنگري فرم ها و دستور عمل ها

2095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه توجیهی آموزشی ویژه کارشناسان تغذیه ستاد معاونت بهاشت

2095/1/1595/5/30برگزاري کارگاه هاي آموزشی یژه کارشناسان تغذیه در مراکز سالمت جامعه در قطب هاي تععین شده

2095/5/195/6/1پایش و ارزشیابی برنامه

7

7

8

برنامه ارتقائ سطح 
سالمت تغذیه اي 

جوانان

برنامه بهبود مراقبت 
هاي تغذیه اي در 

بیمارستانها
ساماندهی خدمات 

مشاوره تغذیه و رژ یم 
درمانی در دفاتر 

مربوطه

مدیریت تغذیه در 
بحران

توانمند سازي جوامع 
 استان 7محلی در 

کم برخوردار

بازنگري و ارتقاي 
ارزیابی و مداخالت 
تغذیه اي در بسته 
خدمات سالمت

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش شیوع سوء 
تغذیه پروتئین انرژي 

در گروه هاي 
آسیب پذیر به میزان 

 در صد سال پایه 10
تا پایان برنامه

7

7

7

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص

 80 



1095/6/195/6/30بازنگري دستور عمل برنامه

1095/1/1595/5/30تهیه تفاهم نامه برنامه با آموزش و پرورش

2095/1/1595/6/30ارسال تفاهم نامه و دستور عمل به دانشگاه ها

2095/1/1595/12/10هماهنگی با مرکز توسعه شبکه براي تامین بودججه مکمل

1095/04/195/5/30تهیه متون آموزشی

2095/1/1595/5/31پایش برنامه

1095/6/195/6/30گزارش اجراي برنامه در دانشگاه ها

2095/1/1595/5/30تهیه تفاهم نامه برنامه با آموزش و پرورش

3095/1/1595/12/10ارسال تفاهم نامه و دستور عمل به دانشگاه ها

1095/1/1595/12/10هماهنگی با مرکز توسعه شبکه براي تامین بودججه مکمل

1095/04/195/5/30تهیه متون آموزشی

2095/1/1595/3/31پایش برنامه

1095/3/3195/4/15گزارش اجراي برنامه در دانشگاه ها

3095/4/1595/12/10نهایی سازي دستور عمل برنامه

1595/9/195/12/1ارسال دستور عمل به دانشگاه

1095/1/1595/6/30 کارگاه آموزش دستورعمل جدید براي کارشناسان ذي ربط4برگزاري 

1095/1/1595/6/31دریافت و تهیه گزارش سنجش ید ادرار دانش آموزان

1095/1/1595/12/10تهیه گزارش نهایی پنجمین پایش برنامه

2095/1/1595/12/10بازنگري استاندارد نمک یددار تصفیه شده

595/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

دانشگاهستاد

کاهش شیوع کمبود 
ریزمغذي هاي شایع 

ید، آهن، روي، (
ویتامین د و ویتامین 

در گروه هاي سنی  )آ
سال  % 10به میزان 

پایه تا پایان برنامه

مکمل یاري آهن 
14دانش آموزان دختر

مکمل یاري ویتامین 
دانش آموزان  "د"

دختر و پسر
14

بازنگري و ارتقاي 
برنامه مدیریت 

اختالالت کمبود ید
14

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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4095/1/1595/12/10تشکیل کمیته بین بخشی اجراي برنامه

1095/1/1595/12/10تعیین مجري پایلوت

1095/1/1595/12/10تدوین دستور عمل هاي اجرا و کنترل کیفی برنامه

1095/1/1595/12/10تعیین استان هاي پایلوت

1095/1/1595/12/10برگزاري جلسه توجیهی آموزشی براي مجریان استانی

1095/1/1595/12/10اجرا غنی سازي در استان هاي پایلوت

1095/1/1595/12/10گزارش میان دوره

2095/1/1595/12/10تشکیل کمیته بین بخشی اجراي برنامه

2095/1/1595/12/10تعیین مجري پایلوت

1095/1/1595/12/10تهیه پروپوزال و روش اجراي پایلوت

1595/1/1595/12/10تدوین دستور عمل هاي اجرا و کنترل کیفی برنامه

595/1/1595/12/10تولید آزمایشی روغن غنی شده

2095/1/1595/12/10بررسی اثربخشی روغن غنی شده با ویتامین آ

1095/1/1595/12/10تهیه گزارش پیشرفت

2095/1/1595/12/10تشکیل کمیته راهبري

3095/1/1595/12/10تعیین مجري پایلوت

595/1/1595/12/10تهیه پروپوزال و روش اجرا

595/1/1595/12/10تعیین دانشگاه هایی که در آن ها سنجش اجرا می شود

2095/1/1595/12/10کودکان "آ"اجراي سنجش ویتامین 

2095/1/1595/12/10گزارش پیشرفت

2095/1/1595/12/10 سال2نهایی سازي گزارش پایلوت مکمل یاري روي در کودکان زیر 

2095/1/1595/12/10تهیه دستورعمل اجراي برنامه

2095/1/1595/12/10هماهنگی با مرکز توسعه شبکه و ادغام برنامه در شبکه بهداشتی

2095/1/1595/12/10ارسال دستورعمل اجراي برنامه به دانشگاه ها

2095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

کاهش شیوع کمبود 
ریزمغذي هاي شایع 

ید، آهن، روي، (
ویتامین د و ویتامین 

در گروه هاي سنی  )آ
سال  % 10به میزان 

پایه تا پایان برنامه

14

14

دانشگاهستاد

14

14

تدوین و اجرا برنامه 
ملی مکمل یاري 

-24روي در کودکان 
 ماه6

تعیین وضعیت 
کودکان  "آ"ویتامین 

 سال به روش 2زیر 
سنجش سریع

پایلوت غنی سازي 
 "آ"روغن با ویتامین 

"د"و 

پایلوت غنی سازي 
 "د"آرد با ویتامین 

عالوه بر آهن و اسید 
فولیک

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص

 82 



2595/1/1595/12/10برگزاري جلسات ستاد کاهش مصرف نمک
2595/1/1595/12/10تعیین فهرست مواد غایی اولویت دار
1595/1/1595/12/10تعیین حد مجاز نمک در مواد خوراکی

1595/1/1595/12/10ارائه حدود تعیین شده به سازمان ملی استاندارد
2095/1/1595/12/10ابالغ استانداردهاي بازنگري شده به استان ها

1095/1/1595/12/10تشکیل کمیته بین بخشی اجراي بسیج
595/1/1595/12/10جلب همکاري سازمان هاي ذي ربط

1095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی
1095/1/1595/12/10تهیه تیزرهاي آموزشی
1095/1/1595/12/10برگزاري نشست خبري

595/1/1595/12/10برگزاري همایش ملی کاهش مصرف نمک
1095/1/1595/12/10اجراي برنامه هاي کارشناسی در صدا و سیما

1095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه
3095/1/1595/12/10تهیه گزارش دانشگاه ها در اجراي بسیج

1095/1/1595/12/10تشکیل کمیته علمی راهبري
1095/1/1595/12/10طراحی روش سنجش

2595/1/1595/12/10اجراي سنجش در دانشگاه ها
1095/1/1595/12/10ورود داده هاي سنجش

2595/1/1595/12/10ارائه گزارش اولیه
2095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی

4095/1/1595/12/10تشکیل کمیته راهبري بین بخشی
1095/1/1595/12/10تدوین دستورعمل بهبود کیفیت نان

1095/1/1595/12/10بازنگري استانداردهاي مربوطه
1095/1/1595/12/10اجراي دستورعمل در استان

1095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه
2095/1/1595/12/10گزارش اجرا در استان ها

کاهش مصرف نمک 
در خانوارها به میزان 

 سال پایه10%

بازنگري استاندارد 
هاي مواد خوراکی 

پرمصرف براي میزان 
نمک

برگزاري بسیج 
آموزشی کاهش 
مصرف نمک

برنامه سنجش ارتقا 
فرهنگ و سواد تغذیه 

اي

برنامه ارتقاء کیفیت 
نان با تاکید بر 
کاهش نمک

25

25

25

25

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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1595/1/1595/12/10تشکیل کمیته بین بخشی اجراي بسیج

595/1/1595/12/10جلب همکاري سازمان هاي ذي ربط

2095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

1095/1/1595/12/10تهیه تیزرهاي آموزشی

1095/1/1595/12/10برگزاري نشست خبري

595/1/1595/12/10برگزاري همایش ملی افزایش مصرف میوه

1095/1/1595/12/10اجراي برنامه هاي کارشناسی در صدا و سیما

1095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

1595/1/1595/12/10تهیه گزارش دانشگاه ها در اجراي بسیج

افزایش میانگین 
دریافت روزانه میوه 
در خانواده ها به 

سال پایه % 20میزان 
تا پایان برنامه

برگزاري بسیج 
آموزشی افزایش 
مصرف میوه

100

دانشگاهستاد

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
پایان

برنامه 
خاص
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1595/1/1595/12/10تشکیل کمیته بین بخشی اجراي بسیج

595/1/1595/12/10جلب همکاري سازمان هاي ذي ربط

2095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

1095/1/1595/12/10تهیه تیزرهاي آموزشی

1095/1/1595/12/10برگزاري نشست خبري

595/1/1595/12/10برگزاري همایش ملی افزایش مصرف شیر و لبنیات

1095/1/1595/12/10اجراي برنامه هاي کارشناسی در صدا و سیما

1095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

1595/1/1595/12/10تهیه گزارش جمع بندي فعالیت  دانشگاه ها در اجراي بسیج

افزایش میانگین 
دریافت روزانه سبزي 

در خانواده ها به 
سال پایه % 20میزان 

تا پایان برنامه

برگزاري بسیج 
آموزشی افزایش 
مصرف سبزي

100

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص
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1595/1/1595/12/10تشکیل کمیته بین بخشی اجراي بسیج

595/1/1595/12/10جلب همکاري سازمان هاي ذي ربط

1095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

1095/1/1595/12/10تهیه تیزرهاي آموزشی

1095/1/1595/12/10برگزاري نشست خبري

595/1/1595/12/10برگزاري همایش ملی افزایش مصرف شیر و لبنیات

1095/1/1595/12/10اجراي برنامه هاي کارشناسی در صدا و سیما

2095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

1595/1/1595/12/10تهیه گزارش جمع بندي فعالیت  دانشگاه ها در اجراي بسیج

افزایش میانگین 
دریافت روزانه شیر و 
لبنیات در خانواده ها 

سال % 20به میزان 
پایه تا پایان برنامه

برگزاري بسیج 
آموزشی افزایش 

مصرف شیر و لبنیات
50

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
برنامه  فعالیت)درصد(

خاص
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2095/1/1595/12/10شرکت در جلسات کمیته ملی شیر مدرسه

2095/1/1595/12/10بازنگري دستور عمل برنامه

2095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

2095/1/1595/12/10تشکیل زیر کمیته ارتقاء مصرف شیر مدرسه

2095/1/1595/12/10پایش و ارزشیابی برنامه

3095/1/1595/12/10شرکت در جلسات کارگروه

3095/1/1595/12/10تعیین حد استاندارد

2095/1/1595/12/10همکاري در تدوین استاندارد جدید

2095/1/1595/12/10همکاري در بازنگري استاندارد هاي قبلی

3095/1/1595/12/10شرکت در جلسات کارگروه

1095/1/1595/12/10تعیین حد استاندارد

4095/1/1595/12/10همکاري در تدوین استاندارد جدید

2095/1/1595/12/10همکاري در بازنگري استاندارد هاي قبلی

5095/1/1595/12/10شرکت در جلسات کارگروه

5095/1/1595/12/10همکاري تدوین دستورعمل جدید

2095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

6095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه ها و  کالس هاي آموزشی

2095/1/1595/12/10تهیه تیزرهاي آموزشی

کاهش اسید 
چرب اشباع در 

روغن هاي 
خوراکی خانوار و 
مصرفی در صنایع 

غذایی

افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن با تأکید بر استانهاي ناامن و بسیار ناامن غذایی: هدف کلی 

دانشگاهستادهدف کمی

کاهش اسید 
چرب ترانس در 

روغن هاي 
خوراکی خانوار و 
مصرفی در صنایع 

غذایی

اجراي برنامه 
برچسب گذاري 

محصوالت 
خوراکی براي 

 مواد 100%
غذایی صنف و 

صنعت

100

همکاري در اجراي 
برنامه شیر مدرسه

بازنگري استاندارد 
روغن هاي خوراکی 
با رویکرد کاهش 
اسید چرب اشباع

بازنگري استاندارد 
روغن هاي خوراکی 
با رویکرد کاهش 
اسید چرب ترانس

بازنگري استاندارد 
برچسب گذاري

برنامه آموزش 
برچسب خوانی به 
مصرف کنندگان

50

50

50

100

افزایش میانگین 
دریافت روزانه 

شیر و لبنیات در 
خانواده ها به 

سال % 20میزان 
پایه تا پایان برنامه

وزن نسبی 
وزن نسبی برنامه)درصد(

وزن نسبی  فعالیت)درصد(
مسؤول پایش)درصد( برنامه 

خاص
تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان
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3395/1/1595/7/30برگزاري جلسات بازنگري طرحهاي گسترش در دانشگاهها

3395/2/195/3/30آموزش کارشناسان دانشگاهها

3495/5/195/9/30انتشار دفترچه طرح هر دانشگاه

14.2895/1/1595/3/30بازنگري تفاهم نامه و دستورالعمل هاي اجرایی

14.2895/1/1595/12/30تامین و نگه داشت پزشک در برنامه ویژه در مناطق محروم

14.2895/1/1595/12/30تامین و نگه داشت ماما در برنامه ویژه در مناطق محروم

14.2895/1/1595/12/30)تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز روستایی و خانه هاي بهداشت(تداوم 

14.2895/1/1595/12/30)تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد واحدهاي زیست پزشک و سایر بخش هاي مراکز مجري(تداوم 

14.2895/1/1595/12/30تکمیل پوشش و گسترش برنامه ارایه خدمات پاراکلینیک به جمعیت تحت پوشش برنامه

14.2895/1/1595/12/30تامین خودروي مناسب از طریق خرید خدمت

5095/1/1695/3/15براورد داروهاي مورد نیاز بر اساس بسته هاي خدمات و مراجعات شایع

5095/1/1595/12/30تعیین مکانیسم تأمین دارو در مناطق مختلف

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

 درصد 100دسترسی 
جمعیت تحت پوشش 
به مراقبتهاي اولیه 

سالمت

10

10

10

بازنگري طرح هاي 
گسترش شبکه بر 
اساس ضوابط و 

استانداردهاي تعیین 
شده

تقویت برنامه تحول 
خدمات مراقبت هاي 
اولیه در روستاها و 

 20شهرهاي زیر 
هزار نفر

تامین داروهاي 
اساسی براي 

برنامه هاي بهداشتی

برنامه 
خاص

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 

وزن نسبی هدف کمی
برنامه)درصد(
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5095/1/1595/12/30برآورد مکملهاي مورد نیاز بر اساس بسته خدمات

5095/1/1595/12/30تأمین مکمل مورد نیاز مناطق مختلف

14.2895/1/1595/12/30تکمیل مراکز سالمت جامعه و پایگاه هاي سالمت از طریق ارتقا واحدهاي دولتی موجود

14.2895/1/1595/12/30تکمیل مراکز سالمت جامعه و پایگاه هاي سالمت از طریق واگذاري به بخش غیردولتی

14.2895/1/1595/12/30اصالح و بازنگري دستور عمل اجرایی برنامه

14.2895/1/1595/12/30تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد پایگاه هاي سالمت

14.2895/1/1595/12/30تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز سالمت جامعه

14.2895/1/1595/12/30تامین نیروي انسانی مورد نیاز

14.2895/1/1595/12/30پایش اجراي برنامه در سطح پایگاه و مراکز سالمت

2095/1/1595/12/30تکمیل مراکز سالمت جامعه و پایگاه هاي سالمت از طریق ارتقا واحدهاي دولتی موجود

2095/1/1595/12/30تکمیل مراکز سالمت جامعه و پایگاه هاي سالمت از طریق واگذاري به بخش غیردولتی

2095/1/1595/12/30تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد پایگا هاي سالمت

2095/1/1595/12/30تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز سالمت جامعه

2095/1/1595/12/30تامین نیروي انسانی موردنیاز

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

 درصد 100دسترسی 
جمعیت تحت پوشش 
به مراقبتهاي اولیه 

سالمت

10

تامین مکمل هاي 
10دارویی

10

گسترش برنامه ارائه 
خدمات مراقبت هاي 
اولیه به کل کشور در 

مناطق شهري

تحول در برنامه 
پزشک خانواده در دو 

استان فارس و 
مازندران با تاکید بر 
لزوم ارائه کامل بسته 

خدمات و اصالح 
روش اجراي برنامه 
پزشک خانواده طبق 
دستورعمل حاشیه 
شهر و مناطق شهري

برنامه 
خاص
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2595/2/195/3/30برگزاري نشست هاي مشترك

2595/2/195/4/30یکسان سازي بسته ها، دستورالعمل ها و فرمها

2595/4/195/4/30ابالغ به دانشگاه ها

2595/5/195/12/29اجراي آزمایشی

3095/5/195/12/29بررسی تعیین دسترسی سالمندان ناتوان به خدمات مراقبتی در منزل

3595/2/195/2/30عقد تفاهم نامه با نهادهاي حمایتی

3595/3/195/3/30در ارایه خدمتبه سالمندان ناتوان )....کمیته امداد و بهزیستی و( مشارکت  نهادهاي حمایتی 

3395/5/195/8/30عقد تفاهم نامه با سازمان بهزیستی

3395/8/195/10/30برگزاري کارگاه آموزشی براي مددکاران

3495/2/195/2/30 ارائه خدمات به سالمندان تحت پوشش بهزیستی

1595/3/195/3/30راه اندازي مراکز ارائه خدمت

1595/5/195/8/30تأمین نیروي انسانی

1595/8/195/10/30ادغام خدمات

1595/2/195/2/30ارائه خدمات به گروه هاي هدف و مراجعین

2095/3/195/3/30آموزش به گروه هدف

2095/5/195/8/30پایش و ارزشیابی برنامه

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

 درصد 100دسترسی 
جمعیت تحت پوشش 
به مراقبتهاي اولیه 

سالمت

10

10

10

10
افزایش دسترسی در 

روستا و شهر به 
خدمات دهان و دندان

مراقبت فعال 
سالمندان ساکن در 

آسایشگاهها

 ارایه خدمت در منزل 
به سالمندان ناتوان 

در مناطق روستایی و 
حاشیه شهر

مراقبت جوانان در 
کانونهاي تجمعی 
مانند دانشگاهها، 

حوزه علمیه، پادگانها 
...و 

برنامه 
خاص
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2095/8/195/10/30 کارگاه آموزشی براي کارشناسان سالمندان دانشگاههاي کشور در خصوص بسته خدمت سالمندان2برگزاري 

2095/2/195/2/30شناسایی و مراقبت فعال سالمندان در حاشیه شهر

2095/3/195/3/30تدوین جزء کنترل درد در سالمندي

2095/5/195/8/30تدوین جزء تداخالت دارویی در سالمندان

2095/1/1595/12/30تدوین دستورالعمل اصالح فضاي ارائه خدمت مطابق با توانایی سالمندان

3395/1/1595/2/30انجام بررسی وضعیت بهره مندي مردان جوان و میانسال از مراقبتهاي اولیه سالمت

3395/2/3095/5/30انجام بررسی چگونگی ارائه خدمات بهداشت محیط و حرفه اي توسط کارکنان زن و مرد

3495/5/3095/12/30تحلیل نتایج بررسی هاي انجام شده

3395/1/1595/12/30 اجراي برنامه براي کارکنان شاغل در وزارت بهداشت

3395/1/1595/12/30 ارائه مراقبت ادغام یافته براي کارکنان صنوف در زمان صدور کارت بهداشت

 ارائه مراقبتهاي ادغام یافته بهداشتی اولیه و تشکیل پرونده سالمت میانساالن در معاینات بدو استخدام به زنان و 
3495/1/1595/12/30 سال و باالتر30مردان 

2095/1/1595/2/30بازاریابی فعال براي ارائه مراقبتهاي ادغام یافته سالمت میانساالن از طرق مختلف

2095/1/1595/3/30برگزاري کارگاه هاي آموزشی و بازآموزي مستمر کارکنان سطوح مختلف در خصوص استانداردهاي برنامه

2095/1/1595/3/30پایش و تحلیل گزارش هاي محیط بطور مستمر و بکارگیري نتایج آن در جهت ارتقاء برنامه

1595/1/1595/2/30تطبیق  استاندارد فرایندهاي ارائه خدمت

1595/1/1595/3/30تطبیق  فرایندهاي مدیریت خدمات

1095/1/1595/5/30تدوین و بکارگیري بسته  هاي خودمراقبتی در گروههاي سنی و بیماریهاي هدف بسته خدمات

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

 90بهره مندي حداقل 
درصد جمعیت تحت 

پوشش از 
مراقبت هاي اولیه 

سالمت

ارتقاي مراقبتهاي 
ادغام یافته  سالمت 

سالمندان

متناسب سازي 
ترکیب جنسی ارائه 
کنندگان خدمت با 
نیازهاي موجود

اجراي مراقبتهاي 
ادغام یافته سالمت  

براي کارکنان به 
ویژه مردان شاغل در 
دستگاههاي دولتی، 
غیر دولتی و صنوف

 استمرار و گسترش
 پوشش  ارائه

 مراقبتهاي ادغام
 یافته سالمت

 میانساالن مطابق
 استانداردهاي برنامه
  در نظام خدمات
بهداشتی اولیه

13

13

13

13

برنامه 
خاص
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1595/5/195/6/30هماهنگی با ارگانهاي مسئول

2095/6/195/12/30تدوین دستورالعمل اجرایی

1595/2/3095/3/30آموزش دستورالعمل

2095/3/195/4/30تأمین نیروي انسانی

3095/1/1595/5/30اجراي برنامه

2595/1/1595/12/30انجام فراخوان

2595/1/1595/12/30تدوین پروپوزال

2595/1/1595/12/30اجراي پروژه

2595/3/195/6/30تهیه گزارش

2095/2/195/3/30انجام فراخوان

2095/2/195/4/30تدوین پروپوزال

4095/4/195/4/30اجراي پروژه

2095/5/195/12/29تهیه گزارش

2595/5/195/12/29انجام فراخوان

2595/2/195/2/30تدوین پروپوزال

2595/3/195/3/30اجراي پروژه

2595/5/195/8/30تهیه گزارش

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

 مراقبت افراد ساکن
در خوابگاهها و زندانها

پایش و ارزشیابی 
طرح تحول در حوزه 

بهداشت

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(

پیمایش ملی براي 
تهیه داده هاي پایه

پررسی عملکرد 
واحدهاي ارائه خدمت

13

13

13

13

 90بهره مندي حداقل 
درصد جمعیت تحت 

پوشش از 
مراقبت هاي اولیه 

سالمت

برنامه 
خاص

 92 



3395/8/195/10/30انجام فراخوان

3395/2/195/2/30تدوین پروپوزال

3495/3/195/3/30اجراي پروژه

5095/5/195/8/30تهیه گزارش

5095/8/195/10/30مشارکت در بازنگري یا تدوین کوریکولوم رشته هاي بهداشت

3395/2/195/2/30طراحی کوریکولوم رشته

3395/3/195/3/30انجام اقدامات الزم جهت تصویب رشته

3495/5/195/8/30انجام اقدامات الزم جهت پذیرش دانشجو در مجتمع آموزش عالی سالمت

2595/8/195/10/30انجام هماهنگی هاي الزم براي تکمیل پرونده الکترونیک

3595/2/195/2/30انجام هماهنگی هاي الزم براي استقرار پرونده الکترونیک

4095/3/195/3/30انجام هماهنگی هاي الزم براي استمرار پرونده الکترونیک

3395/5/195/8/30تعیین شاخصهاي پایش

3395/1/1595/2/30طراحی فرایند پایش بر اساس ثبت الکترونیک

3495/1/1595/3/30طراحی فرایند پایش بر اساس ثبت کاغذي

2095/1/1595/3/30تعیین نیازمندیهاي اطالعاتی

2095/1/1595/2/30تعیین فرایند ثبت داده ها

2095/1/1595/3/30مشارکت در طراحی نرم افزار

2095/1/1595/5/30مشارکت در تست نرم افزار

2095/5/195/6/30مشارکت در استقرار  نرم افزار

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي کیفیت خدمات

ارتقاي کیفیت خدمات

 بازنگري کوریکولوم 
آموزشی رشته هاي 
مختلف بر اساس نیاز

/ تربیت کاردان
کارشناس مراقب 
سالمت خانواده

مشارکت در طراحی 
و اجراي پرونده 
الکترونیک سالمت

9

9

9

9

9

9

اصالح روند پایش 
ارائه مراقبتهاي اولیه 

سالمت

طراحی، تولید و 
تکمیل نرم افزار 

ساختار شبکه و زیج 
حیاتی

برنامه 
خاص
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3495/6/195/12/30ارزیابی نرم افزار موجود

3395/2/3095/3/30تعیین مشکالت نرم افزار موجود

3395/3/195/4/30طراحی فرایند ثبت از پرونده الکترونیک

2595/1/1595/5/30انجام هماهنگی هاي الزم با ادارات حوزه معاونت جهت بازنگري و تکمیل شرح خدمات سالمت سطح اول

2595/1/1595/12/30همکاري و انجام هماهنگی هاي الزم جهت بازنگري و تکمیل برنامه هاي سالمت

2595/1/1595/12/30...همکاري و انجام هماهنگی هاي الزم جهت بازنگري و تکمیل بوکلت ها و بسته هاي مراقبت جامع 

2595/1/1595/12/30چاپ و انتشار بسته هاي خدمات
نظارت و پایش آزمایشگاههاي بهداشتی 

2595/3/195/6/30 بار در سال2(مطابق با چک لیست سطح بندي 
نظارت و پایش آزمایشگاههاي بهداشتی 

3595/2/195/12/2مطابق با چک لیست  برنامه پزشک خانواده 
ارائه گزارش پایش به منظور اطمینان از انطباق خدمات آزمایشگاهها ي بهداشتی براساس سطوح ارائه خدمت تعریف 

1595/2/195/12/2شده  در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و بسته خدمت گروههاي سنی
ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف  آزمایشگاههاي بهداشتی با استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 

1595/2/195/12/2چک لیست سطح بندي
حوزه ستادي و (ممیزي دوره اي به منظورنظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاههاي بهداشتی 

1095/2/195/12/2)آزمایشگاههاي سطوح مختلف
نهایی سازي و ارسال  فرمهاي جمع آوري اطالعات دموگرافیک در هر یک از سطوح آزمایشگاهی در دانشگاههاي 

2595/11/295/12/2) فرم11(علوم پزشکی کشور 
تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد کردن

5095/11/295/12/2 ماه یکبار6 اطالعات هر 

2595/2/195/4/30جمع آوري و جمع بندي اطالعات ارسالی بازخورد به دانشگاهها جهت رفع نقایص
در سامانه  ) دانشگاه پایلوت4 (ثبت اطالعات دموگرافیک و اموزشی کارکنان شاغل در آزمایشگاههاي بهداشتی

3095/2/295/12/2توانمندسازي با همکاري انستیتو پاستور ایران

1595/2/195/12/2جهت آموزش مجازي ) مورد3(تهیه فیلم هاي آموزشی 

1595/2/195/12/2برگزاري دوره هاي آموزشی غیر حضوري
برگزاري کارگاههاي آموزشی حضوري کشوري و منطقه اي بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت هاي نظام 

4095/2/195/12/2مراقبت بیماري هاي واگیر و غیر واگیر با همکاري آزمایشگاههاي مرجع کشوري بیماریها و آزمایشگاههاي مرجع 

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي کیفیت خدمات

طراحی و تکمیل نرم 
افزار ثبت مرگ

توانمند سازي مدیران 
وکارکنان 

آزمایشگاههاي شبکه 
بهداشتی 

در همه دانشگاهها

10

9

9

9
بازنگري و نقویت 
بسته خدمت سطح 

یک

حصول اطمینان از 
استقرار نظام تضمین 

کیفیت و اعتبار 
بخشی در شبکه 
آزمایشگاههاي 

بهداشتی

تکمیل وروز آمد 
کردن اطالعات 

آزمایشگاههاي شبکه 
دانشگاهی

9

برنامه 
خاص

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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8095/1/1595/11/30مراقبت  بیماران تحت پوشش بصورت ماهانه توسط بهورز و فصلی توسط پزشک

2095/1/1595/11/30بازآموزي پزشکان و سایر پرسنل مجري برنامه دیابت و فشارخون باال

7095/1/1595/11/30مراقبت  بیماران تحت پوشش بصورت ماهانه توسط بهورز و فصلی توسط پزشک

1095/1/1595/11/30ثبت الکترونیک نتایج آزمایشات بیماران تحت مراقبت

2095/1/1595/11/30 در فواصل سه تا شش ماهه داشته اندHbA1cتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش که % 50افزایش 

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهپایان

افزایش نسبت 
بیماران شناسایی 

شده مبتال به فشار 
خون با فشارخون 

کنترل شده به میزان 
 تا پایان برنامه 10%

ششم

افزایش نسبت 
بیماران مبتال به 
و ,دیابت با قند خون 

HbA1c کنترل 
تا % 10شده به میزان 

پایان برنامه ششم

تقویت مراقبت 
بیماران مبتال به فشار 

خون باال
100

تقویت مراقبت 
بیماران مبتال به 

دیابت
100

ستاد برنامه 
خاص
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8095/4/195/12/15 غربالگري و معاینات پزشکی دانش آموزان پایه هاي اول، پنجم و نهم بر اساس بسته خدمت مدون

2095/1/1595/8/1اعمال تغییرات در بسته مراقبت براساس تفاهم نامه وزراي بهداشت و آموزش و پرورش

6595/1/1595/7/1هماهنگی  با سایر سازمان هاي مرتبط براي شناسایی گروه هدف

3595/7/195/12/15از جمعیت شناسایی شده% 30تعیین راهکار هاي مداخله اي براساس نتایج بررسی فوق براي 

2595/1/1595/12/1تعیین تیم تدوین متن آموزشی براي هر موضوع

2595/1/1595/12/1تدوین متون آموزشی

2595/1/1595/12/1اصالح و بازنگري متون تهیه شده

2595/1/1595/12/1چاپ و انتشار کتب تهیه شده

2095/1/1595/12/1پشتیبانی و نظارت بر انتشار نشریه مجازي  داوطلبان سالمت

2095/1/1595/12/1 قطب نشریه5تشکیل کمیته وبرگزاري جلسات فصلی 

2095/1/1595/12/1انتخاب عناوین مقاالت  وتهیه مقاالت

2095/1/1595/12/1 قطب5 شماره درسال در 4طراحی وبارگزاري نشریه 

2095/1/1595/12/1ترویج و اطالع رسانی مطالب نشریه مجازي با روش هاي فیزیکی ومجازي

5095/1/1595/12/1) ساعته 28(برگزاري دوره هاي تربیت مربی داوطلبان سالمت

5095/1/1595/12/1تهیه وتدوین متون آموزشی مراقبین سالمت در زمینه جلب مشارکت مردمی

تاریخ 
دانشگاهستادپایان وزن نسبی 

وزن نسبی  فعالیت)درصد(
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع

افزایش پوشش 
مراقبت از جمعیت به 

 درصد تا 100میزان 
پایان برنامه

مراقبت سالمت 
 18 تا 6دانش آموزان 
سال

تدوین برنامه مراقبت 
 تا 6سالمت نوجوانان

 سال غیردانش 18
آموزان

تدوین متون آموزشی 
داوطلبان سالمت در 
زمینه پیشگیري و 
همکاري در درمان 
بیماري هاي واگیر، 
غیر واگیر، باروري 

سالم، مقابله با بالیا با 
رویکرد  جامعه محور

انتشار نشریه مجازي 
داوطلبان سالمت

برگزاري دوره هاي 
آموزشی توانمند 
سازي مراقبین 

سالمت در زمینه  
جلب مشارکت جامعه 

7

7

7

7

7

برنامه 
خاص

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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2595/7/195/9/30جذب منابع مالی مورد نیاز

2595/7/195/9/30تعیین افراد نمونه بر اساس شاخص ها

2595/7/195/9/30برگزاري مراسم ملی و استانی

2595/7/195/9/30تقدیر ازمربیان خیرین وداوطلبان نمونه

2095/2/195/3/30 بازنگري وارتقاي مدل آموزشی داوطلبان سالمت

2095/4/195/4/30برگزاري کارگاه آموزشی تربیت مربیان داوطلبان سالمت

2095/5/195/12/1بازنگري وچاپ کتاب راهنماي مربیان و کتب راهنماي داوطلبان سالمت

2095/5/195/12/1مدیریت و طراحی سایت و شبکه مجازي داوطلبان سالمت

2095/1/1595/12/1مدیریت بر تامین واستاندارد سازي فضاي آموزشی پایگاه ها ومراکز جامع سالمت

2095/7/195/12/1طراحی سایت  داوطلبان سالمت جمهوري اسالمی ایران

2095/2/195/12/1تشکیل دبیرخانه مداخالت جامعه محور معاونت بهداشتی

2095/2/195/12/1پیگیري مصوبات جلسات

2095/2/195/12/1تدوین دستورالعمل اجرایی ونظام نامه دبیرخانه مداخالت جامعه محور

2095/2/195/12/1تهیه گزارش عملکرد  دبیرخانه

2595/2/195/12/1جمع آوري وجمع بندي گزارش شاخص هاي برنامه داوطلبان سالمت محالت

2595/2/195/12/1پایش عملکرد برنامه داوطلبان سالمت محالت

2595/4/195/6/30بازنگر ي دستورالعمل اجرایی برنامه داوطلبان سالمت محالت

2595/7/195/10/30بازنگري چک لیست ارزیابی برنامه داوطلبان سالمت محالت

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
ستادپایان

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
دانشگاه فعالیت)درصد(

افزایش پوشش 
مراقبت از جمعیت به 

 درصد تا 100میزان 
پایان برنامه

ارزیابی   عملکرد 
برنامه داوطلبان 
سالمت محالت

7

7

7

7

تقویت وتوسعه 
مداخالت جامعه 

محور درحوزه سالمت

بازنگري و تقویت 
بسته خدمات جلب 
مشارکت جامعه

برگزاري مراسم 
گرامیداشت روز 
جهانی داوطلب

برنامه 
خاص
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بر اساس معرفی افراد از طرف ادارات به عنوان نیروهاي  ( شناسایی سازمان ها و افراد متخصص و واجد شرایط 
2595/2/195/12/1)تخصصی جهت همکاري 

2595/2/195/12/1 عقد تفاهم نامه همکاري و  تنظیم و اجراي پروژه اجرایی

تدوین و طراحی متون آموزشی داوطلبان متخصص در زمینه پیشگیري و همکاري در درمان بیماري هاي واگیر  
2595/2/195/12/1مقابله با بالیا با رویکرد  جامعه محور- باروري سالم - وغیر واگیر

2595/2/195/12/1نظارت وجمع بندي عملکرد داوطلبان متخصص

14.2895/2/195/12/1 شناسایی خیرین و واقفین و معتمدین محالت و برقراري ارتباط جهت بهره برداري از ظرفیت هاي آنان

14.2895/2/195/12/1 تشکیل کمیته جلب مشارکت خیرین و واقفین سالمت

14.2895/2/195/12/1بازنگري دستورالعمل جلب مشارکت خیرین

14.2895/2/195/12/1تشکیل سایت اطالعاتی خیرین حوزه بهداشت

14.2895/2/195/12/1 برگزاري مراسم ساالنه تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین سالمت

14.2895/2/195/12/1بررسی  منابع مالی تجهیزاتی مورد نیاز توسعه شبکه

14.2895/2/195/12/1 نظارت و پایش حسن اجراي پروژه هاي حمایتی از سوي خیرین بر اساس شاخص

2095/7/195/12/1 شناسایی سازمان ها ي مردم نهاد موثر بر سالمت

2095/7/195/12/1تشکیل بانک الکترونیک سازمان هاي مردم نهاد

2095/7/195/12/1تشکیل  کمیته فنی سازمان هاي مردم نهاد موثر بر سالمت

2095/7/195/12/1طراحی وابالغ دستورالعمل ساماندهی مشارکت سازمان هاي مردم نهاد

2095/7/195/12/1جمع بندي  ، پایش حسن همکاري سازمان هاي مردم نهاد با نظام سالمت  بر اساس شاخص

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

)درصد(
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

7

7

تاریخ مسؤول پایش
شروع

افزایش پوشش 
مراقبت از جمعیت به 

 درصد تا 100میزان 
پایان برنامه

ساماندهی  و جلب 
همکاري سازمان 

هاي مردم نهاد براي 
توسعه خدمات 

سالمت

ساماندهی ، شناسایی 
و جذب منابع 

غیردولتی وخیرین  و 
واقفین

توانمند سازي 
داوطلبان متخصص 
وجامعه تحت پوشش 
در ارتقاي سالمت 
خود ، خانواده وجامعه

7

برنامه 
خاص
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16.6695/2/195/12/1برگزاري جلسات هماهنگی با ادارات ودفاتر معاونت بهداشت

16.6695/2/195/12/1تامین بودجه مورد نیاز

16.6695/2/195/12/1برگزاري کارگاه هاي آموزشی

16.6695/2/195/12/1تدوین  وابالغ دستورالعمل اجرایی هر مداخله با مشارکت داوطلبان سالمت

16.6695/2/195/12/1تدوین  شاخص هاي ارزیابی برنامه

16.6695/2/195/12/1جمع بندي شاخص هاي هر مداخله با مشارکت داوطلبان سالمت

2095/2/195/12/1پشتیبانی و نظارت بر انتشار نشریه مجازي  داوطلبان سالمت

2095/2/195/12/1 قطب نشریه5تشکیل کمیته وبرگزاري جلسات فصلی 

2095/2/195/12/1انتخاب عناوین مقاالت  وتهیه مقاالت

2095/2/195/12/1 قطب5 شماره درسال در 4طراحی وبارگزاري نشریه 

2095/2/195/12/1ترویج و اطالع رسانی مطالب نشریه مجازي با روش هاي فیزیکی ومجازي

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی 

وزن نسبی  فعالیت)درصد(
دانشگاهستادمسؤول پایش)درصد( وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(

7

افزایش پوشش 
مراقبت از جمعیت به 

 درصد تا 100میزان 
پایان برنامه

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

توانمندسازي مدیران 
و کارشناسان 

مشارکت مردمی 
درزمینه شیوه هاي  
جلب مشارکت مردم 

درپیشگیري از 
بیماري هاي  تب 

بیماري هاي -مالت 
- منقله از ناقلین 

ترویج تغذیه با شیر 
-باروري سالم - مادر

شیوه زندگی سالم 
-درمیانساالن 

مقاومت به آنتی 
مقابله با - بیوتیک ها

بالیا وحوادث مترقبه

7

انتشار نشریه مجازي 
داوطلبان سالمت

برنامه 
خاص
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12.595/1/1595/1/25تشکیل کمیته فنی

12.595/1/2595/1/30بروز رسانی نظام نامه برنامه منطقه اي

12.595/1/2595/1/30تدوین کوریکولوم کشوري

12.595/1/3095/2/15برگزاري جلسات هماهنگی هاي قطب هاي ده گانه

12.595/2/1595/12/1برگزاري دوره توسط قطب هاي ده گانه

12.595/2/1595/12/1پایش و ارزشیابی برنامه

12.595/2/1595/12/1تدوین گزارش پیشرفت ماهیانه

12.595/2/1595/12/1تدوین گزارش نهایی برنامه

2595/1/1595/12/30تعیین محتواي آموزشی

2595/1/1595/12/30ارزیابی محتواي آموزشی

2595/1/1595/12/30انتشار محتواي تهیه شده

2595/1/1595/12/30ابالغ محتواي تهیه شده

2595/1/1595/12/30تعیین سرفصل آموزشی

2595/1/1595/12/30تعیین گروه هدف

2595/1/1595/12/30برنامه ریزي براي برگزاري دوره

2595/1/1595/12/30اجرا

2595/1/1595/12/30تعیین دوره هاي آموزشی مورد نیاز

2595/1/1595/12/30تعییین گروه هدف دوره

2595/1/1595/12/30تعیین محتواي آموزشی

2595/1/1595/12/30اجرا

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
تاریخ مسؤول پایش فعالیتهدف کمی

شروع
وزن نسبی 

)درصد(
تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش آگاهی، 
توانمندي و مهارت 

 ارایه دهندگان 100%
خدمات در سطح اول 
لغایت پایان برنامه

توانمندسازي مدیران 
و کارشناسان بخش 
بهداشت و ستاد ملی

وزن نسبی 
وزن نسبی برنامه)درصد(

)درصد(

10

10

10

10
برگزاري دوره هاي 
آموزشی براي ارائه 
کنندگان خدمت

برگزاري دوره هاي 
آموزشی براي مربیان 
و کارشناسان ستادي

تدوین و بازنگري 
بسته هاي آموزشی 
متناسب با برنامه 

هاي تدوین شده یا 
بازنگري شده

برنامه 
خاص
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5095/1/1595/6/30تدوین منابع آموزشی دوره

5095/1/1595/6/30چاپ و انتشار منابع آموزشی

2095/1/1595/12/30تشکیل کارگروه آموزش مجازي

2095/1/1595/12/30تعیین دانشگاههاي مجري دوره

2095/1/1595/12/30تجهیز مراکز مجاز براي برگزاري دوره کاردانی مجازي

2095/1/1595/12/30آموزش مربیان مراکز منتخب

2095/1/1595/12/30برگزاري دوره

2595/1/1595/12/30برگزاري دوره هاي هماهنگی

2595/1/1595/12/30تعیین سرفصل موضوعات

2595/1/1595/12/30هماهنگی جهت تهیه مقاالت نشریه

2595/1/1595/12/30چاپ و انتشار نشریات

2095/1/1595/2/15انجام فراخوان

2095/2/195/3/15تهیه پروپوزال

2095/4/195/4/30انجام مطالعه

2095/5/195/6/30تحلیل داده ها

2095/7/195/9/30تهیه گزارش

2595/1/1595/3/30تکمیل چک لیست ارزیابی عملکرد مراکز

2595/2/1595/4/15جمع بندي چک لیستها

2595/4/1595/5/15تهیه گزارش وضعیت موجود عملکرد مراکز آموزش بهورزي

2595/5/1595/6/1تشکیل جلسه مشورتی کارشناس مسئوالن

2095/1/1595/12/30برگزاري دوره هاي آموزشی براي مربیان

2095/1/1595/12/30مشارکت در برگزاري دوره کارشناسی ارشد مجازي آموزش پزشکی ویژه مربیان

2095/1/1595/12/30تقویت تجهیزات آموزشی مراکز

2095/1/1595/12/30)براي برگزاري بازآموزیها(آموزش و توانمندسازي مربیان پاره وقت 

2095/1/1595/12/30تقویت فضاي فیزیکی و تجهیزات اداري مراکز

پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبتهاي اولیه: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش آگاهی، 
توانمندي و مهارت 

 ارایه دهندگان 100%
خدمات در سطح اول 
لغایت پایان برنامه

10

10

10

10
تربیت بهورز 

برگزاري دوره (
)کاردانی بهورزي

10

10

ارتقاي دانش و 
مهارت بهورزان 

برگزاري دوره (شاغل 
کاردانی مجازي 

)بهورزي

انتشار نشریات 
فصلنامه (آموزشی 

هاي بهورز و مراقب 
)سالمت خانواده

بررسی وضعیت 
سالمت بهورزان در 

مقایسه سایر با 
کارکنان سالمت در 

شهر

ارزیابی عملکرد 
مراکز آموزش بهورزي

تقویت مراکز آموزش 
بهورزي به مرکز 

آموزش و بازآموزي 
کارکنان

برنامه 
خاص
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1095/1/1595/11/29پشتیبانی و نظارت بر پورتال خودمراقبتی فردي

1095/1/1595/11/29اجراي کمپین اطالع رسانی

2095/1/1595/11/29شناسایی سفیران سالمت

2095/1/1595/11/29تربیت سفیران سالمت

1095/1/1595/11/29نیازسنجی سالمت

1095/1/1595/11/29ارزشیابی عملکرد سفیران

2095/1/1595/11/29ارزشیابی برنامه

2095/01/1595/5/29تدوین بسته  هاي خودمراقبتی در گروههاي سنی و بیماریهاي هدف بسته خدمات

3095/5/2995/11/29 بکارگیري بسته  هاي خودمراقبتی در گروههاي سنی و بیماریهاي هدف بسته خدمات

2095/01/1595/5/29تدوین  بسته  هاي خودمراقبتی در بیماریهاي هدف بسته خدمات

3095/5/2995/11/29بکارگیري بسته  هاي خودمراقبتی در بیماریهاي هدف بسته خدمات
برگزاري کالس هاي آموزشی  براي دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه اول و دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه 

8095/7/195/12/15دوم

2095/7/195/12/15استمرار خدمات مشاوره اي به دانش آموزان متوسطه اول در مرکز استانها

1095/1/1595/12/10پشتیبانی و نظارت بر پورتال خودمراقبتی سازمانی

1095/1/1595/12/10اجراي کمپین اطالع رسانی

2095/1/1595/12/10شناسایی سازمان ها

2095/1/1595/12/10تشکیل شوراهاي ارتقاي سالمت در محل کار

1095/1/1595/12/10برنامه ریزي دوره هاي آموزشی

1095/1/1595/12/10ارزشیابی عملکرد شوراها

2095/1/1595/12/10ارزشیابی برنامه

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

پوشش برنامه ملی 
خودمراقبتی به میزان 

 درصد جمعیت 70
تحت پوشش تا پایان 

برنامه ششم

13

13

13

13 برنامه خودمراقبتی 
فردي

تدوین جزء 
خودمراقبتی در 
مراقبتهاي اولیه 

سالمت

 برنامه بلوغ و 
سالمت باروري 

 سال18 تا 6نوجوانان

برنامه خودمراقبتی 
سازمانی

برنامه 
خاص

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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1095/1/1595/12/10پشتیبانی و نظارت بر پورتال خودمراقبتی اجتماعی

1095/1/1595/12/10اجراي کمپین اطالع رسانی

2095/1/1595/12/10روستایی و شوارایاري/شناسایی شوراهاي شهري

3095/1/1595/12/10برنامه ریزي دوره هاي آموزشی

1095/1/1595/12/10ارزشیابی عملکرد شوراها

2095/1/1595/12/10ارزشیابی برنامه

1095/1/1595/12/10پشتیبانی و نظارت بر پورتال گروه هاي خودیار

1095/1/1595/12/10اجراي کمپین اطالع رسانی

3095/1/1595/12/10تشکیل گروه هاي خودیار

2095/1/1595/12/10برگزاري جلسات توجیهی

1095/1/1595/12/10ارزشیابی عملکرد گروه هاي خودیار

2095/1/1595/12/10ارزشیابی برنامه

6095/1/1595/12/10آموزش و توانمندسازي کارکنان آموزش و ارتقاي سالمت

4095/1/1595/12/10آموزش و توانمندسازي کارشناسان کارکنان حوزه بهداشت

1095/1/1595/12/10آموزش و توانمندسازي کارشناسان کارکنان حوزه بهداشت

3095/1/1595/12/10توانمندسازي جوامع روستایی

2095/1/1595/12/10بهسازي و ساخت توالت خانوار روستایی

3095/1/1595/12/10)دانشگاههاي قطب(تسري اجراي برنامه به مناطق هدف جدید

1095/1/1595/12/10تداوم اجراي برنامه ابتکارات جامعه محور در کشور

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

پوشش برنامه ملی 
خودمراقبتی به میزان 

 درصد جمعیت 70
تحت پوشش تا پایان 

برنامه ششم

13

13

13

13 برنامه خودمراقبتی 
اجتماعی

برنامه خودیاري

توانمندسازي مدیران 
و کارکنان بخش 

بهداشت

اجراي رویکرد 
ابتکارات جامعه محور 

در جوامع محلی 
CBI

برنامه 
خاص
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2095/1/1595/12/10تهیه متون آموزشی

3095/1/1595/12/10تهیه تیزرهاي آموزشی

3095/1/1595/12/10برگزاري کالس ها و کارگاه هاي آموزشی براي کارشناسان درون بخشی و بین بخشی

2095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه آموزشی براي تهیه کنندگان صدا و سیما

2595/1/1595/12/10طراحی کمپین هاي آموزش سالمت همگانی

2595/1/1595/12/10)تیزر، بسته آموزشی، نمایشگاه(تولید رسانه هاي آموزشی کمپین ها

2595/1/1595/12/10راه اندازي و پشتیبانی فضاهاي مجازي براي مدیریت کمپین ها

2595/1/1595/12/10اجراي کمپین هاي آموزشی

1095/1/1595/01/15ادامه کار کمیته کشوري تدوین شیوه نامه نیازسنجی سالمت

1095/01/1695/02/14نهایی سازي شیوه نامه نیازسنجی سالمت

1095/02/1495/02/15نشست توجیهی با کارشناسان

1095/02/1695/06/31پایلوت شیوه نامه نیازسنجی تدوین شده

1095/07/0195/07/06ابالغ شیوه نامه نیازسنجی

5095/07/0795/12/10برنامه ریزي و اجراي مداخالت ارتقاي سالمت مبتنی بر شیوه نامه نیازسنجی

2095/1/1595/12/10برگزاري کارگاه هاي آموزشی

2095/1/1595/12/10پشتیبانی و نظارت بر سامانه ارس

2095/1/1595/12/10ثبت رسانه هاي تولید شده

2095/1/1595/12/10ارزشیابی داخلی رسانه ها

2595/1/1595/12/10ارزشیابی خارجی ساالنه رسانه هاي ثبت شده در سامانه

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

بهبود الگوي مصرف 
مواد عذایی

افزایش سواد سالمت 
 25مردم به میزان 

درصد سال پایه

برنامه 
خاص

34

33

33

100 ترویج تغذیه سالم

برنامه جامع آموزش 
همگانی

نیازسنجی سالمت

ساماندهی رسانه ها و 
مداخالت آموزش 

سالمت
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1095/1/1595/03/31تدوین کتاب هاي درسی به تفکیک مقاطع تحصیلی مبتنی بر کوریکولوم جامع آموزش سالمت

1095/04/0195/06/31تامین کتاب هاي درسی مبتنی بر کوریکولوم جامع آموزش سالمت براي هریک از مقاطع تحصیلی

1595/07/0195/12/10اجراي برنامه آموزش سالمت رسمی به دانش آموزان براي خودمراقبتی

1595/07/0195/12/10پایش و ارزشیابی برنامه آموزش سالمت رسمی به دانش آموزان

1095/07/0195/12/10تدوین و انتشار بسته هاي آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی براي کارکنان

1595/07/0195/12/10برنامه ریزي دوره هاي آموزش حضوري و آن الین توانمندسازي معلمان، مدیران و کارکنان مدارس

1095/07/0195/12/10تدوین و انتشار بسته هاي آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی براي والدین

1595/07/0195/12/10برنامه ریزي دوره هاي آموزش ویژه توانمندسازي والدین به تفکیک مقطع تحصیلی فرزندان

 کمپین سالمت در هر 4ساالنه (طراحی کمپین هاي فصلی آموزش سالمت در مدارس به تفکیک مقاطع تحصیلی 
1095/1/1595/12/10)مقطع تحصیلی

1095/1/1595/12/10تولید، انتشار، توزیع رسانه هاي آموزشی کمپین هاي سالمت در مدارس

1595/1/1595/12/10اجراي کمپین هاي سالمت در مدارس

1595/1/1595/12/10ارزشیابی کمپین هاي سالمت در مدارس

1595/1/1595/12/10برنامه ریزي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان حضوري و آن الین

1595/1/1595/12/10برنامه ریزي دوره هاي آموزشی حضوري و آن الین براي والدین

2095/1/1595/12/10تربیت سفیران سالمت دانش آموزان

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

استقرار نظام جامع 
آموزش سالمت در 
مدارس کشور

برنامه هاي آموزشی 
50رسمی

برنامه هاي آموزشی 
50غیر رسمی

برنامه 
خاص

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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4095/1/1595/8/30حمایت طلبی از مدیران مدارس

4095/1/1595/12/15آموزش مدیران و اولیاي مدارس

2095/1/1595/12/15ممیزي از مدارس داوطلب

آموزش مربیان 
10095/4/195/12/15دوره هاي بازآموزي مربیان مدارس25مدارس

6095/1/1595/12/15ممیزي از مدارس داوطلب

4095/1/1595/12/15دوره هاي بازآموزي مربیان مدارس

2095/1/1595/10/30 مدرسه مروج سالمت19000 آیتم در 8ممیزي  

2095/1/1595/11/30مدارس مروج سالمت توسط ناظرین ستادي%  30بازدید از 

6095/1/1595/12/15تکمیل  چک لیست ها، تحلیل داده ها و بازنگري برنامه

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش مدارس مروج 
 ستاره به 5سالمت 
 درصد10میزان 

25

25

25 پایش اجزاي برنامه 
مدارس مروج سالمت

توسعه مدارس مروج 
سالمت ستاره دار در 

کشور

توسعه برنامه مدارس 
مروج سالمت

برنامه 
خاص
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2595/01/0195/01/30آموزش نیروهاي ستادي و محیطی

2595/01/0195/04/30تدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها

2595/01/0195/06/30برگزاري تمرین و مانور

2595/01/0195/12/15پایش و ارزشیابی

2595/01/0195/03/30آموزش نیروهاي ستادي و محیطی

2595/01/0195/12/15اجراي برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهاي بهداشتی

2595/01/0195/12/15پایش و ارزشیابی

2595/11/3095/12/15تدوین و ارسال گزارش

3095/08/0195/12/15تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی منابع و تسهیالت نظام سالمت

4095/06/3095/12/15پایش و ارزشیابی

3095/09/3095/12/15تدوین و ارسال گزارش

2095/01/0195/03/30بررسی وضعیت موجود

2095/01/0195/06/30پیگیري و برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز

2095/01/0195/12/15خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر اساس استاندارد

2095/01/0195/12/15پایش و ارزشیابی

2095/12/0195/12/15تدوین و ارسال گزارش

2595/01/0195/03/30آموزش نیروهاي ستادي و محیطی

2595/01/0195/12/15پایش و ارزشیابی برنامه

2595/01/0195/12/15ارسال گزارشات فصلی

2595/11/0195/12/15تدوین و ارسال گزارش ساالنه

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاء آمادگی و تاب 
آوري نظام سالمت 
براي بالیا و حوادث 
غیرمترقبه طبیعی و 
انسان ساخت در 

 به میزان 1سطح 
 تا پایان برنامه40%

12

12
استقرار سامانه 

پشتیبانی مدیریت 
بالیا در حوزه بهداشت

نظام مراقبت بالیا 
)DSS(

12

12

12

برنامه پاسخ نظام 
سالمت در بالیا و 

فوریت هاي دانشگاه 
علوم پزشکی و 

واحدهاي بهداشتی 
)EOP (

ارزیابی خطر و ایمنی 
واحدهاي بهداشتی 

)SARA(

ارتقاء ایمنی سازه اي 
و غیرسازه اي 

واحدهاي بهداشتی 
با همکاري مرکز (

مدیریت شبکه و 
 )منابع فیزیکی

برنامه 
خاص
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2595/01/0195/03/30تعیین وضعیت موجود و برآورد بودجه مورد نیاز

2595/01/0195/03/30پیگیري منابع مالی مورد نیاز

2595/01/0195/12/15پایش و ارزشیابی

2595/01/0195/12/15تدوین و ارسال گزارش

6095/1/1595/12/10تدوین و ارسال گزارش

1095/1/1595/12/10برگزاري مانورهاي کنترل عوامل محیطی در زمینه کنترل عوامل محیطی در شرایط اضطرار و حوادث غیر مترقبه

3095/1/1595/12/10گزارش گیري، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی
ارتقاي سامانه براي 
10095/1/1595/12/10)علمی و عملی(طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی 5همه دانشگاههاي 

1901095/1/1595/12/10 توسعه  سامانه ارتباطی 
بهبود سیاست هاي اجرایی، برنامه ها و سیستم هاي مدیریتی مربوط به خدمات بهداشت محیطی براي تسهیالت 

1095/1/1595/12/10خدمات به حالت وضعیت عادي )مرمت(مراقبت هاي بهداشتی شامل ارزیابی، تدارك و بازگرداندن 
بازنگري، به روزرسانی و بهبود پروفایل هاي بهداشت محیط در شرایط اضطراري براي برنامه هاي بهداشت محیط در 

1095/1/1595/12/10شرایط اضطراري

1095/1/1595/12/10بازبینی راهنماها و دستورالعمل هاي فوریت هاي سالمت محیط و کار
بهبود ظرفیت هاي بخش بهداشت براي مدیریت تمامی خدمات بهداشت محیط براي چرخه حیات در شرایط 

2095/1/1595/12/10اضطراري

1095/1/1595/12/10 تامین خدمات بهداشت محیطی کافی در تسهیالت مراقبت هاي بهداشتی براي شرایط اضطراري

2095/1/1595/12/10برنامه ریزي و اقدامات الزم جهت هماهنگی هاي درون بخشی و برون بخشی

1095/1/1595/12/10تشکیل و راهبري تیم هاي واکنش سریع
هماهنگی و برقراري ارتباط مناسب با واحدهاي مختلف درون بخشی و برون بخشی به منظور تأمین برخی از 

1095/1/1595/12/10نیازهاي ستاد و رسمیت بخشیدن به وظایف و جایگاه ستاد فوریت هاي سالمت محیط
طراحی و بازبینی برنامه هاي عملیاتی در راستاي اقدام سریع در مواجهه با مشکالت بهداشتی و همچنین در شرایط 

1905095/1/1595/12/10بروز بالیا بر اساس اطالعات بدست آمده از سامانه 

2095/1/1595/12/10پشتیبانی و تجهیز تیم هاي دانشگاهی به ناوگان خودرویی مداخله اي یونیفرم

2095/1/1595/12/10تجهیز تیم هاي عملیاتی به ملزومات و مواد مورد نیاز جهت مداخالت محیطی

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد(

ارتقاء آمادگی و تاب 
آوري نظام سالمت 
براي بالیا و حوادث 
غیرمترقبه طبیعی و 
انسان ساخت در 

 به میزان 1سطح 
 تا پایان برنامه40%

5

12

پوشش کامل بیمه 
تسهیالت و منابع 
بهداشتی در برابر 

مخاطرات طبیعی و 
انسان ساخت

برنامه ریزي برگزاري 
مانورهاي دانشگاهی

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

10

10

ایجاد زیر ساخت 
هاي مناسب ملی به 
منظور پیشبرد اهداف 

ستاد فوریتها

تامین نیازهاي 
تجهیزاتی تیم هاي 

عملیاتی

برنامه 
خاص
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2095/1/1595/03/30آموزش نیروهاي ستادي و محیطی

1095/1/1595/12/15نظارت بر ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بالیا

2095/1/1595/12/15نظارت بر آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا

2595/1/1595/04/30پایش و ارزشیابی

2595/1/1595/06/30تدوین و ارسال گزارش

2595/03/3095/12/15آموزش نیروهاي ستادي و محیطی

2595/06/3095/06/30مشارکت در کمیته فنی

2595/9/3095/12/15پایش و ارزشیابی

2595/12/0195/12/15تدوین و ارسال گزارش

2595/2/0195/5/01تدوین برنامه عملیاتی مربوطه

2595/8/1595/9/30اجراي برنامه

2595/8/1595/10/30پایش و ارزشیابی

2595/10/3095/11/30تدوین گزارش

تاریخ 
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

ارتقاي توانمندسازي مردم، سازمان ها و جوامع براي مراقبت از سالمت خود: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

مسؤول پایش)درصد( برنامه 
خاص

ارتقاي تاب آوري 
جمعیت عمومی براي 

 10بالیا به میزان 
درصد سال پایه

34

33

33
ارزیابی و آموزش 
آمادگی خانوار 

)DART(

مشارکت در اجراي 
برنامه آمادگی در 
برابر بالیا در بسته 
خود مراقبتی

اجرا و هماهنگی 
عملیات بهداشتی در 

مراسم اربعین 
با همکاري (حسینی

کلیه دفاتر و مراکز 
معاونت بهداشت و 

EOC وزارت 
)بهداشت
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1595/1/1595/12/15تدوین و ارسال گزارش

1595/1/1595/12/15اصالح آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران

1095/1/1595/12/15اصالح چارچوب تدوین گزارشات پیوست سالمت

1095/1/1595/12/15تدوین آیین نامه و خطوط راهنماي پیوست سالمت

595/1/1595/12/15تعیین مقیاس طرح هاي مشمول پیوست سالمت

595/1/1595/12/15تدوین نظام تعرفه خدمات کارشناسی

1595/1/1595/12/15تدوین تعرفه ممیزي گزارشات پیوست سالمت

1095/1/1595/12/15تدوین نظام پایش و ارزشیابی

1595/1/1595/12/15تشکیل کمیته سالمت کار در پیوست سالمت

5095/1/1595/12/15ارائه ایین نامه بررسی مخاطرات محیط کار و سالمت شغلی

2595/1/1595/12/15تدوین آیین نامه

2595/1/1595/12/15تدوین خطوط راهنماي شیوه نگارش گزارشات

هم راستایی سیاست هاي کشور با سیاست هاي سالمت در تهیه پیوست سالمت براي قوانین مرتبط و طرح هاي کالن توسعه اي: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

تحقق مقررات و 
الزامات پیوست 

%  5سالمت براي
قوانین مرتبط

توسعه و تقویت 
پیوست سالمت به 

درصد براي 55میزان 
طرح هاي کالن 
توسعه اي مشمول

تقویت و ارتقاء برنامه 
100پیوست سالمت

100 تدوین نظام نامه 
پیوست سالمت

برنامه 
خاص
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5095/2/195/12/20اجراي برنامه هاي آموزش عمومی در شبکه ارایه خدمت و رسانه ها

2595/2/195/4/1جلب همکاري شوراي فرهنگ عمومی

2595/4/295/12/20انتشار و اجراي برنامه هاي آموزش عمومی

2595/7/295/12/1بازنگري بسته خدمت باروري سالم ویژه ارایه دهندگان خدمت و مراقبین سالمت

2595/7/295/12/1بازنگري بسته خدمت باروري سالم ویژه پزشکان

5095/3/195/7/1بازنگري دستورالعمل روش هاي پیشگیري از بارداري در جمهوري اسالمی ایران

4095/2/195/12/20تقویت خدمات آموزشی و مشاوره پیش از بارداري

3095/2/195/4/1تدوین بسته آموزشی مشاوره ازدواج

3095/7/295/12/1بازآموزي ارایه کننده خدمت/ آموزش

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش بارداري هاي 
برنامه ریزي شده

34
توانمند سازي نیروي 
انسانی براي ارتقاي 

مشاوره ها

ارتقاي بسته خدمتی 
باروري سالم با تاکید 

بر مشاوره ها و 
مراقبت هاي پیش از 

بارداري

33

ارتقاي دانش عمومی 
در ارتباط با واقعیت 

هاي سالمت و 
جمعیت

33

برنامه 
خاص

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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2095/2/195/12/20آنالیز نتایج پایش و ارزشیابی کالس ها و تعیین مشکالت، طراحی مداخالت الزم

2095/2/195/12/20بازنگري و به روز رسانی استاندارد برگزاري کالس هاي آموزش هنگام ازدواج

3095/2/195/12/20بازآموزي براي مربیان/ برگزاري کارگاه هاي آموزشی

1095/2/195/12/20بازنگري و به روز رسانی مطالب آموزشی تکمیلی زوجین

4095/2/195/12/20ارایه و تامین آموزش هاي تکمیلی با رویکردهاي گوناگون

3095/1/2095/5/20نهایی سازي بسته خدمتی پس از ازدواج

5095/4/195/12/20بازآموزي براي مربیان/ برگزاري کارگاه هاي آموزشی

2095/2/195/12/20پایش و ارزشیابی و طراحی مداخالت آموزش پس از ازدواج

3395/1/2095/2/20تدوین آیین نامه

3395/2/2095/3/20تالیف و تدوین پروتکل اجرایی ارایه خدمت

3495/2/2095/3/20تعیین تیم مصاحبه و مصاحبه با نیروهاي تخصصی معرفی شده

1095/2/2095/3/20انتخاب تیم تخصصی براي دانشگاه هاي متقاضی

3095/3/2095/4/20برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي متخصصین

5095/4/2095/10/20اجراي آزمایشی برنامه در دانشگاه هاي منتخب

1095/11/195/12/1بازنگري و نهایی سازي استاندارد ارایه خدمت

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

افزایش رضایتمندي 
از زندگی زناشویی در 

چارچوب سالمت 
باروري و جنسی به 

 درصد سال 10میزان 
پایه تا پایان برنامه

25

25

25

25

تقویت و ارتقاي 
برنامه آموزش هاي 
مرتبط با ازدواج

توانمند سازي نیروي 
انسانی در ارایه 
خدمات به گروه 

هدف برنامه هنگام و 
)شبکه(پس از ازدواج 

ساماندهی دریافت 
خدمات تخصصی 
سالمت جنسی

 خدمات سالمت 
جنسی خانواده

برنامه 
خاص
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3095/2/195/12/20تعیین وضعیت شیوع و عوامل ناباروري

2095/3/195/8/1تدوین بسته خدمت ناباروري ویژه ارایه دهندگان خدمت و مراقبین سالمت

2095/3/195/8/1تدوین بسته خدمت ناباروري ویژه پزشکان

3095/9/195/10/30ادغام برنامه پیشگیري و غربالگري ناباروري در خدمات باروري سالم

4095/2/195/12/20تداوم آموزش و اطالع رسانی گروه هاي هدف در زمینه عوامل ناباروري و پیشگیري آن

3095/2/195/12/20آموزش و اطالع رسانی عمومی درباره ناباروري و پیشگیري آن

3095/2/195/12/20ارتقاي آگاهی جامعه درباره اندومتریوز با توجه به شیوع آن

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش شیوع 
ناباروري هاي 
 5اکتسابی به میزان 

درصد در مقایسه با 
سال اول برنامه

50
افزایش آگاهی 

عمومی در زمینه 
پیشگیري از ناباروري

50 خدمات ناباروري

برنامه 
خاص
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6095/2/195/12/20تأمین اقالم فاصله گذاري براي گروه پرخطر

4095/2/195/12/20پایش ارایه خدمات به گروه پرخطر

2095/5/195/9/1تدوین بسته خدمت مشاوره پیشگیري از سقط ویژه ارایه دهندگان خدمت و مراقبین سالمت

2095/9/195/12/1تدوین بسته خدمت مشاوره پیشگیري از سقط ویژه پزشکان

2095/9/195/12/1ادغام بسته خدمت مشاوره پیشگیري از سقط ویژه ارایه دهندگان خدمت و مراقبین سالمت

2095/9/195/12/1ادغام بسته خدمت مشاوره پیشگیري از سقط ویژه پزشکان

2095/2/195/12/20آموزش نیروي انسانی

3095/1/1595/1/15طراحی نظام مراقبت از عوارض ناشی از بارداري و زایمان

2095/2/1595/12/15استقرار نظام موربیدیتی

1095/1/1595/2/15ایجاد  سامانه موربیدیتی

1095/2/1595/12/15 ارتقا، پشتیبانی و گزارش گیري از سامانه موربیدیتی

2595/3/1595/12/15طراحی مداخالت جهت کاهش موارد موربیدیتی

595/2/195/10/30نشست توجیهی و برگزاري کارگاه و آموزش ارائه دهندگان خدمت

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش عوارض ناشی 
از بارداري، سقط و 

 5زایمان به میزان 
درصد تا پایان برنامه

17

17

17

 دسترسی به خدمات 
/ باروري سالم

ناباروري با تاکید بر 
فرزندآوري به موقع و 
با فاصله مناسب

پیشگیري از سقط

 مراقبت عوارض 
ناشی از بارداري و 

زایمان

برنامه 
خاص
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2595/1/1595/4/15تدوین پروتکل اختصاصی براي ارائه دهندگان خدمت

1595/4/1595/10/15نشست توجیهی و برگزاري کارگاه و آموزش ارائه دهندگان خدمت

2595/4/1595/8/15ایجاد سامانه پرخطر

2095/8/1595/11/30اجراي برنامه پیگیري مادران پر خطر

1595/8/1595/11/30 ارتقا، پشتیبانی و گزارش گیري از سامانه پرخطر

1595/1/1595/12/15تشکیل هسته آموزشی در دانشگاهها  از حوزه درمان و بهداشت

1595/1/1595/6/1ابالغ پروتکل اجرایی

1095/2/195/3/15بازنگري فرمهاي مربوطه

595/3/1595/11/30اجراي برنامه غربالگري مادر باردار

4095/4/195/11/30بازدید از مراکز اجراي برنامه

1595/12/195/11/30ارزشیابی ساالنه برنامه

2095/1/1595/11/30تدوین سند

3095/2/195/11/30ابالغ دستورالعمل اجرائی و انجام هماهنگی هاي بین و برون بخشی

3095/3/195/11/30پایش، نظارت ،ارزشیابی برنامه

2095/2/195/11/30ساماندهی زیر ساخت الکترونیک و نرم افزاري غربالگري

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش عوارض ناشی 
از بارداري، سقط و 

 5زایمان به میزان 
درصد تا پایان برنامه

17

17

17 ساماندهی 
حاملگیهاي پرخطر

غربالگري مادران 
HIVباردار از نظر 

غربالگري 
ناهنجاریهاي 
کروموزومی و 

آنومالی هاي جنین

برنامه 
خاص
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1095/1/1595/11/30اجراي نظام کشوري مراقبت مرگ مادري

2095/1/1595/11/30استخراج گزارشات فوري مرگ مادري از پورتال معاونت سالمت

1095/2/195/11/30برگزاري کمیته هاي کشوري مرگ مادر در ستاد

1095/1/1595/11/30فید بک به دانشگاهها در مورد افزایش یا کاهش مرگ مادران

1095/3/195/6/1تهیه گزارش ساالنه عملکرد نظام مراقبت مرگ مادر

2095/3/195/11/30برنامه ریزي جهت کاهش مرگ مادران در دانشگاه هاي پرخطر با محوریت عدالت در سالمت

2095/1/2095/11/30اعتبار سنجی نظام ثبت داده هاي مرگ

1095/1/2095/3/30آموزش به ارائه دهندگان مراقبت هاي بارداري

595/7/195/12/15تقویت پرونده الکترونیک

1095/8/195/12/2تدوین و بروز رسانی پروتکل هاي ارائه خدمات

595/1/2095/4/1ارزیابی اجرایی شدن خدمات مادران مطابق بسته خدمت

2095/1/1595/12/15تقویت زیر ساخت هاي قانونی براي اجرایی شدن مصوبات و بخش نامه ها

595/1/1595/12/15جمع آوري، جمع بندي و گزارش اطالعات دفتر مراقبت ممتد مادران

595/1/1595/12/15 تامین سبد غذائی مادران مبتال به سوء تغذیه

1095/1/1595/12/15فرهنگ سازي و آموزش از طریق رسانه هاي همگانی

3095/1/1595/12/15پایش و نظارت بر اجراي برنامه

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

وزن نسبی برنامه)درصد(
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش نسبت مرگ 
 15مادران به کمتر از 

در صدهزار تولد زنده

20

20

نظام کشوري مراقبت 
مرگ مادري

مراقبت هاي ادغام 
یافته سالمت مادران 

)خارج بیمارستانی(

برنامه 
خاص
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4095/1/1595/7/15تدوین پروتکل اختصاصی مراقبت پیش از بارداري براي ارائه دهندگان خدمت

1595/1/1595/7/15تدوین پروتکل اختصاصی مراقبت پیش از بارداري براي گیرندگان خدمت

2095/4/195/10/15آموزش ارائه دهندگان خدمت

2595/6/195/12/1پایش و نظارت بر اجراي برنامه

1095/4/195/5/30نشست توجیهی برنامه براي دانشگاهها

2095/2/195/2/30تدوین پروتکل مراقبت در منزل

4095/7/195/12/15استقرار برنامه مراقبت در منزل در دانشگاهها

1095/6/195/6/30آموزش پروتکل به هسته آموزشی دانشگاهها

1095/7/195/12/15جمع آوري اطالعات مراقبت در منزل

1095/7/3095/12/15پایش و ارزشیابی اجراي برنامه

2595/3/195/6/1بهبود استاندارد تجهیزات و فضاي فیزیکی واحدهاي تسهیالت زایمانی

2095/4/195/7/1اصالح آئین نامه واحدهاي تسهیالت زایمانی

2595/2/195/12/15جمع آوري و گزارش اطالعات زایمانهاي انجام شده در واحدهاي تسهیات زایمانی

2595/2/195/10/1توسعه طرح اسکان مادران در جوار بیمارستان ها

595/2/195/7/1تقویت و پشتیبانی اجراي برنامه هاي سالمت مادران در دانشگاهها

وزن نسبی 
وزن نسبی  فعالیت)درصد(

تاریخ مسؤول پایش)درصد(
شروع

تاریخ 
دانشگاهستادپایان

کاهش نسبت مرگ 
 15مادران به کمتر از 

در صدهزار تولد زنده

20

20

20
بهبود کیفیت خدمات 

زایمانی خارج 
بیمارستانی

مراقبت پس از 
زایمان در منزل

ارتقاء کیفیت مراقبت 
هاي پیش از بارداري

برنامه 
خاص

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(
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1095/4/3095/6/31آموزش هاي تکمیلی به هسته آموزشی

3095/1/1595/12/1بازدید از مراکز داراي کالس آمادگی زایمان

3095/4/195/10/30جمع آوري اطالعات از دانشگاه ها

3095/11/195/12/1ارزشیابی ساالنه کالسهاي آمادگی براي زایمان

595/1/1595/12/1بازدید از بیمارستانهاي واجد شرایط

595/2/195/9/30ارزشیابی بیمارستانهاي واجد شرایط

1095/11/195/12/1اهداي لوح دوستدار مادر

595/2/195/12/1تقویت بنیه علمی ارائه دهندگان خدمت در فوریت هاي مامایی

1095/8/2095/12/15ارزیابی اجرایی شدن خدمات مادران مطابق بسته خدمت

2095/3/195/12/1بازنگري کتاب راهنماي کشوري خدمات مامایی و زایمان

3095/1/1595/12/15 ارتقا، پشتیبانی و گزارش گیري سامانه ثبت اطالعات مادر و نوزاد

1595/1/1595/12/15ضروري شدن موارد بیمارستان هاي دوستدار مادر در اعتبار بخشی بیمارستان ها

K1095/7/195/8/30ضریب - برگزاري نشست توجیهی بدو خدمت متخصصین زنان 

3095/1/1595/6/15تشکیل هسته آموزشی دانشگاهی

1095/2/195/5/30آموزش به هسته آموزشی

3095/2/195/12/15تهیه محتوي آموزشی و برگزاري جلسات آموزشی براي هسته آموزشی

2095/2/295/12/15نظارت و ارزشیابی

2095/1/1595/1/31تدوین پروتکل

2095/1/1595/1/31تدوین محتواي آموزشی

2095/2/195/2/31هماهنگی با ذینفعان درون و برون سازمان درزمینه محتواي آموزشی

4095/3/195/12/15برگزاري کارگاه

دانشگاهستاد

ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري: هدف کلی 
وزن نسبی هدف کمی

برنامه)درصد(

بهبود کیفیت خدمات 
مامائی و زایمان در 
بیمارستان ها در 
راستاي برنامه 
بیمارستان هاي 
دوستدار مادر

کالس هاي آمادگی 
براي زایمان

وزن نسبی 
تاریخ مسؤول پایش)درصد(

شروع
تاریخ 
پایان

وزن نسبی 
 فعالیت)درصد(

افزایش زایمان ایمن

ارتقا آگاهی جوانان 
 سال 29 تا 18

درراستاي ابعاد ازدواج 
 30سالم به میزان 
درصد

33

33

34

100

توانمندسازي جوانان 
 سال 29 تا 18

درراستاي ترویج 
ازدواج سالم

توانمندسازي سطوح 
مختلف ارائه 

دهندگان خدمت در 
مهارت اداره زایمان و 
روش هاي بی دردي 

و کم دردي

برنامه 
خاص

 118 



 

 
 دومفصل 

 
 درمانحوزه 



1095/1/195/4/30ایجاد حداقل یک پانسیون جدید در شهرهاي الف و ب

1095/1/195/4/30پانسیون هاي موجود در شهرهاي الف و ب)درصد30باالي  (تعمیرات اساسی 

1095/1/195/4/30پانسیون هاي موجود در شهرهاي الف تا د ) درصد30زیر (تعمیرات جزئی

1095/1/195/4/30تجهیز پانسیون هاي داخل بیمارستان جهت متخصصین در شهرهاي مشمول برنامه

1095/1/195/4/30ابالغ حکم تمام وقت جغرافیایی براي کلیه پزشکان مشمول توسط رییس دانشگاه
 بیمارستانها مطابق با HISایجاد و اصالح محاسبات پرداخت عملکردي ماندگاري در 

1095/1/195/4/30دستورالعمل رسیدگی به اسناد طرح تحول

HSE1095/1/195/4/30بروز رسانی فرم برنامه ماندگاري در سامانه 
برگزاري جلسات آموزشی برنامه ماندگاري براي یک نفر رابط ماندگاري داراي ابالغ از 

1095/1/195/4/30سوي دانشگاه

1095/1/195/4/30بازنگري و بروزرسانی دستورالعمل رسیدگی به اسناد طرح تحول نظام سالمت
تدوین پروتکل همکاري با سازمان هاي بیمه گر جهت بررسی به موقع اسناد و 

1095/1/195/4/30پرداختی ها

فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز تخصصی طبق نظام سطح بندي خدمات بستري 
1095/1/795/3/31کشور

1595/1/795/3/31بکارگیري پزشکان در رشته هاي مختلف تخصصی بر اساس نیاز منطقه
جهت پزشکان متخصص  )...آنکالی، درمانگاه، اتاق عمل و (تدوین برنامه عادالنه 

1595/1/795/3/31شاغل

1095/1/795/3/31پرداخت به روز حق الزحمه پزشکان
1095/1/795/3/31نظارت بر نحوه فعالیت پزشکان متخصص

k1595/1/795/3/31تدارك مسکن و امکانات رفاهی براي پزشکان متخصص ضریب 
نیازسنجی دقیق به پزشک متخصص مبتنی بر شاخص هاي جمعیتی، بار بیماري، مدت 

1595/1/795/3/31جهت اعالم نیاز به معاونت درمان وزارت بهداشت....زمان انتظار و 

برگزاري جلسه توجیهی، آموزشی و بسته حمایتی جهت پزشکان متخصص 
1095/1/795/3/31جدیدالورود

دانشگاه مسؤول پایش ستاد فعالیت برنامه
تاریخ 
پایان

تاریخ 
شروع

مدیریت و 
توزیع عادالنه 

پزشکان 
متخصص

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 

6

 100توزیع 
درصد عادالنه 

پزشکان 
متخصص

100

وزن 
نسبی 

)درصد(

تمام وقت شدن 
 درصد 100

پزشکان 
متخصص در 

استخدام دولت 
تا پایان برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

100

ایجاد 
زیرساخت 
ماندگاري 

پزشکان در 
بیمارستان هاي 
مناطق محروم

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

6

برنامه 
خاص
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2595/1/195/12/15در سطح شهرستان )نوع و تعدادتخصص(نیاز سنجی کلینیک هاي تخصصی 

2595/1/195/12/15تهیه و ارسال نقشه هاي ساختمانی به ستاد وزارتی براي دریافت تاییدیه

2595/1/195/12/15شروع عملیات احداث  درمانگاه تخصصی

2595/1/195/12/15بازسازي درمانگاه هاي فعلی درصورت نیاز

1095/1/1595/6/31تشکیل کمیته کارشناسی سطح بندي خدمات

2095/1/1595/6/31جمع آوري اطالعات واحدهاي ارائه خدمت وتحلیل وضعیت موجود

2095/1/1595/6/31طراحی مدل گسترش خدمات با توجه به اسناد باالدستی و اختصاصات استان

1095/1/1595/6/31تدوین برنامه توزیع تخت ها با مشارکت ذي نفعان مطابق با نظام سطح بندي

1595/1/1595/6/31برنامه ریزي توسعه تعداد تخت در بیمارستان ها

1595/1/1595/6/31برنامه ریزي توسعه خدمات در بیمارستان ها

برنامه ریزي براي استقرار تخت هاي بستري مطابق با الگوي سطح بندي برنامه ششم 
1095/1/1595/6/31توسعه کشور

ستاد
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

تاریخ 
شروع

مسؤول پایشبرنامه هدف کمی

100

توزیع عادالنه 
خدمات و 

تجهیزات و 
نیروي انسانی 

 درصد90تا 

100

توسعه واجراي 
برنامه 

سطح بندي 
خدمات درمان 
بستري کشور 
مطابق با برنامه 
ششم توسعه به 

تفکیک هر 
دانشگاه

وزن 
نسبی 

)درصد(

تاریخ 
پایان

 فعالیت

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 

6
ساماندهی 

کلینیک هاي 
ویژه

دانشگاه

ایجاد پوشش 
دسترسی 
خدمات 

سرپایی به 
 درصد100میزان 

6

برنامه 
خاص
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آشپزخانه،الندري (تکمیل بازسازي فضاي فیزیکی بخش ها درمانی وغیر درمانی 
2095/1/195/6/31).......و

1595/1/195/6/31بهسازي، راه اندازي و ایجاد ساختمان و تأسیسات

1595/1/195/6/31تأمین تجهیزات و امکانات

1595/1/195/6/31تهیه و نصب نقشه راهنما جهت سهولت دسترسی ارباب رجوع به خدمات مورد نیاز

 –تلویزیون  –تجهیز اتاق بیماران به امکانات و ملزومات رفاهی مثل تخت تاشو 
2095/1/195/6/31......یخچال و 

1595/1/195/6/31نوسازي تجهیزات مورد استفاده در تهیه، پخت وتوزیع غذاي بیماران بیمارستان ها

2595/1/195/6/31شناسایی مراکز مشمول طرح مقیمی

2595/1/195/6/31استقرار پزشکان مقیم در مراکز تحت پوشش

2595/1/195/6/31ساخت پانسیون در مجاورت بخش ها

2595/1/195/6/31برگزاري کالس هاي آموزشی براي متخصصین

حضور پزشکان 
مقیم در 

درصد 100
بیمارستان هاي 

دولتی

ستاد
تاریخ 
پایان

100

حضور 
متخصصان 
مقیم در 

بیمارستان هاي 
وزارت بهداشت

برنامه ارتقاء 
کیفیت خدمات 

هتلینگ 
بیمارستان هاي 
وزارت بهداشت

100

برنامه

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 

دانشگاه

استانداردسازي 
فضاهاي 

بیمارستانی به 
 درصد100میزان 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش فعالیت

تاریخ 
شروع

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

6

6
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2595/1/1595/6/31تشکیل ستاد براساس آیین نامه هاي ابالغی وزارت متبوع

2595/1/1595/6/31انتخاب مرکز خدمات درمانی براساس آیین نامه

2595/1/1595/6/31آموزش و توجیه کارکنان

2595/1/1595/6/31انتخاب اعضاي هیئت امنا

595/1/195/8/30نیازسنجی

ادامه فعالیت سال (افزایش تعداد تخت هاي روانپزشکی در بیمارستان هاي عمومی 
94(5095/1/195/8/30

2095/1/195/8/30استانداردسازي و توسعه بخش هاي اورژانس روانپزشکی

2595/1/195/8/30استانداردسازي واحد الکتروشوك درمانی در بیمارستان ها و بخش هاي روانپزشکی

4095/1/195/12/15تکمیل استقرار دستورالعمل هاي ابالغی کشوري

3095/1/195/12/15ممیزي طبق تقویم زمانبندي شده

3095/1/195/12/15خرید تجهیزات مورد نیاز

100

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 

 فعالیت

بیمارستان هاي 
هیات امنایی

ساماندهی 
تخت هاي 
روانپزشکی

پوشش صد 
درصدي 
خدمات 

آزمایشگاهی 
استاندارد

بهبود شبکه 
آزمایشگاهی

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

 25تبدیل 
درصد 

بیمارستان هاي 
دانشگاهی به 

بیمارستان هاي 
هیئت امنایی

100

برنامه

100

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستاد

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

پوشش 
دسترسی 
بیماران 

روانپزشکی به 
خدمات 
استاندارد

6

6

6

برنامه 
خاص
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2595/1/195/12/15تدوین برنامه نیازسنجی گسترش تخت هاي اورژانس

4095/1/195/12/15بهسازي  بخش اورژانس بیمارستانی

3595/1/195/12/15راه اندازي تخت اورژانس

2595/1/195/6/31نیازسنجی

2595/1/195/6/31راه اندازي بخش هاي ویژه

اجراي پروتکل هاي درمانی و مراقبتی در بیماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي 
2595/1/195/6/31ویژه

2595/1/195/6/31آموزش و توانمندسازي کارکنان بخش هاي مراقبت هاي ویژه

تاریخ 
پایان

ستاد  فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه و 
بهسازي 

اورژانس هاي 
بیمارستانی 

وزارت بهداشت

100

مسؤول پایش

100

تاریخ 
شروع

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 

پوشش صد 
درصدي 
خدمات 

بخش هاي ویژه

پوشش خدمات 
 100اورژانس در 
درصد 

بیمارستان هاي 
دولتی

ساماندهی 
بخش هاي 

مراقبت هاي 
ویژه 

ICU /PICU /
ICU(

6

6

برنامه 
خاص
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نیازسنجی تعداد تخت هاي سوختگی بر اساس پوشش جمعیتی ومیزان شیوع 
3095/1/195/6/31سوختگی

3595/1/195/6/31ایجاد  تخت هاي سوختگی

BICU3595/1/195/6/31آموزش و توانمندسازي کارکنان بخش هاي 

3595/1/195/12/15نیازسنجی دستگاه هاي مورد نیاز

تشکیل کمیته هاي مشترك خرید با معاونت غذا و داروي دانشگاه جهت بررسی و 
3095/1/195/12/15تامین نیازهاي تجهیزات پزشکی واحدهاي تابعه دانشگاه

3595/1/195/12/15تامین تجهیزات بر اساس برنامه نیازسنجی

1095/1/195/6/31نیازسنجی

2095/1/195/6/31افزایش تخت هاي مسمومیت متناسب بافراوانی آن

 برگزاري دوره هاي آموزشی در خصوص پیشگیري انواع مسمومیت ،عوارض 
2095/1/195/6/31ومخاطرات آن به افراد صاحب فرایند

2095/1/195/6/31اجراي دستورالعمل هاي مراقبت از بیماران مسموم

1595/1/195/6/31)..نوع  و(جمع آوري آمار واطالعات مسمومیت ها 

تشکیل کارگروه تخصصی در خصوص نگهداري وهشدار هاي استفاده از سموم  وآنتی 
1595/1/195/6/31)معاونت بهداشت-معاونت غذا ودارو -جهاد کشاورزي(دوت ها

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

تاریخ 
شروع

 فعالیت

استانداردسازي 
بخش هاي 
مسمومیت

افزایش 
دسترسی 
بیماران 

سوختگی به 
خدمات 
استاندارد

6

برنامه هدف کمی

استاندارد سازي 
 و توسعه 
بخش هاي 

BICU

افزایش 
دسترسی 
بیماران 

مسمومیت به 
خدمات 
استاندارد

100

دانشگاه
تاریخ 
پایان

ستاد

100

100

ارتقاء تجهیزات 
پزشکی در 

بیمارستانهاي 
دانشگاهی

وزن 
نسبی 

)درصد(

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 

تامین تجهیزات 
پزشکی 

بیمارستان هاي 
وزارت بهداشت 

)متوسط(

6

6

برنامه 
خاص
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1595/1/195/6/31بخش هاي دندانپزشکی/ نیازسنجی تعداد یونیت

1595/1/195/6/31ایجاد بخش دندانپزشکی در بیمارستان ها

1595/1/195/6/31تامین یونیت دندانپزشکی در بیمارستان ها

1595/1/195/6/31 تدوین شیوه نامه ساماندهی ارائه خدمات

2095/1/195/6/31 تدوین پروتکل همکاري  با بیمه ها جهت افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی

2095/1/195/6/31پوشش بیماران خاص ونیازمند توسط مراکز دولتی دندانپزشکی

2095/1/195/10/30تدوین دستورالعمل ارجاع بیماران سرپایی

2095/1/195/10/30تهیه و اصالح نقشه ارجاع از سطوح محیطی تا سطح ریفرال قطب

  بر گزاري جلسات تشویق و ترغیب پزشکان متخصص براي همکاري با پزشک 
2095/1/195/10/30خانواده

2095/1/195/10/30 اصالح فرایند رسیدگی به شکایات مردمی طرح پزشک خانواده

2095/1/195/10/30 اصالح فرایند نظارت بر مطب هاي پزشکان

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

ستاد دانشگاهمسؤول پایش هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

بهبود نظام 
ارجاع در سطح 

3 و 2

100

100 پوشش ارجاع 
بیماران سرپایی

برنامه 
ساماندهی  

خدمات 
دندانپزشکی

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت باکیفیت: هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

افزایش پوشش 
خدمات 

دندانپزشکی
6

6

برنامه 
خاص
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  دولتی در مرکز استان Palliative Care   و یا بخش کامل Hospice ایجاد
2095/1/795/12/15)دانشگاه هاي منتخب(

با توجه به بودجه استانی در این  )سرپایی و بستري( تدوین بسته هاي خدمتی 
2095/1/795/12/15خصوص

1595/1/795/12/15 ثبت بیماران نیازمند در سامانه نیازمندان

1595/1/795/12/15 ثبت بیماران نیازمند در سامانه خاص

1095/1/795/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت پرسنل شاغل در بخش هاي بیمارن خاص

تدوین پروتکل همکاري با کمیته امداد ،بهزیستی  وسازمان هاي بیمه گرجهت تحت 
2095/1/795/12/15پوشش قرار دادن بیماران نیازمند

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

کاهش پرداخت 
از جیب مردم 

 30به میزان 
درصد

حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه هاي سالمت:هدف کلی 

 فعالیت
تاریخ 
شروع

هدف کمی

100

حمایت مالی از 
بیماران بستري 
و صعب العالج 

در 
بیمارستان هاي 
وزارت بهداشت

تاریخ 
پایان

دانشگاهستاد

100

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص
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نظارت بر اجراي استانداردهاي برنامه ارتقاي کیفیت ویزیت و تایید گزار ش هاي 
2595/1/195/12/15ارسالی  برنامه ارتقاي ویزیت مراکز تابعه

2595/1/195/12/15اصالح فرآیند نوبت دهی و پذیرش درمانگاه

2595/1/195/12/15ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی  ورود وخروج متخصصین

2595/1/195/12/15اجراي بسته تشویقی حضور پزشکان در درمانگاه هاي تابعه دانشگاه

وزن 
نسبی 

)درصد(

ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماري ها: هدف کلی 

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش  فعالیت

تاریخ 
شروع

دانشگاه
تاریخ 
پایان

ستاد

100

هدف کمی

ارائه خدمات 
استاندارد 
ویزیت به 

 درصد90میزان 

9

وزن 
نسبی 

)درصد(

بهبود کیفیت 
خدمات ویزیت 

در 
بیمارستان هاي 
وزارت بهداشت

برنامه 
خاص
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5095/1/195/6/31)تعداد(تجهیز مراکز موجود 

2595/1/195/6/31تشکیل کمیته برنامه ملی درمان سکته هاي قلبی در معاونت درمان

2595/1/195/6/31برگزاري دوره هاي آموزشی براي افراد صاحب فرایند

5095/1/295/6/31تجهیز مراکز موجود

2595/1/295/6/31تشکیل کمیته برنامه ملی درمان سکته هاي مغزي در معاونت درمان

2595/1/295/6/31برگزاري دوره هاي آموزشی براي افراد صاحب فرایند

4595/1/395/6/31افزایش تخت هاي جدید دیالیز

3595/1/395/6/31)تخت مورد نیاز(توسعه و تجهیز مراکز موجود دیالیز 

RO(2095/1/395/6/31سیستم (تجهیز و بهینه سازي سیستم تصفیه آب مراکز دیالیز 

100

وزن 
نسبی 

)درصد(

9

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماري ها: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

ارتقاء کیفیت 
دیالیز

دانشگاهبرنامه

100

100

تاریخ 
پایان

تاریخ 
شروع

ستاد

9

مسؤول پایش

برنامه ملی 
درمان سکته 
هاي قلبی

کاهش میزان 
سکته هاي 
مغزي

برنامه ملی 
درمان 

سکته هاي مغزي

کاهش میزان 
سکته هاي 
قلبی

افزایش پوشش 
9خدمات دیالیز

برنامه 
خاص
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 انتقال و اعزام و پایش مراقبتهاي درمانی مادران  باردار در کلیه بیمارستانها مطابق با 
2095/1/195/6/31دستورالعمل ابالغی

2095/1/195/6/31اجراي نظام سطح یندي ارائه خدمات سرپایی به مادران باردار
2095/1/195/6/31برگزاري دوره هاي آموزشی مادران پرخطر براي پرسنل بلوك زایمان

2095/1/195/6/31ایجاد واحد تریاژمامایی در بلوك زایمان مطابق دستورالعمل
1095/1/195/6/31اقدامات اجرایی جهت تکریم مادر باردار

1095/1/195/6/31ارزیابی ارایه خدمات در بخش زایمان با استفاده از ابزار ابالغی
2095/1/295/6/31استانداردسازي بخش هاي مراقبت تخصصی و ویژه نوزادان بیمارستان ها

2095/1/295/6/31 اعزام و انتقال نوزادان در کلیه بیمارستانهاي داراي بخش نوزادان مطابق دستورالعمل

1095/1/295/6/31گسترش برنامه احیاي نوزاد در کلیه بیمارستانها
گسترش برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در کلیه بیمارستانهاي داراي بخش 

1095/1/295/6/31مراقبت ویژه نوزادان

2095/1/295/6/31گسترش برنامه احیاي کودکان در کلیه بیمارستانهاي داراي بخش کودکان

2095/1/295/6/31اجراي طرح استانداردسازي اعزام و انتقال کودکان

1095/1/195/4/31تشکیل واحد آموزش سالمت در بیمارستان ها

1095/1/195/4/31تشکیل واحد خوش آمد گویی به بیماران در بیمارستان ها
بدو ورود، حین بستري، زمان ( مرحله 5اجراي استاندارد فرایند آموزش به بیمار در 
3095/1/195/4/31در کلیه بیمارستان ها )ترخیص، پس از ترخیص و بیماران سرپایی

2095/1/195/4/31برگزاري دوره هاي آموزشی  شیوه هاي آموزش به بیمار براي صاحبان فرایند

1595/1/195/4/31بازنگري ویکسان سازي فرم هاي آموزش به بیمار در بیمارستان ها

1595/1/195/4/31تهیه چک لیست نظارت بر فرآیند آموزش

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

استانداردسازي 
مراقبت هاي 
مادران باردار

مسؤول پایشبرنامه

ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماري ها:  هدف کلی 

تاریخ 
شروع

دانشگاه
وزن 
نسبی 

)درصد(

تاریخ 
پایان

100

ستاد

100

100

ارائه خدمات 
استاندارد به 

مادران باردار به 
 درصد100میزان 

9

استانداردسازي 
آموزش به بیمار

ارائه آموزش 
استاندارد به 

 100بیماران تا 
درصد

ارائه خدمات 
استاندارد به 

نوزادان و 
 59کودکان تا 

ماه به میزان 
 درصد100

هدف کمی

استانداردسازي 
مراقبت هاي 
نوزادان و 

 59کودکان تا 
ماهه

9

9

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص
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اجراي استانداردهاي الزامی ایمنی بیمار در کلیه مراکز آموزشی درمانی، درمانی، 
1095/1/195/9/30خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها

1095/1/195/9/30دریافت لوح بیمارستان دوستدار ایمنی در بیمارستان

1095/1/195/9/30ساماندهی گزارش دهی خطاهاي پزشکی

توانمند سازي کارکنان شاغل در بیمارستان ها در خصوص چگونگی استقرار مدیریت 
1095/1/195/9/30خطر

595/1/195/9/30 تشکیل کمیته مدیریت خطا در معاونت درمان وپیگیري مصوبات آن

595/1/195/9/30 برگزاري دوره هاي آموزش مدیریت خطا  در بیمارستان ها

1095/1/195/9/30تهیه بسته هاي آموزشی متناسب با گروه هاي هدف

ارزیابی و تحلیل وضعیت فعلی بیمارستان هاي دولتی  تحت پوشش  از نظر اجرایی 
1095/1/195/9/30شدن استانداردهاي الزامی، درصدي از استانداردهاي اساسی و پیشرفته  ایمنی بیمار

تشکیل کارگاه و جلسات حضوري با روسا، مدیران  و مسئولین  ایمنی بیمارستان هاي 
1095/1/195/9/30دولتی و خصوصی

1095/1/195/9/30 تدوین شاخص هاي ایمنی بیمار

1095/1/195/9/30 پیاده سازي سامانه گزارش گیري شاخص هاي ایمنی بیمار از بیمارستان ها

100

ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماري ها: هدف کلی 

اجراي کامل 
برنامه ارتقاء 

ایمنی بیمار در 
کل 

بیمارستان هاي 
کشور

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

دانشگاهستاد
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

پوشش ایمنی 
بیمار به میزان 

 درصد در 100
بیمارستان ها

برنامههدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

9

برنامه 
خاص

 131 



برنامه ریزي و اجراي دوره ها و کارگاه هاي آموزشی جهت کارشناسان تغذیه 
2095/1/195/12/15بیمارستان ها مطابق با برنامه هاي آموزشی وزارت بهداشت

استقرار ضوابط و استانداردسازي بخش تغذیه در بیمارستان ها مطابق با دستورالعمل 
2095/1/195/12/15هاي وزارت بهداشت

 اجراي صحیح ارزیابی ها و مراقبت هاي تغذیه اي به ویژه در بخش هاي مراقبتهاي 
2095/1/195/12/15ویژه بزرگساالن و کودکان، کلیه، پیوند، دیالیز و سوختگی در بیمارستان ها

1095/1/195/12/15گزارش دهی برنامه ها بر اساس شاخص ها طی دوره هاي زمانی معین

1595/1/195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مراقبت هاي تغذیه  اي براي بیماران جهت پرستاران

1595/1/195/12/15نظارت و ارزشیابی بخش تغذیه بیمارستان ها

3095/1/195/7/30برگزاري دوره آموزشی براي کلیه پرسنل و مراکز

2095/1/195/7/30تجزیه وتحلیل و تنظیم داده هاي آماري  مراکز درمان اعتیاد

5095/1/195/7/30استقرار سامانه مراکز درمان سوء مصرف مواد در دانشگاه ها

2095/1/195/5/20استقرار متخصص طب اورژانس در اورژانس هاي ریفرال

2095/1/195/5/20آموزش کارکنان شاغل در اورژانس

2095/1/195/5/20استقرار سامانه اتوماسیون تریاژ در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه

MCMC2095/1/195/5/20ایجاد شبکه نظارت بر اورژانس بیمارستانی 

2095/1/195/5/20فراهم نمودن امکان ثبت  الکترونیکی

100

وزن 
نسبی 

)درصد(

استاندارد 
سازي ارائه 

خدمات درمان 
سوء مصرف 

مواد

برنامه

ارتقاء خدمات درمانی و مدیریت بیماري ها:  هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

 100پوشش 
درصدي 

خدمات تغذیه 
اي استاندارد 
در بیمارستان 

ها

برنامه تغذیه 
100بالینی

دانشگاه مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

ستاد

برنامه ارتقاء ارائه 
خدمات درمان 
اعتیاد در

 مراکز درمان با 
داروهاي آگونیست 

بخش دولتی و 
خصوصی

9

هدف کمی

9

وزن 
نسبی 

)درصد(

100

ارائه خدمات 
استاندارد در 
اورژانس هاي 

درصد 100
بیمارستانهاي 

دولتی

ساماندهی 
فرایند هاي 

خدمات 
اورژانس 
بیمارستانی

10

برنامه 
خاص
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1095/1/195/6/31برگزاري کالس هاي آمادگی براي زایمان رایگان براي کلیه مادران درخواست کننده

1095/1/195/6/31ایجاد مرکز مهارت آموزي ویژه زایمان طبیعی در دانشگاه

برگزاري دوره هاي الزامی برنامه ترویج زایمان طبیعی جهت ارایه دهندگان خدمت 
1095/1/195/6/31زایمان طبیعی

1095/1/195/6/31تولید  رسانه و فیلم آموزشی ویژه مادران و ارائه دهندگان خدمت زایمان طبیعی

1095/1/195/6/31برگزاري جشنواره، همایش جهت زایمان طبیعی

1095/1/195/6/31بهینه سازي کالس هاي آمادگی براي زایمان بیمارستان ها

1095/1/195/6/31ایجاد تسهیالت جهت استفاده از خدمات ماماي خصوصی و همراه در مراکز دولتی

برقراري امکان ارایه خدمات کاهش درد زایمان طبیعی دارویی و غیر دارویی در کلیه 
1095/1/195/6/31بیمارستان هاي دولتی

اجرا و پیگیري پروتکل هاي همکاري جهت ترویج فرهنگ زایمان طبیعی و زایمان 
1095/1/195/6/31فیزیولوژیک

1095/1/195/6/31پایش برنامه ترویج زایمان طبیعی

وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

استقرار نظام جامع سالمت باروري : هدف کلی 

33

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

تاریخ 
شروع

ترویج زایمان 
100طبیعی

مسؤول پایش
تاریخ 
پایان

دانشگاهستاد

افزایش میزان 
زایمان طبیعی 

 درصد57تا 

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

 133 



2595/1/195/6/31نیاز سنجی وبررسی وضعیت موجود

2595/1/195/6/31تجهیز بلوك زایمانی بازسازي شده مطابق با استانداردهاي ابالغی

تکمیل پروژه هاي بهینه سازي و توسعه بلوك هاي زایمانی مورد تفاهم با معاونت 
2595/1/195/6/31درمان

2595/1/195/6/31بهره برداري از بلوك هاي زایمانی

2595/1/195/6/31تجهیز بخش هاي درمان ناباروري در مراکز

تعداد بخش ها و (استانداردسازي فضاي فیزیکی بخش هاي درمان ناباروري مراکز 
1595/1/195/6/31)مراکز

1595/1/195/6/31بخش درمان ناباروري/ ایجادمرکز

1595/1/195/6/31مراکز درمان ناباروري/ بهره برداري از بخش ها

2095/1/195/6/31تشکیل بانک اطالعاتی زوج نابارور

1095/1/195/6/31تشکیل کمیته مشترك با سازمان بهزیستی و کمیته امداد

100

ستاد

100

استانداردسازي 
درصد بلوك 100

هاي زایمانی در 
بیمارستان هاي 

دولتی

دانشگاه

ا استقرار نظام جامع سالمت باروري : هدف کلی 

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

مسؤول پایش فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

حمایت از 
زوجین نابارور

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

 85پوشش 
درصد هزینه 
زوجین نابارور 

نیازمند

هدف کمی

34

33

توسعه و بهینه 
سازي 

بلوك هاي 
زایمانی
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4095/1/195/6/31تدوین طرح توجیهی نیاز به آمبوالنس موتوري

6095/1/195/6/31تامین دستگاه آمبوالنس موتوري

2095/1/195/6/31تدوین طرح توجیهی آمبوالنس دریایی

2095/1/195/6/31تدوین طرح توجیهی نیاز به آمبوالنس هوایی

2095/1/195/6/31تمدید قرارداد آمبوالنس هوایی

2095/1/195/6/31راه اندازي پایگاه آمبوالنس هوایی

2095/1/195/6/31راه اندازي آمبوالنس دریایی

2595/1/195/6/31توسعه  شبکه رادیویی ازآنالوگ به دیجیتال

2595/1/195/6/31ارتقا سیستم اعزام و راهبري آمبوالنس و سامانه آماري از سنتی به اتوماسیون

GPS2595/1/195/6/31تجهیز آمبوالنس ها به دستگاه 

2595/1/195/6/31 برگزاري دوره هاي آموزشی براي پرسنل طبق جدول زمانبندي شده

ارتقاء سطح آمادگی نظام سالمت در برابر فوریت هاي پزشکی،حوادث و بالیا:هدف کلی 

دانشگاه ستاد مسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(

پوشش کیفی 
خدمات 

اورژانس پیش 
بیمارستانی

16

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

ایجاد پایگاه 
هاي آمبوالنس 
هوایی و دریایی

هدف کمی
تاریخ 
پایان

33

 فعالیت

16

تاریخ 
شروع

16

وزن 
نسبی 

)درصد(

ایجاد 
آمبوالنس هاي 

موتوري

افزایش 
دسترسی 
بیماران در 
تصادفات و 

بیماري ها به 
خدمات 
اورژانس

برنامه 
خاص
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2595/1/195/6/31راه اندازي پایگاه اورژانس شهري

2595/1/195/6/31راه اندازي پایگاه اورژانس جاده اي

2595/1/195/6/31توسعه پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در روستاها

2595/1/195/6/31شروع ساخت ساختمان مرکز  مدیریت

1095/1/195/6/31تامین و نوسازي آمبوالنس  اسپرینتر

نیاز سنجی مناطق صعب العبور شهرستان به آمبوالنس هاي کمک دار جهت تامین 
1095/1/195/6/31 کشور115آن از اورژانس 

MICU1595/1/195/6/31آمبوالنس 

NICU1595/1/195/6/31آمبوالنس 
خرید و تجهیزدستگاه اتوبوس آمبوالنس  متناسب با پوشش جمعیتی وموقعیت 

2095/1/195/6/31جغرافیایی

1095/1/195/6/31 راه اندازي اتوبوس آمبوالنس  متناسب با پوشش جمعیتی وموقعیت جغرافیایی

 اتصال سیستم دوربین هاي مدار بسته مستقر در بیمارستان ها به ستاد هدایت 
1095/1/195/6/31 جهت انجام پایش115اورژانس 

1095/1/195/6/31طراحی فرم ساماندهی پذیرش بیماران در درون وبرون شهرستان

3095/1/195/6/31برگزاري جلسات هماهنگی با ذینفعان

3595/1/195/6/31آموزش پرسنل

 برگزاري مانورهاي آمادگی و تمرین پرسنل در حوزه هاي پیش بیمارستانی 
3595/1/195/6/31بیمارستانی وبهداشت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

تاریخ 
پایان

ستاد
تاریخ 
شروع

 برنامه واکنش 
در مواقع 
اضطراري

16

پوشش کمی  
خدمات 

اورژانس پیش 
بیمارستانی

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایشبرنامه

33

20

ارتقاء سطح آمادگی نظام سالمت در برابر فوریت هاي پزشکی،حوادث و بالیا:هدف کلی 

هدف کمی

16

توسعه و 
نوسازي  ناوگان 

آمبوالنس 
اورژانس پیش 
بیمارستانی

افزایش 
دسترسی 
بیماران در 
تصادفات و 

بیماري ها به 
خدمات 
اورژانس

برنامه 
خاص
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برگزاري کارگاههاي توجیهی آموزشی براي مدیران و رابطین مدیریت بحران مراکز 
5095/1/195/6/31درمانی

بررسی وضعیت سازه اي، غیرسازه اي و عملکردي بیمارستان ها بر اساس داده هاي 
5095/1/195/6/31جمع آوري شده و تهیه پانل ارزیابی کلی بیمارستان ها

2095/1/195/6/31ایجاد سامانه هشدار اولیه در بیمارستان ها ومراکز درمانی

HICS(2095/1/195/6/31(بازبینی سامانه فرماندهی بیمارستان ها در بالیا 

پایش مخاطرات و تعیین آسیب پذیري بیمارستان نسبت به مخاطرات اصلی منطقه 
2095/1/195/6/31مورد نظر

1095/1/195/6/31برگزاري دوره هاي آموزشی

2095/1/195/6/31ایجاد سامانه ارتباطی مناسب براي ارتباط مراکز درمانی در بالیا

بصورت (انجام مانورهاي آمادگی در بیمارستان ها و اورژانس هاي پیش بیمارستانی 
1095/1/195/6/31)فصلی

تعیین و تجهیز ساختمان  با سازه وتاسیسات ایمن در یکی ازمکان هاي متعلق به 
2095/1/195/6/31دانشگاه

 واجراي برنامه هاي EOCتدوین پروتکل همکاري کلیه معاونت هاي دانشگاه در 
2095/1/195/6/31عملیاتی

2095/1/195/6/31براي ارتباط مناسب درحوادث  وبالیا )بستر هاي ارتباطی(تهیه امکانات ارتباطی 

EOC2095/1/195/6/31  وتهیه فرایندهاي کاري  EOCباز بینی شرح وظایف و اقدامات در 

2095/1/195/6/31طراحی فرم ساماندهی پذیرش بیماران در درون و برون شهرستان

تاریخ 
پایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاههدف کمی ستاد

تاریخ 
شروع

ارتقاء سطح آمادگی نظام سالمت در برابر فوریت هاي پزشکی، حوادث و بالیا: هدف کلی 

 فعالیت

ایمن سازي 
مراکز در 

حوادث و بالیا

افزایش ایمنی 
مراکز درمانی

50

100

تدوین و ارتقاي 
طرح آمادگی 
بیمارستان ها 

در بالیا

افزایش 
صددرصدي 
ایمنی مراکز 

EOC

33

34

ارتقاي فعالیت 
مرکز هدایت 

عملیات بحران 
دانشگاه 

)EOC(

50

برنامه 
خاص
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2095/1/195/6/31تعیین وضعیت موجود ارایه خدمات گردشگري سالمت

2095/1/195/6/31تدوین و اجراي برنامه نظارت بر مراکز  متقاضی گردشگري

1095/1/195/6/31مشارکت در برگزاري همایش استانی

1095/1/195/6/31آموزش روساي مراکز درمانی در خصوص گردشگري سالمت

1095/1/195/6/31تشکیل شبکه ذي نفعان بین بخشی و برون بخشی در حوزه گردشگري سالمت

تکمیل اطالعات سامانه اطالع رسانی گردشگري سالمت با تاکید بر اطالع رسانی 
1095/1/195/6/31قوانین و اطالعات مراکز درمانی

1095/1/195/6/31تشکیل شوراي راهبري گردشگري سالمت در استان

1095/1/195/6/31تدوین پروتکل همکاري سایر ارگان ها

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستاد

توسعه گردشگري سالمت:هدف کلی 

افزایش ارائه 
خدمات 

استاندارد به 
بیماران 
بین الملل

100100

هدف کمی
برنامه 
خاص

ساماندهی ارائه 
خدمات سالمت 

به بیماران 
بین الملل
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1095/1/1595/12/15تشکیل کارگروه  اجرایی دانشگاه  وابالغ به اعضاء

1095/1/1595/12/15تشکیل هیئت اجرایی بیمارستانی وصدور ابالغ براي اعضاء

2095/1/1595/12/15اطالع رسانی و آموزش به کلیه کارکنان مشمول به صورت حداقل هر سه ماه یکبار

2095/1/1595/12/15تهیه چک لیست هاي ارزیابی عملکرد پزشکان

1095/1/1595/12/15جمع آوري آمار و اطالعات عملکردي از معاونت آموزشی، درمان و بیمارستان ها

 وارد کردن آمار واطالعات کارکرد، اطالعات هویتی و ضریب کیفی عملکرد 
1095/1/1595/12/15متخصصین در سامانه قاصدك

کاهش (عملکردي  )ستادي وپشتیبان-صفی(تعیین شاخص هاي فردي وسازمانی 
2095/1/1595/12/15)...هزینه، افزایش درآمد، تحقق برنامه ها، آموزش کارکنان و

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایشهدف کمی

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

دانشگاهستاد

100 100

برنامه 
خاص

افزایش مدیریت منابع مالی و بهره وري: هدف کلی 

 فعالیت

پرداخت مبتنی 
برعملکرد

پرداخت 
عادالنه به کادر 

درمانی

 139 



 

 
 سومفصل 

 
 غذا و داروحوزه 



2095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

3595/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

4095/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بارنگري و اصالح آیین نامه ها

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

20

وزن 
نسبی  

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی  

)درصد(

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

ستاد تاریخ پایانبرنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروع

20

دانشگاه مسؤول پایش  فعالیت

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

کاهش 
اسیدهاي چرب 

ترانس در 
روغن داراي 

مصرف مستقیم 
%1خوراکی به 

برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

PRPS595/02/0195/03/31احتساب امتیاز تشویقی در فرم هاي 

3595/07/0195/12/15برگزلري همایش معرفی برگزیدگان

و دستگاههاي  )سازمان غذا و دارو  (عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت 
4595/04/0195/12/15مرتبط

1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2595/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع 
مرتبط

15

کاهش 
اسیدهاي چرب 

ترانس در 
روغن داراي 

مصرف مستقیم 
%1خوراکی به 

دانشگاه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیتبرنامه

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستادتاریخ پایانتاریخ شروع هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي و 
محصوالت

25

برنامه 
خاص
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595/02/0195/03/31شناسایی گروههاي هدف

پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه  (تهیه ، تدوین  و چاپ مطالب آموزشی 
2595/04/0195/05/31)کلیپ 

آموزش از طریق رسانه هاي جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت 
3095/06/0195/12/15عموم

1095/06/0195/12/15آموزش از طریق فضاهاي مجازي براي عموم

برگزاري دوره هاي آموزشی براي رابطین سالمت ، دانش اموزان ، مربیان 
3095/06/0195/12/15...بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و 

دانشگاه ستادمسؤول پایش تاریخ پایان

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

هدف کمی فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی  

)درصد(
تاریخ شروع

20
آموزش، اطالع 
رسانی عمومی 
و فرهنگ سازي

کاهش 
اسیدهاي چرب 

ترانس در 
روغن داراي 

مصرف مستقیم 
%1خوراکی به 

برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

3595/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

4095/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بازنگري و اصالح آیین نامه ها

1595/02/0195/03/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

PRPS595/02/0195/03/31احتساب امتیاز تشویقی در فرم هاي 

3595/07/0195/12/15برگزاري همایش معرفی برگزیدگان

و دستگاههاي  )سازمان غذا و دارو  (عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت 
4595/04/0195/12/15مرتبط

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

20

دانشگاه تاریخ پایانتاریخ شروع هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستاد مسؤول پایش

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

25

وزن 
نسبی  

)درصد(

کاهش 
اسیدهاي چرب 

ترانس روغن 
مصرفی در 
صنایع مواد 
غذایی به 

%4حداکثر 

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

25

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع 
مرتبط

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
برنامه 
خاص
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1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2595/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

کاهش 
اسیدهاي چرب 

ترانس روغن 
مصرفی در 
صنایع مواد 
غذایی به 

%4حداکثر 

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي و 
محصوالت

30

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص

دانشگاهستاد
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 
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2095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

3595/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

2595/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بارنگري و اصالح آیین نامه ها

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

20

وزن 
نسبی  

)درصد(

کاهش درصد 
نمک در 

فرموالسیون 
مواد غذایی و 

آشامیدنی 
صنعتی به 

تا % 25میزان
با (انتهاي برنامه

اولویت فرآورده 
هاي پرمصرف و 

)پرخطر

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامه

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

دانشگاهستاد تاریخ پایان

20

وزن 
نسبی  

)درصد(
هدف کمی

برنامه 
خاص

تاریخ شروع مسؤول پایش  فعالیت

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 
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1595/02/0195/03/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

PRPS595/02/0195/03/31احتساب امتیاز تشویقی در فرم هاي 

3595/07/0195/12/15برگزاري همایش معرفی برگزیدگان

و دستگاههاي  )سازمان غذا و دارو  (عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت 
4595/04/0195/12/15مرتبط

1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2595/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع 
مرتبط

15

دانشگاهستادتاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش فعالیت

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

تاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

کاهش درصد 
نمک در 

فرموالسیون 
مواد غذایی و 

آشامیدنی 
صنعتی به 

تا % 25میزان
با (انتهاي برنامه

اولویت فرآورده 
هاي پرمصرف و 

)پرخطر

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي و 
محصوالت

25

برنامه 
خاص

 147 



595/02/0195/03/31شناسایی گروههاي هدف

پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه  (تهیه ، تدوین  و چاپ مطالب آموزشی 
2595/04/0195/05/31)کلیپ 

آموزش از طریق رسانه هاي جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت 
3095/06/0195/12/15عموم

1095/06/0195/12/15آموزش از طریق فضاهاي مجازي براي عموم

برگزاري دوره هاي آموزشی براي رابطین سالمت ، دانش اموزان ، مربیان 
3095/06/0195/12/15...بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و 

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

4095/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بارنگري و اصالح آیین نامهها

کاهش درصد 
نمک در 

فرموالسیون 
مواد غذایی و 

آشامیدنی 
صنعتی به 

تا % 25میزان
با (انتهاي برنامه

اولویت فرآورده 
هاي پرمصرف و 

)پرخطر

کاهش سهم 
روغن جامد 

مصرف خانوار 
از کل روغن 

نباتی مصرفی 
در کشور تا 

 20 به 99سال 
درصد

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

20

20
آموزش، اطالع 
رسانی عمومی 
و فرهنگ سازي

وزن 
نسبی  

)درصد(
تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایشبرنامه  فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

دانشگاهستادهدف کمی
برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

PRPS595/02/0195/03/31احتساب امتیاز تشویقی در فرم هاي 

3595/07/0195/12/15برگزاري همایش معرفی برگزیدگان

و دستگاههاي  )سازمان غذا و دارو  (عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت 
4595/04/0195/12/15مرتبط

1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2595/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

20

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي و 
محصوالت

30

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

کاهش سهم 
روغن جامد 

مصرف خانوار 
از کل روغن 

نباتی مصرفی 
در کشور تا 

 20 به 99سال 
درصد

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستاد تاریخ پایان  فعالیت

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع 
مرتبط

تاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
برنامه 
خاص

 149 



595/02/0195/03/31شناسایی گروههاي هدف

پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه  (تهیه ، تدوین  و چاپ مطالب آموزشی 
2595/04/0195/05/31)کلیپ 

آموزش از طریق رسانه هاي جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت 
306/1/199595/12/15عموم

1095/06/0195/12/15آموزش از طریق فضاهاي مجازي براي عموم

برگزاري دوره هاي آموزشی براي رابطین سالمت ، دانش اموزان ، مربیان 
3095/06/0195/12/15...بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و 

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

4095/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بارنگري و اصالح آیین نامهها

آموزش، اطالع 
رسانی عمومی 
و فرهنگ سازي

30

برنامه

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

25

 فعالیت

کاهش سهم 
روغن جامد 

مصرف خانوار 
از کل روغن 

نباتی مصرفی 
در کشور تا 

 20 به 99سال 
درصد

پوشش برنامه 
غنی سازي آرد 
خبازي با آهن و 
اسید فولیک به 

 درصد100میزان 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروع

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

3595/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

1595/02/0195/03/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

PRPS595/02/0195/03/31احتساب امتیاز تشویقی در فرم هاي 

3595/07/0195/12/15برگزلري همایش معرفی برگزیدگان

و دستگاههاي  )سازمان غذا و دارو  (عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت 
4595/04/0195/12/15مرتبط

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

25

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع 
مرتبط

دانشگاه ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

20

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

پوشش برنامه 
غنی سازي آرد 
خبازي با آهن و 
اسید فولیک به 

 درصد100میزان 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
برنامه 
خاص
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595/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

2595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2095/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي و 
محصوالت

30

پوشش برنامه 
غنی سازي آرد 
خبازي با آهن و 
اسید فولیک به 

 درصد100میزان 

دانشگاه فعالیت ستاد تاریخ شروع هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

مسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایان
برنامه 
خاص

 152 



1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

2595/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بارنگري و اصالح آیین نامهها

2095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

3595/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

20

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

وزن 
نسبی  

)درصد(

20

ستادتاریخ پایانتاریخ شروع

کاهش درصد 
قند هاي ساده 
در فرموالسیون 
مواد غذایی و 

آشامیدنی 
صنعتی به میزا 

با ( % 20ن 
اولویت فرآورده 
هاي پرمصرف و 

)پرخطر

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

دانشگاهبرنامه  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

برنامه 
خاص

 153 



1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2595/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

1595/02/0195/03/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

PRPS595/02/0195/03/31احتساب امتیاز تشویقی در فرم هاي 

3595/07/0195/12/15برگزلري همایش معرفی برگزیدگان

و دستگاههاي  )سازمان غذا و دارو  (عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت 
4595/04/0195/12/15مرتبط

15

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي و 
محصوالت

25

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع 
مرتبط

دانشگاه

کاهش درصد 
قند هاي ساده 
در فرموالسیون 
مواد غذایی و 

آشامیدنی 
صنعتی به میزا 

با ( % 20ن 
اولویت فرآورده 
هاي پرمصرف و 

)پرخطر

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستادمسؤول پایش تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروع برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

هدف کمی

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

برنامه 
خاص

 154 



595/02/0195/03/31شناسایی گروههاي هدف

پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه  (تهیه ، تدوین  و چاپ مطالب آموزشی 
2595/04/0195/05/31)کلیپ 

آموزش از طریق رسانه هاي جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت 
3095/06/0195/12/15عموم

1095/06/0195/12/15آموزش از طریق فضاهاي مجازي براي عموم

برگزاري دوره هاي آموزشی براي رابطین سالمت ، دانش اموزان ، مربیان 
3095/06/0195/12/15...بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و 

1095/02/0195/03/31تشکیل کمیته تخصصی مربوطه و بررسی گزارش برنامه در سالهاي قبل

1095/04/0195/05/31بررسی و بازنگري تعداد و نوع آالینده هاي مورد نظر

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی برنامه ریزي کنترل سموم

تهیه لیست محصوالت پر خطر متناسب با اعداد در نظر گرفته شده براي 
1595/04/0195/05/31سال هاي برنامه

5095/06/0195/12/15پایش فرآورده ها و تهیه گزارش

کاهش درصد 
قند هاي ساده 
در فرموالسیون 
مواد غذایی و 

آشامیدنی 
صنعتی به میزا 

با ( % 20ن 
اولویت فرآورده 
هاي پرمصرف و 

)پرخطر

دانشگاه  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

10

پوشش برنامه 
پایش باقیمانده 

سموم آفت 
کش و کودهاي 

شیمیایی در 
محصوالت پر 

مصرف 
کشاورزي با 

احتمال مخاطره 
آلودگی باال  تا 

50

آموزش، اطالع 
رسانی عمومی 
و فرهنگ سازي

20

بررسی وضع 
موجود 

محصوالت 
کشاورزي از 
نظر آالینده ها

ستاد
وزن 

نسبی  
)درصد(

هدف کمی

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

2595/04/0195/05/31تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها

1595/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به معاونت هاي غذا و دارو

1595/06/0195/06/31ابالغ ضوابط به موسسه استاندارد

1595/07/0195/12/15پیگیري بارنگري و اصالح آیین نامه ها

2595/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

2095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

2095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

3595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

4095/02/0195/03/31تشکیل کار گروه تخصصی با حضور دستگا ه هاي ذیربط

2095/04/0195/05/31تدوین لیست محصوالت پر مصرف

4095/04/0195/05/31تدوین دستورالعمل هاي اجرایی

بازنگري و 
تدوین ضوابط و 
آیین نامه هاي 

مرتبط

ستاد تاریخ پایانتاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

آموزش 
15کارشناسان

پوشش برنامه 
پایش باقیمانده 

سموم آفت 
کش و کودهاي 

شیمیایی در 
محصوالت پر 

مصرف 
کشاورزي با 

احتمال مخاطره 
آلودگی باال  تا 

50 
براسا(محصول

س جدول 
محصوالت 
)تعیین شده

مسؤول پایش دانشگاه فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

انجام هماهنگی 
بین بخشی بین 

دستگاههاي 
ذي ربط

10

15
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هدف کمی
برنامه 
خاص
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1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي و دستورالعمل بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/05/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

595/04/0195/05/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2095/05/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1095/07/0195/12/15اجراي برنامه بازرسی از صنایع

2595/07/0195/12/15پایش محصوالت و فرآورده هاي مرتبط

1095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

595/02/0195/03/31شناسایی گروههاي هدف
پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه  (تهیه ، تدوین  و چاپ مطالب آموزشی 

2595/04/0195/05/31)کلیپ 
آموزش از طریق رسانه هاي جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت 

3095/06/0195/12/15عموم

1095/06/0195/12/15آموزش از طریق فضاهاي مجازي براي عموم

برگزاري دوره هاي آموزشی براي رابطین سالمت ، دانش اموزان ، مربیان 
3095/06/0195/12/15...بهداشت ، کارشناسان مراکز بهداشتی و 

وزن 
نسبی  

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی  

)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(

30

20

دانشگاه فعالیت ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

پایش سالیانه 
محصوالت 
کشاورزي

پوشش برنامه 
پایش باقیمانده 

سموم آفت 
کش و کودهاي 

شیمیایی در 
محصوالت پر 

مصرف 
کشاورزي با 

احتمال مخاطره 
آلودگی باال  تا 

50 
براسا(محصول

س جدول 
محصوالت 
)تعیین شده

برنامه

آموزش، اطالع 
رسانی عمومی 
و فرهنگ سازي
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برنامه 
خاص
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3095/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و دارو

2095/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

4095/04/0195/05/31بازنگري و اصالحیه دستورالعمل

1095/04/0195/05/31ابالغ دستورالعمل به معاونت هاي غذا و دارو بمنظور اجرا

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاه دانشگاهها

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاههاي همکار

4095/06/0195/09/30استعالم تجهیزات مورد نیاز

1095/06/0195/09/30اولویت بندي تخصیص منابع

1595/06/0195/09/30برآورد منابع موجود

595/06/0195/09/30تدوین برنامه و دستورالعمل تخصیص

2595/06/0195/09/30تامین نیروي انسانی مورد نیاز

4595/10/0195/12/15تخصیص و ابالغ به دانشگاهها

بازنگري و 
اصالح 

دستورالعمل 
PMS

5

15

وزن 
نسبی  

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

اجراي برنامه 
کنترل در سطح 

با (PMSعرضه 
اولویت فرآورده 
هاي با ارزیابی 

براي  )خطر باال
 قلم 100حداقل 

فرآورده

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستاد تاریخ پایانمسؤول پایش تاریخ شروع

تخصیص و 
30ابالغ منابع

نیازسنجی و 
برآورد منابع و 
تجهیزات مورد 

نیاز
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برنامه 
خاص
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1095/06/0195/09/30تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1595/06/0195/09/30انجام نیاز سنجی آموزشی

2595/06/0195/09/30تهیه متون آموزشی مرتبط

5095/08/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

295/06/0195/07/30برندسنجی فرآورده ها

3395/07/0195/12/15تامین اعتبار

2095/07/0195/12/15نمونه برداري و خرید اقالم

2595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

2095/07/0195/12/15انجام آزمونهاي کنترل کیفی

5095/11/0196/03/31جمع بندي و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

جمع بندي و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجراي برنامه توسط سازمان غذا و 
5096/04/0196/06/31دارو

5

40

تحلیل و 
بررسی نتایج 

ارزیابی 
فرآورده ها

اجراي برنامه 
کنترل در سطح 

با (PMSعرضه 
اولویت فرآورده 
هاي با ارزیابی 

براي  )خطر باال
 قلم 100حداقل 

فرآورده

آموزش 
کارشناسان 

معاونت غذا و 
دارو

5

وزن 
نسبی  

)درصد(

ارزیابی در 
سطح عرضه 

نمونه برداري و (
)آزمون

دانشگاهستاد هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش فعالیت
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برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1095/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

3595/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

1095/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی بررسی شاخص هاي کنترلی

2095/04/0195/05/31حذف موارد اختالفی در اعداد آیین نامه ها با ضوابط سازمان غذا و دارو

2095/04/0195/05/31بررسی مستندات و منابع معتبر بین الملی در خصوص موارد اختالفی

3095/06/0195/06/31تعیین تکلیف نهایی موارد اختالفی و ابالغ راي کارگروه به دانشگاه ها

ارائه مستندات به سازمان استاندارد در راستاي اصالح و بازنگري 
2095/07/0195/09/30استانداردهاي ملی

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

یکسان سازي 
ضوابط با آیین 

نامه ها
15

برنامه

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

35
 کاهش درصد 
عدم انطباق 

 )بحرانی(
محصوالت 
غذایی و 

آشامیدنی در 
برنامه پایش 

محصوالت در 
سطح عرضه 

PMS )  5به 
)درصد 

برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي تشدید بازدید و نمونه برداري و پایش

1095/04/0194/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

4595/05/0195/12/15اجراي برنامه زمان بندي شده

2595/05/0195/12/15نظارت بر نحوه اجراي برنامه

2095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي تشدید بازدید و نمونه برداري

1095/04/0194/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

4595/05/0195/12/15اجراي برنامه زمان بندي شده

2595/05/0195/12/15نظارت بر نحوه اجراي برنامه

دانشگاهستاد

 کاهش درصد 
عدم انطباق 

 )بحرانی(
محصوالت 
غذایی و 

آشامیدنی در 
برنامه پایش 

محصوالت در 
سطح عرضه 

PMS )  5به 
)درصد 

وزن 
نسبی  

)درصد(

تشدید برنامه 
هاي نظارتی 

واحدهاي 
تولیدي

25

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تشدید برنامه 
هاي نظارتی 

مبادي ورود کاال
25

تاریخ پایان تاریخ شروعمسؤول پایش برنامه
برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1595/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2095/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

4095/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

2595/02/0195/03/31تشکیل کمیته بازنگري ضوابط

2595/04/0195/06/31برگزاري جلسات کمیته بازنگري

5095/07/0195/07/30تدوین و ابالغ ضوابط به دانشگاهها، صنایع و سایر دستگاههاي ذي ربط

2095/07/0195/08/30تدوین فرم هاي خودارزیابی و خود کنترلی

2095/07/0195/09/30آموطزش مسئولین فنی در خصوص تکمیل فرم ها

ارائه مجوز به شرکت هاي خودارزیابی و خودکنترلی مورد تایید در راستاي 
3095/09/0195/11/30ارائه مشاوره  انجام ممیزي

الزام واحدهاي با امتیاز پایین به انجام ممیزي توسط شرکت هاي خود 
3095/10/0195/12/15ارزیابی و خود کنترلی

10

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 

20

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروع

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

10

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

افزایش 
میانگین امتیاز  

PRPS 
کارخانجات 

تولیدي 
فرآورده هاي 

غذایی و 
آشامیدنی به 

 واحد 100میزان 
تا پایان سال 

 نسبت به 99
سال پایه      رند

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

بازنگري ضوابط 
PRPS

استفاده از 
ظرفیت 

مسئولین فنی 
و بخش 

خصوصی در 
تقویت 

خودارزیابی ها 
و خود کنترلی

تاریخ پایان
برنامه 
خاص

دانشگاهستاد مسؤول پایش

 162 



1595/02/0195/03/31تشکیل کمیته با حضور ذي نفعان

2095/04/0195/05/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

1095/06/0195/06/31ابالغ دستورالعمل

3095/07/0195/09/30عقد تفاهم نامه با دستگاههاي ذیربط

2595/07/0195/12/15برگزلري همایش معرفی برگزیدگان

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی تعیین حداقل امتیاز براي تولید

 و به PRPSتعیین وضع فعلی کشور از حیث میانگین حداقل امتیاز 
1595/04/0195/06/31تفکیک دانشگاه ها

بررسی چک لیست هاي امتیاز دهی بر اساس  تعیین مجموع امتیاز آیتم 
2095/04/0195/05/31هاي ضروري و الزم

2095/04/0195/05/31)3باالتر از مورد  ( 3 و 2تعیین عدد حداقل امتیاز متناسب با موارد 

3095/05/0195/06/31سیاست گذاري در جهت افزایش عدد حداقل  متناسب با هدف برنامه

مسؤول پایش

افزایش حداقل 
 PRPSامتیاز 

براي تداوم 
تولید

دانشگاهستادتاریخ پایان

افزایش 
میانگین امتیاز  

PRPS 
کارخانجات 

تولیدي 
فرآورده هاي 

غذایی و 
آشامیدنی به 

 واحد 100میزان 
تا پایان سال 

 نسبت به 99
سال پایه      رند

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع
10

تاریخ شروع
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هدف کمی

20

برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي بازدید و نمونه برداري

1095/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

3095/07/0195/12/15اجراي برنامه

2095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

2095/11/0195/12/15جمع بندي ، تجزیه و تحلیل و بازخورد اجراي برنامه

595/02/0195/02/31فراخوان موضوع براي پیمانکار

59503.0195/04/31بررسی و انتخاب پیمانکار

RFP595/05/0195/05/31عقد قرارداد با شرکت جهت تهیه 

1095/06/0195/07/30 توسط شرکت مجريRFP تهیه 

1595/08/0195/08/30 عقد قرارداد با شرکت جهت طراحی و پیاده سازي نرم افزار

1595/09/0195/10/30شناخت فرآیندها و سیستمی نمودن آن

2095/10/0195/12/15پیاده سازي و طراحی نرم افزار

1095/10/0195/12/15تهیه اطالعات پایه

1595/10/0195/12/15 تست  اجراي پایلوت نرم افزار

دانشگاهستادتاریخ پایان

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي

30

افزایش 
میانگین امتیاز  

PRPS 
کارخانجات 

تولیدي 
فرآورده هاي 

غذایی و 
آشامیدنی به 

 واحد 100میزان 
تا پایان سال 

 نسبت به 99
سال پایه      رند

افزایش ایمنی 
فرآورده هاي 

غذایی و 
آشامیدنی به 

 درصد 20میزان 
نسبت به سال 

پایه

تاریخ شروع
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هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش

 استقرار شبکه 
ملی پایش غذا 

پایش (
محصوالت 

غذایی، آرایشی 
)و بهداشتی

40

برنامه 
خاص
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1095/02/0195/02/31تشکیل کمیته تدوین ضوابط

159503.0195/04/31تدوین و ابالغ آیین نامه

2595/05/0195/10/30اجراي طرح در خصوص فرآورده هاي منتخب

2595/02/0195/12/15فرهنگ سازي مفاهیم نشانگرهاي رنگی

1595/07/0195/12/15پایش و ارزیابی اجراي طرح

1095/11/0195/12/15پاالیش و تمیزسازي اطالعات برچسب ها

1095/02/0195/03/31تشکیل کمیته بررسی واگذاري

1595/03/0195/04/31هماهنگی با اصناف درخصوص همکاري موضوع

1595/03/0195/04/31تدوین ضوابط نهادهاي نظارتی غیردولتی

595/05/0195/06/31فراخوان جهت ارائه درخواست شرکتها و نهادها

2095/07/0195/08/30بررسی وضعیت و توانمندي درخواستهاي ارائه شده

1095/08/0195/12/15انتخاب و صدور مجوز براي منتخبین

2595/08/0195/12/15نظارت بر عملکرد منتخبین

20

دانشگاهستادتاریخ پایان مسؤول پایش

افزایش ایمنی 
فرآورده هاي 

غذایی و 
آشامیدنی به 

 درصد 20میزان 
نسبت به سال 

پایه
نظارت بر تولید 
و عرضه مواد 

غذایی و 
آشامیدنی با 

رویکرد 
استفاده از  
نهادهاي 
مردمی و 
خصوصی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعبرنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
برنامه 
خاص

دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب: هدف کلی 
وزن 

نسبی  
)درصد(

40

برچسب  گذاري 
راهنماي تغذیه 
اي محصوالت 

غذایی
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1595/02/0195/03/31نیازسنجی آموزشی

1595/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

2095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

5095/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزش مداوم

2595/02/0195/05/31تدوین فرم هاي نظارتی یکسان و ابالغ به دانشگاهها

2595/02/0195/05/31تدوین دستورالعمل برخورد نظارتی یکسان

2095/05/0195/07/30آموزش کارشناسان نظارتی

3095/07/0195/12/15اجرا نظارت و پایش برنامه بر اساس دستورالعمل هر سه ماه یکبار

595/02/0195/02/31تشکیل کمیته بررسی وضع موجود

2095/03/0195/05/31تعیین درصد موجود فرآورده هاي قاچاق آرایشی و بهداشتی

1595/06/0195.06ارائه پس خوراند و دستورالعمل ها به نهادها و سازمان هاي مرتبط

2095/06/0195/06/31عقد تفاهم نامه اجرایی با اتاق اصناف و اتحادیه صنف

1095/07/0195/08/30تهیه دستورالعمل مشترك دستگاههاي ذي ربط

2095/08/0195/11/30پیگیري اجراي مصوبات

1095/12/0195/12/15تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگا ه هاي مختلف

کاهش سهم 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی 

قاچاق و تقلبی 
به میزان 

 10سالیانه 
درصد

تعامل و افزایش 
هماهنگی بین 

بخشی با 
دستگاههاي 
ذي ربط

5

ستاد تاریخ شروعمسؤول پایش

5

بازنگري 
روشهاي 

بازرسی به 
منظور تقویت 
نظارت مبادي 

ورودي

دانشگاه

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
برنامه 
خاص

آموزش 
کارشناسان 
دستگاههاي 

ذیربط در 
موضوع

15

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامه
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1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی

1595/04/0195/05/31تدوین دستورالعمل

2595/06/0195/08/30فراخوان جهت تاسیس شرکت پخش مجاز و واحد

4595/07/0195/12/15ابالغ و نظارت بر شرکتها

4095/02/0195/06/31اختصاص کد واحد رهگیري به هر تک محصول در محل تولید

4595/02/0195/03/31تدوین دستورالعمل مربوطه

1595/04/0195/04/31ابالغ به معاونت هاي غذا و دارو ، تولید کنندگان و وارد کنندگان

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادمسؤول پایش

کاهش سهم 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی 

قاچاق و تقلبی 
به میزان 

 10سالیانه 
درصد

ساماندهی 
توزیع فرآورده 
هاي آرایشی و 

بهداشتی با 
استفاده از توان 
شرکتهاي پخش

10

25

 فعالیت

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

ایجاد سامانه 
یکپارچه توزیع 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی در 

کل کشور براي 
انجام عملیات 
نظارتی این 
حوزه

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایان برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروع
برنامه 
خاص
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1095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي بازدید و نمونه برداري

595/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي

3095/05/0195/12/15اجراي برنامه زمان بندي شده

1095/05/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

595/05/0195/06/31بر آورد تجهیزات نظارتی و آزمایشگاهی

2595/07/0195/09/30تخصیص و ابالغ اعتبارات توسط سازمان غذا و دارو

1595/08/0195/10/30خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

595/02/0195/03/31شناسایی گروههاي هدف

پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، تهیه  (تهیه ، تدوین  و چاپ مطالب آموزشی 
3595/04/0195/05/31)کلیپ 

آموزش از طریق رسانه هاي جمعی شامل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه جهت 
4095/06/0195/12/15عموم

2095/06/0195/12/15آموزش از طریق فضاهاي مجازي براي عموم

دانشگاه تاریخ شروعمسؤول پایش

کاهش سهم 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی 

قاچاق و تقلبی 
به میزان 

 10سالیانه 
درصد

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(
ستادتاریخ پایان

15

نظارت بر مراکز 
توزیع و محل 
هاي نگهداري 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی

25

اطالع رسانی 
عمومی و 

فرهنگ سازي

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
برنامه 
خاص
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3095/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و دارو

2095/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

4095/04/0195/05/31بازنگري و اصالحیه دستورالعمل

1095/04/0195/05/31ابالغ دستورالعمل به معاونت هاي غذا و دارو بمنظور اجرا

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاه دانشگاهها

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاههاي همکار

4095/06/0195/09/30استعالم تجهیزات مورد نیاز

1095/06/0195/09/30اولویت بندي تخصیص منابع

1595/06/0195/09/30برآورد منابع موجود

595/06/0195/09/30تدوین برنامه و دستورالعمل تخصیص

2595/06/0195/09/30تامین نیروي انسانی مورد نیاز

4595/10/0195/12/15تخصیص و ابالغ به دانشگاهها

5

15

30

بازنگري و 
اصالح 

دستورالعمل 
PMS

نیازسنجی و 
برآورد منابع و 
تجهیزات مورد 

نیاز

هدف کمی

تخصیص و 
ابالغ منابع

وزن 
نسبی  

)درصد(
تاریخ پایان  فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادمسؤول پایش

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

برنامه

افزایش تعداد 
اقالم فرآورده 
هاي آرایشی و 
بهداشتی تحت 
پوشش برنامه 

کنترل در سطح 
با (PMSعرضه 

اولویت فرآورده 
هاي با ارزیابی 

)خطر باال

تاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص
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1095/06/0195/09/30تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1595/06/0195/09/30انجام نیاز سنجی آموزشی

2595/06/0195/09/30تهیه متون آموزشی مرتبط

5095/08/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

295/06/0195/07/30برندسنجی فرآورده ها

3395/07/0195/12/15تامین اعتبار

2095/07/0195/12/15نمونه برداري و خرید اقالم

2595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

2095/07/0195/12/15انجام آزمونهاي کنترل کیفی

5095/11/0196/03/31جمع بندي و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

جمع بندي و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجراي برنامه توسط سازمان غذا و 
5096/04/0196/06/31دارو

5

40

دانشگاهستاد

آموزش 
کارشناسان 

معاونت غذا و 
دارو

تحلیل و 
بررسی نتایج 

ارزیابی 
فرآورده ها

5

ارزیابی در 
سطح عرضه

افزایش تعداد 
اقالم فرآورده 
هاي آرایشی و 
بهداشتی تحت 
پوشش برنامه 

کنترل در سطح 
با (PMSعرضه 

اولویت فرآورده 
هاي با ارزیابی 

)خطر باال

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایانمسؤول پایشبرنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1595/02/0195/03/31انجام نیاز سنجی آموزشی

1095/04/0195/05/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2095/06/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

4095/06/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی مسئولین فنی و مدیران صنایع

2595/02/0195/03/31تشکیل کمیته بازنگري ضوابط

2595/04/0195/06/31برگزاري جلسات کمیته بازنگري

5095/07/0195/07/30تدوین و ابالغ ضوابط به دانشگاهها، صنایع و سایر دستگاههاي ذي ربط

2095/02/0195/03/31تشکیل کمیته با حضور ذي نفعان

2095/04/0195/05/31 تدوین دستورالعمل انتخاب واحد برتر

2095/06/0195/06/31ابالغ دستورالعمل

2095/07/0195/09/30عقد تفاهم نامه با دستگاههاي ذیربط

2095/07/0195/12/15برگزاري همایش معرفی برگزیدگان

افزایش 
میانگین امتیاز  

PRPS 
کارخانجات 

تولیدي 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی به 

 واحد 100میزان 
تا پایان سال 

 نسبت به 99
سال پایه

آموزش 
کارشناسان و 
مسئولین فنی

25

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

بازنگري ضوابط 
PRPS

تدوین بسته 
حمایتی 

تشویقی صنایع

10

15

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادبرنامه

وزن 
نسبی  

)درصد(
تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پایش

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

هدف کمی
برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی تعیین حداقل امتیاز براي تولید

 و به PRPSتعیین وضع فعلی کشور از حیث میانگین حداقل امتیاز 
1595/04/0195/06/31تفکیک دانشگاه ها

بررسی چک لیست هاي امتیاز دهی بر اساس  تعیین مجموع امتیاز آیتم 
2095/04/0195/05/31هاي ضروري و الزم

2095/04/0195/05/31)3باالتر از مورد  ( 3 و 2تعیین عدد حداقل امتیاز متناسب با موارد 

3095/05/0195/06/31سیاست گذاري در جهت افزایش عدد حداقل  متناسب با هدف برنامه

2095/02/0195/03/31تدوین برنامه زمان بندي بازدید و نمونه برداري

1095/04/0195/04/31ابالغ برنامه زمان بندي به معاونت هاي غذا و دارو

3095/07/0195/12/15اجراي برنامه

2095/07/0195/12/15 نظارت بر نحوه اجراي برنامه

جمع بندي ، تجزیه و تحلیل و بازخورد اجراي برنامه به معاونت هاي غذا و 
2095/11/0195/12/15دارو توسط سازمان غذا و دارو

بازرسی و 
کنترل مستمر 

واحدهاي 
تولیدي

35

افزایش 
میانگین امتیاز  

PRPS 
کارخانجات 

تولیدي 
فرآورده هاي 

آرایشی و 
بهداشتی به 

 واحد 100میزان 
تا پایان سال 

 نسبت به 99
سال پایه

ستاد تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهتاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
برنامه 
خاص

دستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ایمن:هدف کلی 

هدف کمی

افزایش حداقل 
 PRPSامتیاز 

براي تداوم 
تولید

15
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1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه نسخه الکترونیک

1095/04/0195/04/31هماهنگی با دستگاههاي ذي نفع

1595/04/0195/05/31تدوین و ابالغ استانداردها

4095/06/0195/12/15 شهر5اجراي پایلوت برنامه در 

2095/06/0195/12/15نظارت بر نحوه اجراي برنامه

2095/07/0195/12/15ثبت و ورود داده هاي نسخ

1595/07/0195/12/15پردازش اطالعات و تحلیل شاخص ها

تخصصی تجویز مصرف - برگزاري منظم جلسات ماهیانه کمیته هاي علمی
1595/07/0195/12/15منطقی دارو و جلسات کمیته کشوري

پزشکان، داروخانه ها، کمیته (تهیه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط 
2095/07/0195/12/15)...هاي علمی تخصصی و

1095/04/0195/05/31تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابالغ آن

2095/09/0195/12/15اجراي دستورالعمل تشویق و تنبیه

30

بهره برداري از 
نسخه 

الکترونیک
40

دانشگاهستادتاریخ پایان

کاهش میزان 
تجویزدارو هاي 

خارج 
ازفهرست به 

 1کمتر از  
درصد تجویز ها

 فعالیتبرنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

بررسی و پایش 
روند تجویز و 

مصرف دارو در 
کشور

 درصدي شلخص هاي تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص هاي بین المللی این حوزه75دستیابی به نسبت :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص
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2095/03/0195/11/30تهیه  و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، پمفلت ، پوستر ؛ کلیپ آموزشی

2095/03/0195/11/30برگزاري جلسات آموزشی جهت گروه هاي مختلف پزشکی

2095/03/0195/11/30استفاده از رسانه هاي جمعی  جهت آطالع رسانی و آموزش

4095/06/0195/10/30ابالغ لیست فهرست دارو هاي رسمی ایران به گروه هاي پزشکی

4095/02/0195/03/31تشکیل کارگروه متشکل از ذي نفعان

6095/04/0195/06/31 گرداوري راهنماهاي بالینی داروهاي پر مصرف

1595/03/0195/04/31بررسی میزان تجویز سالیانه دارو هاي پرمصرف بیمارستانی

1595/05/0195/06/31بررسی وضعیت بیمارستانها و نیازسنجی در داروخانه ها و انبارهاي دارویی

2095/05/0195/07/30آموزش داروسازان بالینی و بیمارستانی جهت نظارت بر اجرا

تهیه گاید الین و ارائه استانداردهاي جدید جهت کارآمدي انبارها و 
2095/03/0195/04/31داروخانه هاي دارویی بیمارستانی

3095/07/0195/12/15اجراي پایلوت و پایش استانداردها

20

 50دستیابی به 
درصد تجویز 
دارو بر اساس 
پروتکل هاي 

دارویی مصوب 
به کل تجویز در 
بیمارستانها

20

کاهش میزان 
تجویزدارو هاي 

خارج 
ازفهرست به 

 1کمتر از  
درصد تجویز ها

آموزش و اطالع 
30رسانی

وزن 
نسبی  

)درصد(

برنامه 
خاص

دانشگاهستادتاریخ پایان  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

تهیه 
راهنماهاي 

بالینی تجویز 
دارو

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه

بازنگري 
استانداردهاي 
ارائه خدمات 
دارویی در 
بیمارستانها
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595/02/0195/02/31انتخاب اولویت بندي بیمارستانها

595/03/0195/03/31تدوین و ابالغ استانداردها

1095/03/0195/04/31بررسی تجهیزات موجود و کمبودها براساس استانداردهاي انبار دارویی

2095/07/0195/12/15تأمین منابع مالی

595/05/0195/06/31تدوین و ابالغ نحوه نگهداشت دارو ها وتجهیزات

2595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

1595/08/0195/08/30انتخاب پیمانکار و ابالغ استانداردهاي دارویی ، انبارها و داروخانه ها

1595/07/0195/12/15نظارت و پایش اجراي برنامه

2095/03/0195/05/31ابالغ راهنماهاي بالینی تهیه شده به پزشکان هدف

تخصصی تجویز مصرف منطقی - برگزاري منظم جلسات کمیته هاي علمی
4095/04/0195/12/15دارو کمیته کشوري

4095/05/0195/06/31تدوین و ابالغ  اهرم هاي تشویقی و تنبیهی براي پزشکان مربوطه

ابالغ و نظارت 
40بر اجرا

استانداردسازي 
انبارهاي دارو و 

تجهیزات 
بیمارستانها

20
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تاریخ شروعمسؤول پایش برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
هدف کمی

 50دستیابی به 
درصد تجویز 
دارو بر اساس 
پروتکل هاي 

دارویی مصوب 
به کل تجویز در 
بیمارستانها

دانشگاهستادتاریخ پایان
برنامه 
خاص

 175 



1095/02/0195.02/31تشکیل کارگروه تدوین استانداردها و ضوابط نسخه الکترونیک

3095/03/0195/04/31تدوین استانداردها و ضوابط نسخه الکترونیک

1095/05/0195/06/31برگزاري مناقصه جهت تعیین شرکت مجري و برنامه نویس

595/06/0195/06/31انتخاب مجري

595/07/0195/07/30ابالغ استانداردها ي مورد انتظار نرم افزار به شرکت مجري

4095/07/0195/12/15نظارت بر نحوه عملکرد مجري

595/03/0195/03/31تشکیل کمیته اجرایی

2595/04/0195/06/31تخصیص اعتبار جهت اجراي طرح

3595/06/0195/12/15 شهر کشور5اجراي پایلوت برنامه در 

1095/06/0195/12/15بررسی و رفع نواقص برنامه

2595/06/0195/12/15پیگیري و نظارت بر نحوه اجراي برنامه

راه اندازي و 
اجرا سامانه 

نسخه نویسی و 
نسخه پییچی 
الکترونیک

50
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دانشگاه ستادتاریخ شروعمسؤول پایشبرنامه تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت

راه اندازي 
سامانه نسخه 

نویسی و نسخه 
پیچی 

الکترونیک در 
100%  

مراکزارائه 
خدمات

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(

50

تهبه سامانه 
نسخه نویسی و 

نسخه پیچی 
الکترونیک

برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه نسخه الکترونیک

1095/04/0195/04/31هماهنگی با دستگاههاي ذي نفع

1595/04/0195/05/31تدوین و ابالغ استانداردها

4095/06/0195/12/15 شهر5اجراي پایلوت برنامه در 

2095/06/0195/12/15نظارت بر نحوه اجراي برنامه

2095/07/0195/12/15ثبت و ورود داده هاي نسخ

1595/07/0195/12/15پردازش اطالعات و تحلیل شاخص ها

تخصصی تجویز مصرف - برگزاري منظم جلسات ماهیانه کمیته هاي علمی
1595/07/0195/12/15منطقی دارو و جلسات کمیته کشوري

پزشکان، داروخانه ها، کمیته (تهیه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط 
2095/07/0195/12/15)...هاي علمی تخصصی و

1095/04/0195/05/31تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابالغ آن

2095/09/0195/12/15اجراي دستورالعمل تشویق و تنبیه

کاهش میزان 
اقالم تجویزي 

تزریقی در 
نسخ به حداکثر 

42%

تاریخ شروع دانشگاه فعالیت ستادتاریخ پایانمسؤول پایش
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هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

بهره برداري از 
نسخه 

الکترونیک
40

30

بررسی و پایش 
روند تجویز و 

مصرف دارو در 
کشور

وزن 
نسبی  

)درصد(

برنامه 
خاص
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تهیه  و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، پمفلت ، پوستر ؛ کلیپ 
2095/03/0195/11/30آموزشی براي گروه هاي هدف

2095/03/0195/11/30برگزاري جلسات آموزشی جهت گروه هاي مختلف پزشکی

2095/03/0195/11/30استفاده از رسانه هاي جمعی  جهت آطالع رسانی و آموزش

4095/06/0195/10/30برگزاري سمینار هاي علمی آموزشی

1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه نسخه الکترونیک

1095/04/0195/04/31هماهنگی با دستگاههاي ذي نفع

1595/04/0195/05/31تدوین و ابالغ استانداردها

4095/06/0195/12/15 شهر5اجراي پایلوت برنامه در 

2095/06/0195/12/15نظارت بر نحوه اجراي برنامه

کاهش درصد 
نسخ حاوي 

آنتی  بیوتیک 
% 50به کمتر از 
نسخ

بهره برداري از 
نسخه 

الکترونیک
40

کاهش میزان 
اقالم تجویزي 

تزریقی در 
نسخ به حداکثر 

42%

آموزش و اطالع 
30رسانی

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش ستاد
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(
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برنامه 
خاص
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2095/07/0195/12/15ثبت و ورود داده هاي نسخ

1595/07/0195/12/15پردازش اطالعات و تحلیل شاخص ها

تخصصی تجویز مصرف - برگزاري منظم جلسات ماهیانه کمیته هاي علمی
1595/07/0195/12/15منطقی دارو و جلسات کمیته کشوري

پزشکان، داروخانه ها، کمیته (تهیه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط 
2095/07/0195/12/15)...هاي علمی تخصصی و

1095/04/0195/05/31تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابالغ آن

2095/09/0195/12/15اجراي دستورالعمل تشویق و تنبیه

تهیه  و چاپ مطالب آموزشی شامل جزوه ، پمفلت ، پوستر ؛ کلیپ 
2095/03/0195/11/30آموزشی براي گروه هاي هدف

2095/03/0195/11/30برگزاري جلسات آموزشی جهت گروه هاي مختلف پزشکی

2095/03/0195/11/30برگزاري جلسات آموزشی جهت داوطلبان سالمت

1095/03/0195/11/30استفاده از رسانه هاي جمعی  جهت آطالع رسانی و آموزش

3095/06/0195/10/30برگزاري سمینار هاي علمی آموزشی

کاهش درصد 
نسخ حاوي 

آنتی  بیوتیک 
% 50به کمتر از 
نسخ

بررسی و پایش 
روند تجویز و 

مصرف دارو در 
کشور

30

آموزش و اطالع 
30رسانی

دانشگاهبرنامههدف کمی  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
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برنامه 
خاص
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1595/02/0195/03/31تشکیل کارگروه نسخه الکترونیک

1095/04/0195/04/31هماهنگی با دستگاههاي ذي نفع

1595/04/0195/05/31تدوین و ابالغ استانداردها

4095/06/0195/12/15 شهر5اجراي پایلوت برنامه در 

2095/06/0195/12/15نظارت بر نحوه اجراي برنامه

2095/07/0195/12/15ثبت و ورود داده هاي نسخ

1595/07/0195/12/15پردازش اطالعات و تحلیل شاخص ها

تخصصی تجویز مصرف - برگزاري منظم جلسات ماهیانه کمیته هاي علمی
1595/07/0195/12/15منطقی دارو و جلسات کمیته کشوري

پزشکان، داروخانه ها، کمیته (تهیه گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیربط 
2095/07/0195/12/15)...هاي علمی تخصصی و

1095/04/0195/05/31تدوین دستورالعمل تشویق و تنبیه پزشکان و ابالغ آن

2095/09/0195/12/15اجراي دستورالعمل تشویق و تنبیه

40

دانشگاهستاد

کاهش میزان 
میانگین اقالم 
تجویزي در 

نسخ به حداکثر 
نسخ ( قلم3

دارویی 
)سرپایی

بهره برداري از 
نسخه 

الکترونیک
60

بررسی و پایش 
روند تجویز و 

مصرف دارو در 
کشور

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
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برنامه 
خاص
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1095/02/0195/03/31تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

مردم در  )KAP(نیازسنجی در خصوص وضعیت دانش، نگرش و عملکرد 
2095/02/0195/03/31زمینه مصرف منطقی دارو

1595/04/0195/12/15)...پوستر، کتاب، بنر، بروشور و(تهیه، تدوین و چاپ مکتوبات آموزش 

2095/04/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی حضوري و الکترونیک عامه مردم

2095/04/0195/12/15تهیه برنامه هاي آموزشی رادیو تلویزیونی

1595/07/0195/12/15برگزاري روز ملی تجویز و مصرف منطقی دارو

1095/02/0195/03/31تعیین اهداف واولویتهاي آموزشی

2095/03/0195/04/31تهیه متون آموزشی مرتبط

2595/04/0195/05/31هماهنگی با دستگاهها و مراکز ذي نفع

برگزاري دوره هاي آموزش مداوم حضوري و الکترونیک براي گروههاي 
2595/06/0195/12/15هدف

2095/06/0195/12/15برگزاري کارگاه هاي روشهاي ارتباط موثر و مبانی مشاوره

برگزاري 
سالیانه حداقل 

 دوره 20
آموزشی جهت 
تجویز و مصرف 

 منطقی  
فرآورده هاي 
سالمت براي 

گروههاي 
پزشکی و مردم

آموزش مردم 
در زمینه تجویز 
و مصرف دارو و 

تجهیزات 
پزشکی و سایر 
کاالهاي سالمت

50

آموزش 
پزشکان، 

داروسازان و 
دیگر پرسنل 
گروه پزشکی 
در خصوص 
دارو و سایر 

کاالهاي سالمت

50

دانشگاه  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(
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برنامه 
خاص
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3095/04/0195/05/31مکاتبه با صنفهاي مربوطه در شهرهاي سراسر کشور

7095/06/0195/06/31جمع بندي اطالعات بدست  آمده

2095/06/0195/06/31اولیت بندي با توجه به اهمیت صنف مربوطه و انجام بازدید

آموزش به صاحبان اصناف مربوطه در خصوص ضوابط و دستورالعمل هاي 
4095/07/0195/12/15ابالغی

4095/07/0195/12/15آموزش و اطالع رسانی جامعه

تهیه بانک 
اطالعاتی 
عطاریها و 

عرضه کنندگان 
فرآورده هاي 
مکمل هاي 
تغذیه اي ، 

ورزشی و رژیمی

30

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهبرنامه

 20دستیابی 
درصد براي 

ارتقا نظارت بر 
سطح کیفی 
عطاري ها و 
مکان هاي 

عرضه مکمل 
هاي ورزشی و 

رژیمی

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(
ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

ساماندهی و 
انجام بازدید از 

عطاریها و 
عرضه کنندگان 
فرآورده هاي 
مکمل هاي 
تغذیه اي ، 

ورزشی و رژیمی

70

 درصد10کاهش سهم فرآورده هاي طبیعی، مکمل تغذیه اي ، رژیمی ، ورزشی قاچاق و  تقلبی در کشور به کمتر از :هدف کلی 

برنامه 
خاص
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3095/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و دارو

2095/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

4095/04/0195/05/31بازنگري و اصالحیه دستورالعمل

1095/04/0195/05/31ابالغ دستورالعمل به معاونت هاي غذا و دارو به منظور اجرا

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاه دانشگاهها

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاههاي همکار

4095/06/0195/09/30استعالم تجهیزات مورد نیاز

1095/06/0195/09/30اولویت بندي تخصیص منابع

1595/06/0195/09/30برآورد منابع موجود

595/06/0195/09/30تدوین برنامه و دستورالعمل تخصیص

7095/10/0195/12/15تخصیص و ابالغ به دانشگاهها

30

دانشگاهستاد تاریخ پایان

بازنگري و 
اصالح 

دستورالعمل 
PMQC

5

15

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

انجام مطالعات 
PMQC براي 
% 20حداقل 

فرآورده هاي 
طبیعی، مکمل 
تغذیه اي در 
بازار کشور

 درصد10کاهش سهم فرآورده هاي طبیعی، مکمل تغذیه اي ، رژیمی ، ورزشی قاچاق و  تقلبی در کشور به کمتر از :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

نیازسنجی و 
برآورد منابع و 
تجهیزات مورد 

نیاز

تخصیص و 
ابالغ منابع

برنامه 
خاص
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1095/06/0195/09/30تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1595/06/0195/09/30انجام نیاز سنجی آموزشی

2595/06/0195/09/30تهیه متون آموزشی مرتبط

5095/08/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

295/06/0195/07/30برندسنجی فرآورده ها

3395/07/0195/12/15تامین اعتبار

2095/07/0195/12/15نمونه برداري و خرید اقالم

2595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

2095/07/0195/12/15انجام آزمونهاي کنترل کیفی

5095/11/0196/03/31جمع بندي و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

جمع بندي و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجراي برنامه توسط سازمان غذا و 
5096/04/0196/06/31دارو

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

5

ارزیابی در 
40سطح عرضه

آموزش 
کارشناسان 

معاونت غذا و 
دارو

دانشگاه تاریخ پایان مسؤول پایش هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستادبرنامه

 درصد10کاهش سهم فرآورده هاي طبیعی، مکمل تغذیه اي ، رژیمی ، ورزشی قاچاق و  تقلبی در کشور به کمتر از :هدف کلی 

تحلیل و 
بررسی نتایج 

ارزیابی 
فرآورده ها

5

انجام مطالعات 
PMQC براي 
% 20حداقل 

فرآورده هاي 
طبیعی، مکمل 
تغذیه اي در 
بازار کشور

برنامه 
خاص
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3095/02/0195/03/31تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان غذا و دارو

2095/04/0195/05/31تعیین فرآورده هاي هدف

4095/04/0195/05/31بازنگري و اصالحیه دستورالعمل

1095/04/0195/05/31ابالغ دستورالعمل به معاونت هاي غذا و دارو بمنظور اجرا

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاه دانشگاهها

3095/06/0195/09/30استعالم از آزمایشگاههاي همکار

4095/06/0195/09/30استعالم تجهیزات مورد نیاز

انجام مطالعات 
PMQC براي 
% 20حداقل 

فرآورده هاي 
دارویی موجود 
در بازار کشور

دانشگاهستاد تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

بازنگري و 
اصالح 

دستورالعمل 
PMQC

5

برنامه 
خاص

نیازسنجی و 
برآورد منابع و 
تجهیزات مورد 

نیاز

15

 درصد صنایع دارویی ، واکسن و تجهیزات پزشکی کشور از نهاد هاي معتبر بین المللی50کسب گواهی نامه هاي کیفیت توسط حداقل :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
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1095/06/0195/09/30اولویت بندي تخصیص منابع

1595/06/0195/09/30برآورد منابع موجود

595/06/0195/09/30تدوین برنامه و دستورالعمل تخصیص

7095/10/0195/12/15تخصیص و ابالغ به دانشگاهها

1095/06/0195/09/30تعیین اهداف و اولویتهاي آموزشی

1595/06/0195/09/30انجام نیاز سنجی آموزشی

2595/06/0195/09/30تهیه متون آموزشی مرتبط

5095/08/0195/12/15آموزش یا بازآموزي کارشناسان معاونت غذا و دارو

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

انجام مطالعات 
PMQC براي 
% 20حداقل 

فرآورده هاي 
دارویی موجود 
در بازار کشور

تخصیص و 
30ابالغ منابع

آموزش 
کارشناسان 

معاونت غذا و 
دارو

5

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

برنامه 
خاص

 درصد صنایع دارویی ، واکسن و تجهیزات پزشکی کشور از نهاد هاي معتبر بین المللی50کسب گواهی نامه هاي کیفیت توسط حداقل :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
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295/06/0195/07/30برندسنجی فرآورده ها

3395/07/0195/12/15تامین اعتبار

2095/07/0195/12/15نمونه برداري و خرید اقالم

2595/07/0195/12/15خرید ، نصب و راه اندازي تجهیزات

2095/07/0195/12/15انجام آزمونهاي کنترل کیفی

5095/11/0196/03/31جمع بندي و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو

جمع بندي و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجراي برنامه توسط سازمان غذا و 
5096/04/0196/06/31دارو

دانشگاهستادتاریخ پایان تاریخ شروع

انجام مطالعات 
PMQC براي 
% 20حداقل 

فرآورده هاي 
دارویی موجود 
در بازار کشور

ارزیابی در 
40سطح عرضه

تحلیل و 
بررسی نتایج 

ارزیابی 
فرآورده ها

5

 درصد صنایع دارویی ، واکسن و تجهیزات پزشکی کشور از نهاد هاي معتبر بین المللی50کسب گواهی نامه هاي کیفیت توسط حداقل :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
برنامه 
خاص
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6095/02/0195/12/15همکاري آزمایشگاه هاي رفرنس معاونت هاي غذا و دارو با محققین بومی

4095/02/0195/12/15تقدیر از محققین و تولید کنندگان برتر داخلی در این زمینه

2095/02/0195/04/31تهیه متون و  جزوات آموزشی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت گروه هاي پزشکی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت عامه مردم

2095/05/0195/12/15تهیه کلیپ هاي آموزشی

2095/05/0195/12/15استفاده از رسانه هاي جمعی

دستیابی به 
 درصد 2سهم 

ارزش بازار  
دارویی کشور 

توسط 
محصوالت 
تائید شده 

دارویی مبتنی 
بر طب سنتی 
در سطح کشور

حمایت از 
محققین و 

تولید کنندگان 
داخلی

50

آموزش به گروه 
هاي هدف

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص

افزایش تجویز و مصرف منطقی فرآورده هاي طبیعی ، مکمل هاي تغذیه اي، ورزشی و رژیمی:هدف کلی 

50
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6095/02/0195/12/15همکاري آزمایشگاه هاي رفرنس معاونت هاي غذا و دارو با محققین بومی

4095/02/0195/12/15تقدیر از محققین و تولید کنندگان برتر داخلی در این زمینه

2095/02/0195/04/31تهیه متون و  جزوات آموزشی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت گرو هاي پزشکی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت عامه مردم

2095/05/0195/12/15تهیه کلیپ هاي آموزشی

2095/05/0195/12/15استفاده از رسانه هاي جمعی

دستیابی به 
 درصد 20سهم 

ارزش بازار  
دارویی کشور 

توسط 
محصوالت 
تائید شده 

دارویی مبتنی 
بر دارو هاي 

گیاهی و  
طبیعی در 
سطح کشور

حمایت از 
محققین و 

تولید کنندگان 
داخلی

50

آموزش به گروه 
50هاي هدف

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

افزایش تجویز و مصرف منطقی فرآورده هاي طبیعی ، مکمل هاي تغذیه اي، ورزشی و رژیمی:هدف کلی 

برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31تدوین ضوابط و مقررات مرتبط

سامان دهی و ارزیابی شرکتهاي مجري، تولید کننده و واردکننده به منظور 
1095/03/0195/04/31درج شناسه هاي ردیابی و رهگیري

BOT(3095/05/0195/06/31(طراحی و اجراي سامانه مربوطه 

2095/04/0195/09/30ایجاد زیرساخت سخت افزار، نرم افزاري، ارتباطی

2095/07/0195/12/15راه اندازي و آموزش سامانه مربوطه

2095/02/0195/04/31تهیه متون و  جزوات آموزشی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت گرو هاي پزشکی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت عامه مردم

2095/05/0195/12/15تهیه کلیپ هاي آموزشی

2095/05/0195/12/15استفاده از رسانه هاي جمعی

دانشگاهستادتاریخ پایان

 درصد10کاهش سهم فرآورده هاي دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی  قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

استقرار  سامانه 
رهگیري و 

کنترل اصالت 
فرآورده هاي 

دارویی، زیستی 
و تجهیزات و 

ملزومات 
پزشکی کشور

50

 100استقرار 
درصدي سامانه 

رهگیري و 
کنترل اصالت 
فرآورده هاي 

دارویی، زیستی 
و تجهیزات و 

ملزومات 
پزشکی کشور

آموزش به گروه 
50هاي هدف

برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31شناخت وضعیت موجود و طراحی وضعیت بهینه

4095/04/0195/06/31طراحی و اجراي سامانه

4095/07/0195/09/30راه اندازي و آموزش سامانه

2095/02/0195/04/31تهیه متون و  جزوات آموزشی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت گرو هاي پزشکی

2095/05/0195/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی جهت عامه مردم

2095/05/0195/12/15تهیه کلیپ هاي آموزشی

2095/05/0195/12/15استفاده از رسانه هاي جمعی

راه اندازي 
سامانه نظارت 

بر عرضه، 
تولید، جابجایی 
و مصرف مواد و 

داروهاي 
مشمول کنترل 

INCBهاي 

50

آموزش به گروه 
50هاي هدف

دانشگاهستادتاریخ پایان

 100راه اندازي 
درصدي سامانه 

نظارت بر 
عرضه، تولید، 

جابجایی و 
مصرف مواد و 

داروهاي 
مشمول کنترل 

INCBهاي 

 درصد10کاهش سهم فرآورده هاي دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی  قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش
برنامه 
خاص
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1095/02/0195/02/31تشکیل کمیته بررسی موضوع

1095/03/0195/04/31تعیین بیمارستانهاي مشمول بررسی در استانها

2095/04/0195/06/31تعیین سهم پرداختی مردم در بیمارستانهاي منتخب

1095/04/0195/05/31هماهنگی با سازمانهاي بیمه گر

تعیین سهم پرداختی توسط سازمانهاي بیمه گر به بیماران بستري و 
2095/04/0195/06/31سرپایی

1595/07/0195/09/30جمع بندي و محاسبه میانگین پرداختی از جیب

1595/07/0195/09/30نعییم سهم ریالی داروهاي خاص و صعب العالج

کاهش پرداخت 
از جیب مردم

تعیین سهم 
دارو در 

پرداخت از 
جیب

وزن 
نسبی  

)درصد(

20

وزن 
نسبی  

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایشبرنامه

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی:هدف کلی 

 فعالیت
برنامه 
خاص
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3095/03/0195/06/31تعیین ده داروي پر مصرف در بیمارستانهاي منتخب

3095/03/0195/06/31تعیین ده داروي پر مصرف در نسخ بیمه اي

2095/04/0195/09/30تعیین هزینه ده داروي پرمصرف در بخش بستري و سرپایی

2095/04/0195/09/30تعیین ده داروي داراي باالترین هزینه پرداختی از جیب

595/02/0195/03/31تشکیل کمیته بررسی موضوع

1095/04/0195/06/31تعیین داروهاي خارج از پوشش بیمه

1595/04/0195/06/31 درصد می باشد50تعیین داروهایی که سهم بیمار بیشتر از 

1595/04/0195/06/31تعیین داروهاي بیماریهاي مزمن که مشمول حق ویزیت مکرر است

بیشترین 
پرداخت از 
جیب

15

استخراج دالیل 
هزینه هاي 

دارویی 
پرداخت از 
جیب

20

دانشگاهستادتاریخ پایان

کاهش پرداخت 
از جیب مردم

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش
برنامه 
خاص
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تعیین داروهایی که به دلیل ما به تفاوت قیمت دارو با سازمانهاي بیمه گر 
1595/04/0195/06/31بیمار از جیب پرداخت مینماید

تعیین داروهایی که بدلیل عدم بازنگري و بروزرسانی لیست داروهاي بیمه 
1595/04/0195/06/31اي و اندیکاسیونهاي درمانی بیمار از جیب پرداخت می نماید

آنتی بیوتیکها ، تزریقی و  (تعیین داروهایی که با وجود پروتکلهاي درمانی 
1595/04/0195/06/31سبب افزایش پرداخت از جیب می شوند )..

1095/04/0195/06/31تعیین داروهاي بیماریهاي خاص و صعب العالج

بررسی و کاهش توزیع با تخفیف یا جایزه داروهایی که بیشترین سهم در 
595/04/0195/06/31پرداخت از جیب را دارند

اجراي طرح تکرارپذیري نسخ  دارویی بیماران مزمن با همکاري سازمانهاي 
1095/06/0195/09/30) سند ملی بیماریهاي غیر واگیر8هدف شماره (بیمه گر 

1595/04/0195/12/15بروزرسانی لیست داروهاي سازمانهاي بیمه گر متناسب با نیازهاي بیماران

استخراج دالیل 
هزینه هاي 

دارویی 
پرداخت از 
جیب

20

دانشگاهستادتاریخ پایان

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

کاهش پرداخت 
از جیب مردم

اولویت بندي 
راهکارهاي 

کاهش پرداخت 
از جیب 

کوتاه مدت، (
میان مدت و 
)بلندمدت

45

برنامه 
خاص
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افزایش پوشش بیمه اي و هدفمند سازي فرانشیز داروها در راستاي 
1095/04/0195/12/15..دستیابی به اهداف سند ملی بیماریهاي غیر واگیر و 

تغییر در سیاستهاي پوشش بیمه اي در راستاي تحت پوشش قرار دادن 
1095/04/0195/09/30داروهاي با کیفیت بجاي حداقل بها

تغییر در سیاستهاي پوشش بیمه اي در راستاي تحت پوشش قرار دادن 
OTCداروهاي با هزینه باال به جاي داروهاي 

1095/04/0195/09/30

2595/04/0195/12/15پیگیري افزایش سالیانه و تخصیص یارانه دارو

595/04/0195/06/31اولویت بندي داروهاي بیماریهاي خاص و صعب العالج براي تخصیص یارانه

عقد تفاهم نامه با سازمانهاي بیمه گر براي تخصیص یارانه دارو به داروهاي 
1095/04/0195/12/15با اولویت خاص و صعب العالج

ستادتاریخ پایان

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی: هدف کلی 

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاه هدف کمی

کاهش پرداخت 
از جیب مردم

اولویت بندي 
راهکارهاي 

کاهش پرداخت 
از جیب 

کوتاه مدت، (
میان مدت و 
)بلندمدت

45

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش
برنامه 
خاص
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مشارکت با سازمانهاي بیمه گر و شرکتهاي پخش دارو ، تجهیزات و 
2095/03/0195/06/31ملزومات مصرفی پزشکی در شناسایی ایندسته از بیماریها

افزایش سقف پوشش بیمه اي خدمات دارویی ، تجهیزات و ملزومات 
8095/04/0195/12/15مصرفی پزشکی این بیماریها

دارو ،  )کمرشکن(شناسایی بیماریهاي ژنتیکی با هزینه هاي فاجعه بار
1095/03/0195/06/31تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی

افزایش سقف پوشش بیمه اي خدمات دارویی ، تجهیزات و ملزومات 
6095/04/0195/12/15مصرفی پزشکی این بیماریها

شناسایی بیماریهاي ژنتیکی که با افزایش آگاهی عمومی و وضع قوانین 
3095/04/0195/12/15)..هموفیلی ، تاالسمی و(محدود کننده بروز آنها قابل پیشگیري است 

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي دارویی و تجهیزات پزشکی:هدف کلی 

60

40

تاریخ پایان  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ شروعمسؤول پایش

کاهش درصد 
مواجهه با 

هزینه هاي کمر 
شکن سالمت

غربالگري در 
راستاي 

شناسایی 
بیماریهاي با 
هزینه هاي 

فاجعه بار دارو، 
تجهیزات و 
ملزومات 

مصرفی پزشکی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

تغییر 
سیاستگذاري 

در راستاي 
کاهش بار 
بیماریهاي 
ژنتیکی با 

هزینه هاي 
فاجعه بار دارو، 

تجهیزات و 
ملزمات مصرفی 

پزشکی

برنامه 
خاص
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2095/02/0195/12/15ایجاد مراکز تحقیقاتی محصول محور

2095/04/0195/12/15تجهیز آرمایشگاه هاي تخصصی

1595/07/0195/12/15جدب نیروي متخصص مورد نیاز

1595/04/0195/12/15ست آپ روش هاي جدید ارمون هاي تخصصی

1595/04/0195/12/15واگذاري نمونه هاي روتین به سایر آرمایشگاه ها

1595/04/0195/12/15برگزاري دوره آمورشی تخصصی

1595/02/0195/04/31استخراج استاندارد هاي مربوطه

1595/03/0195/06/31اولویت دهی به آرمون هاي مربوطه

5095/04/0195/11/30اعتبار بخشی روش هاي آزمون

CRM,Pt,RM2095/03/0195/12/15ارسال نمونه هاي 

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي سالمت ایمن:هدف کلی 

دانشگاهستادتاریخ پایان

افزایش 
توانمندي 

آزمایشگاههاي 
کنتري کیفیت 
فرآورده هاي 

سالمت به 
 درصد30میزان 

تخصصی 
نمودن مراکز 
آزمایشگاهی 

قطب هاي 
کشوري 
بصورت 

 (محصول محور 
)مورد 

15

استقرار نظام 
اعتبار بخشی 

روش هاي 
آزمون 

آرمایشگاه هاي 
کنترل کیفی 
غذا و دارو 

)درصد(

20

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش
برنامه 
خاص
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1595/02/0195/04/31سطح بندي آزمایشگاههاي همکار، مجاز و آکروددیته

1595/03/0195/04/31رده بندي آزمونهاي قابل واگذاري

3095/04/0195/06/31واگذاري آرمون ها

2095/04/0195/12/15پایش عملکرد آزمایشگاههاي همکار ،مجاز و آکروددیته

CRM,Pt,RM2095/03/0195/12/15ارسال نمونه هاي 

2095/02/0195/03/31ارزیابی وضع موجود

5095/04/0195/06/31پیاده سازي الزامات مربوطه

1595/07/0195/08/30ممیزي داخلی و رفع نواقص

ISO\IEC 17025,GLP,…(1595/07/0195/12/15(ممیزي خارجی و اخذ گواهینامه مربوزه 

وزن 
نسبی  

)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(

 توانمندسازي و 
افزایش 
واگذاري 

فعالیتهاي 
عمومی 

آزمایشگاه هاي 
مرجع کنترل 
غذا و دارو به 

آزمایشگاههاي 
همکار ،مجاز و 
آکروددیته

20

 فعالیت

گسترش نظام 
هاي بین المللی 
تضمین کیفیت 
در آزمایشگاه 
هاي مرجع

15

دانشگاه

افزایش 
توانمندي 

آزمایشگاههاي 
کنتري کیفیت 
فرآورده هاي 

سالمت به 
 درصد30میزان 

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي سالمت ایمن:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایشبرنامه
برنامه 
خاص
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2095/02/0195/03/31 برنامهRFPتدوین 

4095/04/0195/06/31تولید نرم افزار

1595/07/0195/09/30نصب و راه اندازي نرم افزار

1095/10/0195/10/30پایش و جمع بندي نرم افزار

1595/11/0195/12/15توسعه و گسترش نرم افزار

2095/02/0195/04/31شناسایی امور قابل واگذاري

1595/04/0195/06/31آموزش جهت واگذاري امور

1595/04/0195/09/30آماده سازي زیرساخت ها

4095/07/0195/12/15واگذاري امور

1095/10/0195/12/15پایش و بازنگري امور واگذاري

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي سالمت ایمن:هدف کلی 

15

تمرکز زدایی و 
تفویض اختیار 
امور یه معاونت 
هاي غذا و دارو

هدف کمی

افزایش 
توانمندي 

آزمایشگاههاي 
کنتري کیفیت 
فرآورده هاي 

سالمت به 
 درصد30میزان 

15

استقرار سامانه 
نرم افزاري 
یکپارچه 
مدیریت 

آرمایشگاه 
)LIMS(

دانشگاهستادتاریخ پایان تاریخ شروع
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
برنامه 
خاص
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1095/02/0195/03/31بررسی وضع موجود  تجهیزات

2095/04/0195/06/31تهیه نرم افزار اطالعات تجهیزات پزشکی موجود در کشور

1595/07/0195/09/30ورود اطالعات به نرم افزار

595/07/0195/09/30بررسی کمبود تجهیزات و تجهیزات مورد نیاز

2095/10/0195/12/15تامین مالی 

2595/10/0195/12/15خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز

595/10/0195/12/15پایش مستمر وضعیت موجودي تجهیزات

 50افزایش 
درصدي 
دستیابی 

دانشگاههاي 
علوم پزشکی 

کشور به 
تجهیزات 

پزشکی مورد 
نیاز نسبت به 
سال پایه

مدیریت تامین 
متمرکز 

تجهیزات 
پزشکی

50

تاریخ شروعمسؤول پایش  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
ستادبرنامههدف کمی دانشگاهتاریخ پایان

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي سالمت ایمن:هدف کلی 
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص
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تدوین ضوابط مقررات و فلو چارت یکسان کشوري جهت بازدید 
1595/02/0195/03/31کارشناسان دانشگاه ها از سطوح تولید ، توزیع و عرضه اقالم پزشکی

  on-lineایجاد زیر ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري الزم جهت  
1095/04/0195/06/31بودن سامانه

طراحی و اجراي سامانه مربوط به تفکیک مراکز تولید ، توزیع، عرضه 
2595/07/0195/09/30ومصرف با قابلیت پایش و تحلیل آماري و رتبه بندي مراکز مورد بازدید

595/07/0195/09/30آموزش هاي دوره اي جهت تکمیل سامانه

1095/07/0195/12/15 ماهه سامانه و بازخورد جهت تغییر امکانات سامانه6پایش 

راه اندازي سامانه پیامکی از سوي سازمان غذا و دارو در جهت تشخیص 
اصالت کاال با توجه به الت نامبر یا شماره پروانه ساخت مندرج بر روي 

بسته بندي کاال
2595/07/0195/09/30

1095/10/0195/12/15م.راه اندازي سامانه متمرکز  پیامکی  گزارش اقالم به کیفیت از سوي مرد

دانشگاهستادتاریخ پایان

 50افزایش 
درصدي 
دستیابی 

دانشگاههاي 
علوم پزشکی 

کشور به 
تجهیزات 

پزشکی مورد 
نیاز نسبت به 
سال پایه

استقرار سامانه 
نظارت بر سطح 
تولید ، عرضه و 

مصرف 
تجهیزات 

پزشکی در 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

کشور

50

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

افزایش دسترسی مردم به فرآورده هاي سالمت ایمن:هدف کلی 

تاریخ شروع مسؤول پایش
برنامه 
خاص
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 چهارمفصل 

 
 آموزشحوزه 



1095/02/0195/03/01تشکیل کارگروه مربوطه

2095/03/0195/07/01احصاي حیطه هاي مرجعیت علمی کشور در علوم پزشکی

3095/03/0195/07/01احصاي شاخصهاي ارزیابی و رصد مرجعیت

4095/07/0195/12/25تدوین سند مربوطه

1095/02/0195/03/01تشکیل کارگروه خبرگان علمی در دانشگاه

شناسایی حیطه هاي سرآمدي دانشگاه در عرصه آموزش علوم پزشکی با توجه به 
1595/03/0195/04/20شواهد، نقاط قوت، و فرصت هاي موجود در منطقه آمایشی

تدوین نقشه راه مرجعیت علمی در عرصه آموزش علوم پزشکی در منطقه آمایشی و 
1595/04/2095/06/20در حیطه سرآمدي تعیین شده

در عرصه آموزش علوم پزشکی  "حصول به حیطه سرآمدي "تدوین برنامه اجرایی
2095/06/2095/07/20در منطقه آمایشی

2595/07/2095/12/15اجراي برنامه

1595/08/2095/12/15ارزیابی و تدوین گزارشهاي منظم به معاونت آموزشی وزارت متبوع

دانشگاهستادتاریخ پایان

آینده نگاري و 
مرجعیت علمی 

 در آموزش 
پزشکی

50

طراحی نظام 
رصد حرکت در 
مسیر مرجعیت 

علمی در 
آموزش علوم 
پزشکی

30

تدوین سند 
آینده نگاري و 
نقشه راه تحقق 

مرجعیت در 
آموزش علوم 

پزشکی در افق 
چشم انداز

20

دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه دانش علوم پزشکی در منطقه: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش

برنامه 
خاص
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2595/02/0195/06/01توسعه و استقرار سامانه ملی ثبت، مرور و به اشتراك گذاري نوآوري هاي آموزشی

نوآوري هاي  )مدیا فایل(توسعه و استقرار سامانه مخزنی ، آرشیو فایل هاي حجمی 
2595/02/0195/12/01آموزشی

2595/06/0195/12/01تدوین نظام حمایت هاي اجرایی و علمی از نوآوري هاي آموزشی

2595/06/0195/12/01تدوین نظام حمایت هاي مالی از نوآوري هاي آموزشی

1095/02/0195/03/01تشکیل و ساماندهی هیأت امناي مرکز

4095/02/0195/05/01استقرار فیزیکی مرکز

1095/02/0195/04/01تدوین و استقرار چارت تشکیالتی

1095/05/0195/07/01فراخوان اولین دوره اولویتهاي تحقیقاتی مرکز

1095/07/0195/08/01داوري طرحها، تشکیل شوراي پژوهشی و بررسی طرحهاي اولین فراخوان

2095/02/0195/03/01تنظیم قرارداد، رصد و پایش طرحها

دانشگاه

آینده نگاري و 
مرجعیت علمی 

 در آموزش 
پزشکی

50

طراحی و 
استقرار نظام 
نوآوري در 

حوزه آموزش 
علوم پزشکی

30

استقرار مرکز 
ملی تحقیقات 

راهبردي 
آموزش پزشکی

20

ستادتاریخ پایان برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش

دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه دانش علوم پزشکی در منطقه: هدف کلی 

برنامه 
خاص

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
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1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تدوین استانداردهاي دانشگاه هاي کارآفرین دنیا

 )ساختاري،کارکردي،فرآیندي و زیرساختی(گرد آوري استانداردهاي موجود 
3095/03/0195/05/31دانشگاه هاي کارآفرین

3095/06/0195/07/30بومی سازي و تدوین استانداردهاي دانشگاه هاي کارآفرین

2095/08/0195/10/30انجام یک دوره خودارزیابی براساس استانداردها

1095/11/0195/12/15ارائه گزارش وضع موجود

1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تخصصی

2095/03/0195/05/31طراحی مدل شرکتهاي دانش بنیان در حوزه آموزش عالی سالمت

3095/06/0195/08/30طراحی برنامه هاي آموزشی تولید محور مبتنی بر نیاز هاي کشور

 مشترك میان دانشگاه و بخش R&Dاستخراج عناوین پروژه هاي پژوهشی یا 
2095/09/0195/10/31صنعت و خدمات براساس نیاز کشور

1095/11/0195/11/30اولویت بندي پروژه ها بر اساس نیاز کشور

1095/12/0195/12/15ارائه راهکارهاي تامین منابع مالی موردنیاز براي اجراي پروژه ها

بازبینی و 
بازنگري 
ساختار و 
عملکرد 

دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در گذار به 
دانشگاه هاي 
نسل سوم

30

دانشگاه مسؤول پایش  فعالیت

کارآفرینی و 
خلق ثروت 

دانش بنیان در 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 
در قالب نظام 

ملی ـ (نوآوري 
)منطقه اي

ستاد تاریخ پایانبرنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع

25

وزن 
نسبی 

)درصد(

حرکت به سوي 
دانشگاه هاي 
نسل سوم

15

برنامه 
خاص

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

 205 



1095/02/0195/02/10"محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروي انسانی در دانشگاه"تشکیل کارگروه 

 رشته دکتراي تخصصی، 3محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروي انسانی در حداقل 
3095/02/1095/06/10 رشته کارشناسی در دانشگاه7 رشته کارشناسی ارشد، 5

دستورالعمل نحوه حمایت از طرح هاي مطالعاتی مرتبط با هزینه "تدوین و تصویب 
ـ اثربخشی و هزینه ـ منفعت تربیت نیروي انسانی در رشته ـ مقاطع مختلف 

"آموزشی در دانشگاه

1095/02/1195/05/10

طراحی سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروي انسانی در رشته مقاطع 
2095/03/1195/07/10استخراج شده

1095/07/1195/08/30اجراي آزمایشی سامانه

2095/09/0195/12/15استقرار نهایی سامانه

1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تخصصی

2095/03/0195/04/31طراحی مدل جامع و بومی درآمدزایی دانشگاه هاي علوم پزشکی

2095/05/0195/06/31طراحی مدل بومی گرانت هاي آموزشی در دانشگاه هاي علوم پزشکی

2095/07/0195/08/30طراحی مدل بومی تخصیص وام هاي آموزشی در دانشگاه هاي علوم پزشکی

از رشته هاي کم اولویت به رشته هاي پر (طراحی مدل بومی سوبسیدهاي درونی 
اولویت، از رشته هاي پر تقاضا به رشته هاي کم تقاضا، و از فراگیران برخوردار به 

در دانشگاه هاي علوم پزشکی )فراگیران محروم
2095/09/0195/10/30

1095/11/0195/12/15تدوین شیوه نامه استقرار مدل ها

 فعالیت

20

ستاد

حرکت به سوي 
دانشگاه هاي 
نسل سوم

15

طراحی و 
توسعه سامانه 
محاسبه هزینه 

تمام شده 
تربیت نیروي 

انسانی در 
مقاطع  –رشته 

مختلف آموزش 
عالی سالمت و 

حمایت از 
تحقیقات مرتبط

25

طراحی و 
استقرار نظام 

تامین و تخصیص 
مالی پایدار، 

عدالت محور و 
غیر بودجه اي  
آموزش عالی 

سالمت مبتنی بر 
مطالعات هزینه 

اثربخشی، 
بازگشت سرمایه، 

و افزایش بهره 
وري

دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروع
وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

برنامه 
خاص

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
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تدوین برنامه استرتژیک راه اندازي رشته مقاطع علوم پزشکی بر حسب نیاز منطقه 
995/01/2095/06/1 سال آینده10براي 

شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي "تشکیل هسته مطالعاتی
در دانشگاه  داراي دبیرخانه منطقه آمایشی با مشارکت سایر دانشگاههاي  "جامعه

مستقر در منطقه آمایشی
995/01/1595/02/15

995/02/2095/03/30تدوین برنامه اجرایی هسته مطالعاتی

بر روي بار  )کوتاه و بلندمدت(فراخوان و ارزیابی پروپوزال طرح هاي پ ژوهشی
995/03/195/04/1بیماري ها و ریسک فاکتورهاي موجود در منطقه آمایشی

995/04/3195/12/15تصویب طرح هاي پ ژوهشی و اجراي مطالعات نیاز سنجی

بازنگري برنامه هاي آموزشی  بر اساس نتایج حاصل از /تشکیل کارگروه تدوین
595/06/195/07/30مطالعات نیازسنجی

یا  )در چارچوب اختیارات دانشگاهی(سفارش بازنگري برنامه هاي آموزشی موجود
تدوین  برنامه هاي  جدید در قالب دوره هاي کوتاه مدت بر اساس نتایج حاصل از 

مطالعات نیازسنجی منطقه آمایشی
1095/07/2095/12/15

تعیین اولویتهاي منطقه آمایشی براي تدوین گایدالینهاي بالینی مورد نیاز در پاسخ 
1095/07/2095/12/15به نیازهاي منطقه

بومی سازي گایدالینهاي بالینی داراي اولویت به گروههاي /سفارش و تدوین
595/08/2095/12/15متخصصین در منطقه یا خارج از آن

با توجه به ... تصویب دوره هاي کوتاه مدت به عنوان  برنامه آموزش مداوم، و 
1095/9/2095/12/15نیازهاي آموزشی منطقه آمایشی

تدوین گزارشهاي منظم از روش و نتایج نیازسنجی ها و ارسال به معاونت آموزشی 
1095/03/295/12/15وزارت متبوع

تدوین برنامه عملیاتی منطقه آمایشی براي استقرار بلند مدت سیستم نیازسنجی 
595/10/1595/12/15آموزشی

توسعه آموزش 
پاسخگو و 
عدالت محور

15

 طراحی و 
استقرار نظام 
شناسائی و 

ارزیابی نیازهاي 
آموزشی مبتنی 

بر نیازهاي 
بار (جامعه 

بیماري ها و 
ریسک 
، )فاکتورها

فنآوري هاي 
مرتبط با 

پیشگیري، 
تشخیص و 

درمان در حوزه 
سالمت 

مداخالت (
و  )سالمت

مرزهاي دانش 
در حوزه 

سالمت در 
کشور

40

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

برنامه 
خاص

دانشگاهستادتاریخ پایان
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش
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595/2/195/3/31تدوین فهرست برنامه هاي آموزشی داراي اولویت براي بازنگري کوریکولوم

1595/2/195/6/31تهیه فهرست برنامه هاي آموزشی داراي اولویت براي تدوین برنامه

تدوین برنامه متناسب با رشته هاي تخصصی مورد نیاز /تشکیل کمیته هاي بازنگري
595/2/3195/12/15براي هر برنامه

گردآوري اطالعات نیازسنجی و ارزشیابی هاي محیطی در خصوص فرآیند و 
تدوین، و توانمندي هاي مورد انتظار از دانش / پیامدهاي برنامه در دست بازنگري

آموختگان آن
1595/3/3195/12/15

بازنگري شده بر اساس الگوي مورد پذیرش در /تهیه و ارائه سند برنامه جدید
3095/5/195/12/15کوریکولوم نویسی

یا تدوین   )در چارچوب اختیارات دانشگاهی(بازنگري برنامه هاي آموزشی موجود
برنامه هاي  جدید در قالب دوره هاي کوتاه مدت بر اساس نتایج حاصل از مطالعات 

نیازسنجی منطقه آمایشی
3095/07/2095/12/15

توسعه آموزش 
پاسخگو و 
عدالت محور

15

تاریخ پایان

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستاد

بازنگري و 
تدوین برنامه 
هاي آموزشی 

 )کوریکولومها(
در راستاي 

پاسخگوئی به 
نیازهاي جامعه، 

فنآوري هاي 
تشخیصی و 

درمانی و 
مرزهاي دانش 

مرجعیت (
به  )علمی

تفکیک رشته و 
مقطع تحصیلی

20

برنامه
برنامه 
خاص
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تدوین برنامه هر دانشگاه براي ایجاد اطمینان از پاسخگو بودن آموزش  به نیاز هاي 
1095/3/195/7/1جامعه

اجراي برنامه دانشگاه براي ایجاد اطمینان از پاسخگو بودن آموزش  به نیاز هاي 
2095/7/195/12/15جامعه

ارائه گزارش پایش و پیشرفت برنامه دانشگاه براي ایجاد اطمینان از پاسخگو بودن 
1095/10/195/12/15آموزش  به نیاز هاي جامعه

تدوین برنامه عملیاتی منطقه آمایشی براي ترویج مفاهیم مرتبط با تعیین کننده 
هاي اجتماعی سالمت در بین متولیان برنامه هاي آموزشی و ارائه کنندگان خدمات 

سالمت
1595/3/195/7/1

اجراي برنامه عملیاتی منطقه آمایشی براي ترویج مفاهیم مرتبط با تعیین کننده 
هاي اجتماعی سالمت در بین متولیان برنامه هاي آموزشی و ارائه کنندگان خدمات 

سالمت
3095/7/195/12/15

اارائه گزارش پایش و پیشرفت برنامه عملیاتی منطقه آمایشی براي ترویج مفاهیم 
مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت در بین متولیان برنامه هاي آموزشی و 

ارائه کنندگان خدمات سالمت
1595/10/195/12/15

20

طراحی نظام 
ایجاد 

حساسیت و 
انگیزشی 

مناسب براي 
سیاستگذاران، 

ذینفعان، 
اساتید، 

دانشجویان، 
ارائه کنندگان 

خدمات به 
منظور تحقق 
هرچه بهتر 

پاسخگوئی به 
نیازهاي واقعی 
جامعه و توجه 

به 
¬کننده¬تعیین

هاي اجتماعی 
)SDH(سالمت 

وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایانمسؤول پایش برنامه فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه آموزش 
پاسخگو و 
عدالت محور

15

دانشگاهتاریخ شروع

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

برنامه 
خاص
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پورتال اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته /تدوین و تصویب طرح بانک
1595/2/195/3/31)ستاد وزارت(هاي علوم پزشکی 

پورتال مور نظر به یکی از مجریان بانکهاي اطالعاتی /سفارش آماده سازي بانک
595/4/195/5/31)ستاد وزارت(

پورتال اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و /هماهنگی براي ورود داده ها به بانک
2095/10/195/12/15)ستاد وزارت(کلیه رشته هاي علوم پزشکی 

انتخاب مدل  برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموختگان براي هر یک از رشته /تدوین
پزشکی عمومی و متخصص، دندانپزشکی عمومی و (هاي اصلی علوم پزشکی 

)متخصص، داروسازي، پرستاري، مامایی، علوم بهداشتی، تغذیه، علوم توانبخشی
1595/2/195/6/31

تشکیل کارگروه  ویژه، و بررسی و تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ 
التحصیالن رشته هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و داراي کمبود در هر منطقه 

آمایشی
1595/2/3195/12/15

1095/3/3195/12/15تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی در هر منطقه آمایشی

تصمیم گیري در خصوص راهکارهاي پیشنهادي در مراجع ذیربط در سطح وزارت و 
1095/5/195/12/15منطقه آمایشی

تدوین برنامه اجرایی نمودن راهکارهاي مصوب براي بومی گزینی یا تامین نیروي 
1095/7/3095/12/15انسانی مناطق محروم

دانشگاه

طراحی و 
استقرار نظام 
برنامه ریزي و 

مدیریت تربیت 
نیروي انسانی 
علوم پزشکی

20
توسعه آموزش 

پاسخگو و 
عدالت محور

15

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

 210 



تدوین برنامه پنج ساله براي راه اندازي رشته هاي تحصیلی جدید در هر منطقه و 
4095/2/2095/5/31دانشگاه بر اساس مزیتهاي منطقه اي و ماموریت دانشگاهها

اصالح روش و عرصه اجراي دوره بالینی برنامه درسی رشته پزشک عمومی متناسب 
با توانمندیهاي مورد انتظار از پزشکان عمومی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت در 

منطقه
2095/2/195/12/15

تدوین و اجراي برنامه چرخش بالینی کارورزان پزشکی در مراکز جامع مراقبت 
1095/2/195/12/15سالمت خانواده

تدوین و اجراي برنامه دانشگاه براي حمایت از اعضاي هیات علمی جهت شرکت در 
3095/2/195/12/15دوره هاي گواهی نامه و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

تدوین فهرست برنامه هاي آموزشی جدید داراي اولویت براي تدوین کوریکولوم 
3095/2/195/10/30)ستاد وزارت با کمک دانشگاهها(

مقاطع تحصیلی که دانش آموختگان آن بیش از حد مورد -تدوین فهرست رشته 
ستاد وزارت با کمک (مقطع محدود شود -نیاز کشور بوده و الزم است رشته 

)دانشگاهها
3095/2/195/5/31

تدوین و اجراي برنامه زمان بندي براي واگذاري تهیه برنامه درسی رشته هاي جدید 
1095/5/195/12/15داراي اولویت به دانشگاهها

تدوین و اجراي برنامه زمان بندي براي تهیه بسته سیاستی جهت تغییرات رشته 
3095/7/195/12/15هاي مازاد بر نیاز

15

ستادتاریخ پایان تاریخ شروعمسؤول پایش
برنامه 
خاص

دانشگاه

توسعه 
راهبردي،

 هدفمند و 
ماموریت گراي
 برنامه هاي 

آموزش عالی 
سالمت 

بازنگري و 
ارتقاي 

راهبردي و 
ماموریت گراي 

برنامه هاي 
آموزش علوم 
پزشکی

25

توسعه رشته ها 
و مقاطع 

تحصیلی علوم 
پزشکی مبتنی 

بر اسناد 
باالدستی

25

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
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تعیین متولی بررسی و شناسایی فرصت هاي توسعه بین رشته اي در دانشگاه داراي 
595/02/0195/02/10دبیرخانه آمایشی

علوم دریایی / علوم انسانی/ صنعت(ـ حرفه اي محورهاي تخصصی/سازماندهی گروه
به منظور رصد فرصت و توسعه علمی در حیطه هاي جدید دانش با توجه به  )...و

مزیتها و امکانات منطقه آمایشی
1095/02/1095/03/01

1595/03/0195/06/15تدوین برنامه اجرایی کارگروه هاي تخصصی در منطقه آمایشی و اجراي برنامه

1595/06/1695/06/30تدوین و ارایه گزارش بررسی هاي انجام شده به دانشگاه

نیاز (تایید و تصویب راه اندازي رشته هاي بین رشته اي نوین با توجه به اولویت ها
595/06/3195/08/01منطقه آمایشی/ در دانشگاه  )...آموزشی، اسناد باالدستی و

1095/08/0195/09/01تدوین برنامه آموزشی رشته اي مذکور

ارسال و پیگیري تصویب دوره در شوراي عالی برنامه ریزي وزارت متبوع جهت 
1595/09/1095/10/15تصویب برنامه آموزشی

ارسال و پیگیري صدور مجوز دوره در شوراي گسترش وزارت متبوع و اخذ مجوز راه 
1595/10/1695/12/01اندازي رشته در دانشگاه منطقه آمایشی

1095/12/0195/12/15برنامه ریزي ایجاد دوره در دانشگاه

تعیین و تاسیس نهاد سیاستگذار براي برنامه هاي آموزش عالی حرفه اي و مهارتی 
3095/01/1595/03/01)ستادي(در نظام سالمت 

تشکیل و فعالیت کارگروه تدوین مقررات و آیین نامه هاي ناظر بر نظام اعتباربخشی 
3095/5/195/12/15)منطقه اي- ستادي(برنامه هاي آموزش مهارتی و حرفه اي براي نیروهاي حد واسط 

اجراي اعتباربخشی مراکز مجري برنامه هاي آموزش مهارتی و حرفه اي براي 
4095/7/2095/12/15)منطقه اي- ستادي(نیروهاي حد واسط 

15

25

طراحی و 
استقرار نظام 

تربیت نیروهاي 
حدواسط

25

هدف کمی

شناسایی 
ظرفیت هاي 

فرابخشی حوزه 
سالمت به 

منظور توسعه 
برنامه هاي 
میان رشته اي

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

توسعه 
راهبردي،

 هدفمند و 
ماموریت گراي
 برنامه هاي 

آموزش عالی 
سالمت 

مسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ شروع فعالیت دانشگاهتاریخ پایان

برنامه 
خاص
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2095/01/1595/2/15تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه مناطق آمایشی

2095/01/1595/3/15تشکیل دبیرخانه کالن منطقه آمایشی در یکی از دانشگاههاي منطقه

3095/01/1595/2/15احصاء ماموریتهاي قابل واگذاري به دانشگاهها

1595/01/1595/2/15عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها جهت واگذاري ماموریتهاي ویژه و مشترك

1595/01/1595/12/15نظارت و پایش نحوه اجراي ماموریتهاي واگذار شده

شناسایی توانائی ها و  فعالیت هاي قابل انجام توسط دانشگاه و برنامه ریزي جهت 
2095/01/1595/05/01انتقال فعالیت از ستاد وزارت بهداشت به دانشگاه

3095/01/1695/12/15تعیین رشته هاي مورد نیاز و در اولویت براي هر دانشگاه و هر کالن منطقه

3095/01/1795/12/15تعیین تعداد نیروي انسانی مورد نیاز هر رشته در هر دانشگاه و هر کالن منطقه

پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه در دانشگاه محل سکونت در رشته هاي مورد نیاز 
2095/07/195/12/15هر دانشگاه و کالن منطقه

آمایش 
سرزمینی، 
ماموریت 
گرایی،  

 تمرکززدایی و 
ارتقاي 

توانمندي 
دانشگاهها

15

ماموریت محور 
نمودن مناطق 

آمایش 
سرزمینی

25

25

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

دانشگاه

گسترش 
محیطی آموزش 
عالی سالمت در 

کشور

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ شروعمسؤول پایش تاریخ پایان

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

برنامههدف کمی
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1095/01/1595/3/15شناسایی رشته هاي قابل واگذاري به بخش غیر دولتی

تدوین دستورالعمل ها و راهکارهاي بکارگیري بخش غیردولتی در آموزش عالی 
3095/01/1595/06/15حوزه سالمت

1595/1/1595/5/15بررسی درخواستهاي بخش غیردولتی جهت همکاري در بخش آموزش

1595/5/1595/7/15تصویب درخواستهاي واصله در شوراهاي مرتبط

1595/7/1595/12/15 صدور مجوز به بخش غیر دولتی جهت همکاري در بخش آموزش

1595/7/1595/12/15نظارت بر فعالیت بخش غیردولتی در حوزه آموزش

3095/2/195/8/30تهیه پیشنویس طرح نظام اعتباربخشی آموزشهاي مهارتی و حرفه اي

3095/9/195/11/30تصویب و ابالغ نظام اعتبار بخشی آموزشهاي مهارتی و حرفه اي

شورایعالی آموزش :تشکیل ساختار ستادي آموزشهاي مهارتی وحرفه اي مشتمل بر
هاي مهارتی و حرفه اي ،کمیسیون آموزشهاي مهارتی و حرفه اي و اداره آموزشهاي 

مهارتی و حرفه اي
4095/12/195/6/31

طراحی و 
اجرایی سازي 

الگوهاي 
واسپاري 

خدمات آموزش 
عالی علوم 
پزشکی به 

بخش غیردولتی

25

 اجراي نظام 
اعتباربخشی 

آموزشی مراکز و 
برنامه هاي 

مداوم  ¬آموزش
و آموزشهاي 

مهارتی و حرفه 
اي در نظام 
سالمت

25

آمایش 
سرزمینی،مامور

یت گرایی، 
  تمرکززدایی و 

ارتقاي 
توانمندي 
دانشگاهها

15

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروع فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش هدف کمی

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

برنامه 
خاص
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2095/2/195/5/1سازماندهی فرآیندهاي نیازسنجی آموزشی

4095/5/195/8/1احصاي محتواي ارزشهاي بومی و فرهنگی قابل انتقال

1095/8/195/9/1انتخاب برنامه هاي درسی هدف براي اصالح و تغییر

3095/9/195/12/15طراحی مدل بومی

احصاي ارزشهاي اخالق حرفه اي در قالب کدهاي اخالق حرفه اي براي حرف اصلی 
3095/2/195/5/1پزشکی و پرستاري

3095/5/195/9/1احصاي شاخصهاي ارزیابی و رصد

4095/9/195/12/15تدوین نظام نامه دیده بانی

دانشگاه ستاد تاریخ پایان

طراحی و اجراي 
مدل بومی 

برنامه درسی 
مبتنی بر ارزش

25

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

اعتالي اخالق 
50حرفه اي

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش

دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه دانش علوم پزشکی در منطقه: هدف کلی 

طراحی و 
استقرار نظام 
دیده بانی، 

نیازسنجی ، 
آسیب شناسی 
، و ارتقاء ارزش 

ها و اخالق 
حرفه اي 

پزشکی در نظام 
آموزش عالی 
سالمت

25

هدف کمی
برنامه 
خاص
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1095/2/195/3/1تشکیل کارگروه مربوطه

5095/3/195/9/1تدوین برنامه جامع

4095/9/195/12/15بازخوردگیري از محیط

2095/2/195/3/1تشکیل کارگروه مربوطه

5095/3/195/9/1احصاي زیرساختهاي اخالق حرفه اي در مراکز آموزش عالی

3095/9/195/12/15تدوین شناسنامه زیرساختی مراکز

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

برنامه 
خاص

دانشگاه

دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه دانش علوم پزشکی در منطقه: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایانتاریخ شروع

25

تدوین و اجراي 
برنامه جامع 

مدیریت 
کوریکولوم 
پنهان براي 

نهادینه سازي 
ارزش ها و  

اخالق حرفه اي 
در موسسات 
آموزش عالی 
سالمت

25

ترویج و توسعه 
زیرساخت هاي 
اخالق حرفه اي 

در مراکز 
آموزش عالی 
نظام سالمت

50 اعتالي اخالق 
حرفه اي

 216 



595/10/1595/2/10تشکیل شوراي بین المللی سازي دانشگاه

1595/2/1095/03/2تدوین برنامه اجرایی و سازماندهی منابع

2095/3/2195/05/10تدوین سند بین المللی سازي دانشگاه بر اساس سیاستهاي وزارت بهداشت

1595/5/1195/06/1تصویب سند بین المللی سازي دانشگاه بر اساس سیاستهاي وزارت بهداشت

1095/06/295/06/30تدوین آیین نامه اجرایی سند

1595/06/3095/12/15اجراي برنامه

1095/06/3195/12/15ارزیابی و بازخورد

1095/02/1095/12/15تدوین گزارشهاي منظم ماهانه به معاونت آموزشی وزارت متبوع

25

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

20

برنامه

تدوین و 
بسترسازي 

براي 
استقرارنقشه 
آمایش بین 

الملل آموزش 
علوم پزشکی 

کشور

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

بین المللی 
سازي آموزش 
علوم پزشکی

ستاد دانشگاهمسؤول پایش تاریخ پایانتاریخ شروع
برنامه 
خاص
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1095/1/1595/2/10برگزاري جلسات شوراي بین المللی سازي دانشگاه

برگزاري برنامه هاي آموزشی مشترك در  )داخلی و خارجی(شناسایی عرصه هاي
2095/2/1195/5/12دانشگاه با توجه به وی ژگی هاي ممتاز آموزشی دانشگاه منطقه آمایشی

تصویب برنامه و انجام هماهنگی با سایر مراجع مرتبط از نظر تایید و مجوز هاي الزم 
1095/4/1295/6/13برگزاري دوره

رایزنی و انعقاد تفاهم نامه هاي همکاري در برگزاري دوره هاي مشترك 
1595/6/1395/8/14با دانشگاه هاي معتبر منطقه و جهان )برنامه و یا مدرك مشترك(آموزشی

1595/8/1495/12/15ارزیابی و تامین امکانات مورد نیاز

2095/8/1495/12/15برگزاري دوره و ارزیابی اثربخشی آموزشی

1095/2/1095/12/15تهیه گزارش تحلیل از نتایج و ارایه به وزرات بهداشت

2095/1/1595/2/20سازماندهی منابع انسانی براي ترجمه کوریکولوم ها

4095/2/2095/6/20همکاري در ترجمه کوریکولوم هاي مصوب وزارت به زبانهاي بین المللی

2095/2/2095/6/20تهیه محتواي معرفی دانشگاه به زبان هاي بین المللی

قرار دادن کوریکولوم ها و محتواي ترجمه شده در سایت دبیرخانه تحول و نوآوري 
2095/6/2095/8/20آموزش پزشکی در دانشگاه

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

دانشگاهستاد

طراحی مسیر 
 Road(راه 

Map(  و
اجرایی سازي 
شبکه تبادالت 
علمی و برنامه 
هاي آموزشی 

مشترك با 
دانشگاه هاي 
معتبر جهان

25

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ پایان فعالیت برنامه

طراحی و 
ساماندهی 

پورتال آموزش 
علوم پزشکی 

کشور 
EducationIr

an( ( به منظور
معرفی ظرفیت 
آموزش عالی  
سالمت کشور 
در سطح دنیا

25

وزن 
نسبی 

)درصد(

بین المللی 
سازي آموزش 
علوم پزشکی

20

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعهدف کمی مسؤول پایش
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595/01/1595/02/10تشکیل شوراي بین المللی سازي دانشگاه

سازماندهی گروه ممیزین داخل دانشگاه و ارزیابی درونی دانشگاه بر اساس معیار 
595/02/1095/02/20هاي اعتباربخشی  بین المللی

1095/02/2195/03/22تدوین و تصویب و ابالغ دستورالعمل هاي الزم جهت اعتباربخشی بین المللی

ارزیابی بیرونی توسط یکی دیگر از دانشگاه هاي منطقه آمایشی بر اساس معیار هاي 
595/03/2295/04/23اعتباربخشی  بین المللی

ارتقاي فرایندهاي مرتبط با اعتباربخشی  بین المللی در دانشگاه با توجه به ارزیابی 
1095/04/2395/07/24دوم

595/03/2295/04/23شناسایی و تعیین نهادهاي مناسب اعتباربخشی  بین المللی آموزش علوم پزشکی

595/04/2395/07/24انجام اقدامات الزم جهت عقدقرارداد با موسسات منتخب در تعامل با وزارت متبوع

595/02/2095/07/24فرهنگ سازي و ایجاد بسترهاي اجرایی براي اعتباربخشی  بین المللی

595/07/2495/10/25انجام ارزیابی  بین المللی

1595/10/2595/12/15رفع نواقص و اخذ اعتباربخشی  بین المللی

1095/10/2595/12/15برنامه ریزي جهت حفظ معیارهاي اعتباربخشی   بین المللی

1095/10/2595/12/15پایش برنامه

595/10/2595/12/15رتبه بندي دانشگاهها از لحاظ فعالیت هاي بین المللی

595/02/2095/12/15تهیه گزارش ها ي منظم و ارایه به وزرات بهداشت

اعتباربخشی  
بین المللی 

دانشگاهها و 
موسسات 

آموزش علوم 
پزشکی کشور

25

تاریخ شروع مسؤول پایش برنامه

20

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(

بین المللی 
سازي آموزش 
علوم پزشکی

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستاد تاریخ پایان هدف کمی

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

برنامه 
خاص
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: System LMS(طراحی و راه اندازي نرم افزار سیستم مدیریت یادگیري
Learning Management(   براي ارائه به دانشگاههاي متقاضی به منظور استفاده

)یا ترکیبی(در کاربري کمک آموزشی و ارائه رشته هاي مجازي 
2095/1/1595/12/15

 Massine Open Online Coursesطراحی و راه اندازي بسته نرم افزاري ملی 
MOOCs( 2095/1/1595/12/15براي دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

تدوین محتواهاي الکترونیکی رشته هاي علوم پزشکی و ارائه آنها از طریق 
MOOCs2095/1/1595/12/15 با مشارکت کامل دانشگاه هاي علوم پزشکی

طراحی و راه اندازي نرم افزارهاي تخصصی براي ادغام آموزش مجازي در برنامه هاي 
مانند سامانه ملی راند مجازي، سامانه هاي مشاوره پزشکی ، (عملی و بالینی 

)...بیمارستان مجازي ، داروخانه مجازي و 
2095/1/1595/12/15

براي ارائه به  ) e-log book(و کارنما  )e-Porfolio(طراحی و راه اندازي کارپوشه 
2095/1/1595/12/15دانشگاههاي متقاضی

2095/1/1595/3/1بررسی و شناسایی وضعیت و امکانات موجود

 2095/1/1595/5/1

2095/1/1595/7/1تصویب و تهیه آئین نامه ، دستورالعمل و ضوابط مورد نیاز

حمایتی جهت استقرار / تدوین و تصویب نظام جامع توانمندسازي و انگیزشی 
2095/01/1595/7/1آموزش مجازي در دانشگاهها

2095/01/1595/12/15تدوین و تصویب نظام اعتباربخشی آموزش مجازي

توسعه آموزش 
مجازي  در 
علوم پزشکی

طراحی، راه 
اندازي و 
استقرار 

دانشگاه مجازي 
علوم پزشکی

25

طراحی 
استانداردهاي 

فرایندي 
آموزش مجازي 
علوم پزشکی و 
اعتباربخشی 
برنامه هاي 
مربوطه

25

برنامه هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

15

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستاد

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش تاریخ پایان فعالیت

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

برنامه 
خاص
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1095/1/1595/3/15ارزیابی وضعیت منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی موجود

1095/3/1695/5/17تعیین منابع مورد نیاز بر اساس اولویت و براساس امکانات دانشگاه

مقاطع نوین در زمینه یادگیري الکترونیکی و آموزش هاي مجازي - شناسایی رشته 
4095/5/1595/7/16در سطح جهان

3095/08/195/12/15 برنامه آموزشی3تدوین کوریکولوم و حداقل 

1095/03/1595/12/15تصویب کوریکولومهاي تدوین شده

2095/1/1595/03/1شناسایی دروس و رشته هاي قابل ارائه بصورت مجازي

3095/03/195/6/1تدوین برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازي

2095/03/195/6/1تصویب برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازي

1095/6/195/7/1ابالغ برنامه ها و دروس مصوب جهت اجرا

2095/7/195/12/15نظارت بر اجراي دروس و برنامه هاي مجازي

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه آموزش 
مجازي  در 
علوم پزشکی

15

تدارك و تامین 
زیرساخت ها و 
منابع فیزیکی، 

اطالعاتی و 
انسانی الزم 
براي توسعه 
آموزش مجازي

25

ظرفیت سازي در 
برنامه ها و 

کوریکولوم هاي 
متداول آموزشی 
به منظور ارائه و 
ارزیابی قسمتی 

از برنامه ها و 
کوریکولوم ها به 
صورت مجازي با 
تاکید بر رشته 

مقاطع تحصیالت 
تکمیلی

25

تاریخ شروعمسؤول پایشبرنامه

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

 221 



1095/01/1595/03/15شناسایی مدل استانداردهاي سواالت آزمونهاي علوم پزشکی

1095/03/1595/05/15برنامه ریزي جهت نحوه استفاده  از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش

1595/03/1595/7/30شناسایی روش هاي نوین سنجش و ارزیابی سطح علمی و مهارتی داوطلبان

2095/7/3095/9/30بومی سازي مدل هاي بهینه سازي روش هاي ارزیابی علمی

2095/9/3095/11/30اجراي پایلوت مدل بومی سازي شده در مناطق آمایشی منتخب

1595/11/3095/12/10ارزیابی و بازخورد اقدامات اصالحی

1095/12/1095/12/15ارایه گزارش به وزارت متبوع

2595/1/1595/04/1طراحی و استقرار سامانه هاي جدید اطالعاتی

2595/04/195/6/1اجراي آزمایشی

2595/6/195/8/1ارزیابی و سنجش اثربخشی

2595/8/195/12/15مستندسازي و  اصالح فرایندهاي پذیرش دانشجو

 ارتقاي 
آزمونهاي علوم 
پزشکی با بهره 

مندي از 
تجربیات بین 

المللی

25

ارتقاء مرکز 
سنجش آموزش 

پزشکی به 
منظور بهبود 

فرآیند 
پذیرش،سنجش 
و ارزشیابی

15

دانشگاه برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

ارتقاء نظام 
ارزیابی و 

آزمون هاي 
علوم پزشکی

25

ستادتاریخ پایان
برنامه 
خاص
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در چارچوب (بازنگري در معیارهاي پذیرش دانشجو در برنامه هاي آموزشی موجود
2095/01/1595/03/15بر اساس مقطع و رشته تحصیلی و اولویت )اختیارات

تدوین اصالحات مورد نیاز در فرایند پذیرش دانشجو بر اساس مقطع و رشته 
2095/03/1595/06/01تحصیلی و اولویت

2095/03/1695/08/01تدوین روش هاي پیشگیري از افت تحصیلی دانشجویان

2095/06/0195/10/01تدوین راه کارهاي حمایتی جهت تسهیل ادامه تحصیلی دانشجویان برتر

2095/10/0195/12/15تدوین آیین نامه هاي مورد نیاز و مرتبط

3095/1/1595/3/1تشکیل بانک سواالت آزمون صالحیت بالینی

595/3/195/5/1هماهنگی بین مراکز برگزاري آزمون در دانشگاهها و مناطق آمایشی

5095/5/195/7/1ارزیابی و اعتباربخشی مراکز برگزاري آزمون و اعالم نتایج اعتباربخشی

1595/7/195/12/15تهیه گزارش برگزاري آزمون در هر نوبت برگزاري

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه ستادتاریخ پایانمسؤول پایش

ارتقاء نظام 
ارزیابی و 

آزمون هاي 
علوم پزشکی

15

تحول در نظام 
پذیرش 

دانشجویان 
علوم پزشکی با 
تاکید بر مقاطع 

تحصیالت 
تکمیلی

25

طراحی و پیاده 
سازي نظام 

ارزیابی نهایی و 
تایید صالحیت 
حرفه اي دانش 

آموختگان 
علوم پزشکی 

در راستاي 
ارتقاء کیفیت 
آموزش پزشکی

25

برنامه 
خاص
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595/01/1595/02/01تشکیل کمیته خودارزیابی

3095/2/195/6/30خودارزیابی  بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشی موسسه اي

1095/2/3195/7/30مرور مستندات خودارزیابی توسط ارزیابان بیرونی

1095/03/1595/8/30رفع نواقص و انجام مجدد خودارزیابی

2095/4/195/12/15تکمیل ارزیابی بیرونی و تهیه گزارش ارزیابی بیرونی

1095/2/1595/12/15برگزاري جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص راهکارهاي رفع چالش ها

1595/02/0195/12/15ارایه گزارش ها ي منظم به وزارت متبوع

595/01/1595/02/01تشکیل کمیته خودارزیابی

3095/2/195/6/30خودارزیابی  بر اساس استانداردها و سنجه هاي اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

1095/2/3195/7/30مرور مستندات خودارزیابی توسط ارزیابان بیرونی

1095/03/1595/8/30رفع نواقص و انجام مجدد خودارزیابی

2095/4/195/12/15تکمیل ارزیابی بیرونی و تهیه گزارش ارزیابی بیرونی

1095/2/1595/12/15برگزاري جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص راهکارهاي رفع چالش ها

1595/02/0195/12/15ارایه گزارش ها ي منظم به وزارت متبوع

25

 طراحی و 
اجراي برنامه 
اعتباربخشی 
موسسه اي 

دانشگاه ها و 
دانشکده هاي 
علوم پزشکی

 طراحی و 
اجراي برنامه 
اعتباربخشی 
موسسه اي 

مراکز آموزشی 
مراکز (درمانی 

ارائه خدمات 
)آموزشی

25

اعتباربخشی 
موسسات و 

بیمارستانهاي 
آموزشی

15

تاریخ شروع مسؤول پایشبرنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص
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سفارش و انجام پروژه مطالعاتی براي تدوین چارچوب استانداردها و مراحل مناسب 
ماموریت ویژه دانشگاه علوم (براي اعتباربخشی برنامه هاي آموزشی در دانشگاهها 

)پزشکی اصفهان
3095/01/1595/4/01

595/4/195/6/1تصویب چارچوب پیشنهادي تدوین استانداردها در وزارت متبوع

سفارش تدوین استانداردهاي اعتباربخشی براي حداقل یک برنامه داراي اولویت هر 
به بوردهاي ذیربط با مسوولیت یکی از  ) برنامه در کل حوزه10حداقل (دبیرخانه 

)ستادي(مناطق آمایشی
595/6/195/7/1

تدوین و توافق سازي در مورد استانداردهاي اعتباربخشی براي برنامه هاي مشخص 
5095/7/195/12/15شده

برگزاري دوره آموزشی  براي اعضاي بوردهاي مسوول تهیه استانداردهاي 
1095/6/195/12/15)حداقل ده کارگاه دو روزه در طول یک سال(اعتباربخشی برنامه اي 

595/01/1595/02/01تشکیل کارگروه تخصصی براي استانداردسازي فرآیندهاي داراي اولویت

شناسایی و تهیه فهرست فرآیند هاي آموزشی پرتکرار یا مهم در هر یک از 
1095/01/1595/02/30گروههاي آموزشی دانشگاه که در اولویت استانداردسازي قرار می گیرند

تهیه استاندارد اجراي فرآیندهاي داراي اولویت  براي هر گروه و تصویب استاندارد 
3095/2/3195/7/30 و شوراي آموزشی دانشگاهEDCدر شوراي 

4095/7/195/12/15اجراي استانداردها و ارزشابی فرآیند بر اساس استانداردهاي تدوین شده

1595/9/195/12/15ارسال گزارش فرآیندها، استانداردها، و ارزشیابی استانداردها به وزارت متبوع

اعتباربخشی 
برنامه هاي 
آموزشی در 
دانشگاههاي 
علوم پزشکی 

کشور

25

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروع

اعتباربخشی 
موسسات و 

بیمارستانهاي 
آموزشی

15

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

استانداردسازي 
فرایندهاي 

آموزش علوم 
پزشکی

مسؤول پایش

25

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 
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1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تخصصی

نیازسنجی در مورد علوم نوین و بین رشته اي موردنیاز در حوزه علوم پزشکی در 
2095/03/0195/04/31دوره پساتحریم

نیازسنجی در مورد دوره هاي موردنیاز براي ارتقاي توانمندي علمی و فنی اعضاي 
2095/05/0195/06/31هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

تدوین شیوه نامه ارتقاي توانمندي اعضاي هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت 
1095/07/0195/07/30تکمیلی

4095/08/3195/12/15ابالغ و اجراي شیوه نامه

1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تخصصی

3095/03/0195/05/31بررسی وضع موجود

تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آموزشی به تفکیک رشته و مقطع آموزشی براساس 
3095/06/0195/07/30مستندات

1095/08/0195/08/30تدوین شیوه نامه تقویت زیر ساخت ها

2095/09/0195/12/15ابالغ و اجراي برنامه

تاریخ شروع

بستر سازي 
براي کمال و 

تعالی 
Excellence( 
رشته هاي 

علوم پزشکی 
به ویژه علوم 
نوین و بین 
رشته اي در 

شرایط 
پساتحریم

25

نقشه راه بقا 
براي تقویت زیر 

ساخت هاي 
تجهیزاتی 
گروههاي 

آموزشی دست 
اندرکار تربیت 

دانشجویان 
کارشناسی 

ارشد و دکتري 
تخصصی 

)Ph.D(

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

ستادتاریخ پایانهدف کمی  فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(

25

توسعه و ارتقاي 
زیرساخت هاي
 آموزش علوم 

پزشکی

20

دانشگاه
برنامه 
خاص

 226 



1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تخصصی

2095/03/0195/05/31شناخت و احصاء فرآیندهاي حوزه معاونت آموزشی

2095/06/0195/07/30بازمهندسی فرآیندها و اصالح فرآیندهاي کاري

 سیستمها و سامانه هاي مربوطه، طراحی واستقرار سامانه هاو برقراري RFPتهیه 
5095/08/0195/12/15ارتباط بین آنها

1095/02/0195/02/31تشکیل کارگروه تخصصی

3095/03/0195/05/31بررسی وضع موجود و شناسایی تجهیزات مورد نیاز آموزشی

تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آموزشی به تفکیک رشته و مقطع آموزشی براساس 
3095/06/0195/07/30مستندات

1095/08/0195/08/30تدوین شیوه نامه تقویت زیر ساخت ها

2095/09/0195/12/15ابالغ و اجراي برنامه

25

طراحی و اجراي 
سیستم 
اطالعات 
یکپارچه 

آموزش علوم 
پزشکی کشور

25

وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه و ارتقاي 
زیرساخت هاي
 آموزش علوم 

پزشکی

20

تقویت زیر 
ساخت هاي 
تجهیزاتی 

بیمارستانهاي 
آموزشی و 
مراکز ارائه 

خدمات درگیر 
در آموزش

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش دانشگاهستاد فعالیت

توسعه آموزش علوم پزشکی براي پاسخ به نیازهاي نظام سالمت: هدف کلی 

برنامه 
خاص
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 پنجمفصل 

 
 تحقیقات و فناوريحوزه 



4095/02/0195/06/31نیازسنجی

به ( درصد مجوز هیات علمی دانشگاه ها به هیات علمی پژوهشی4 تا 1اختصاص 
)برنامه دانشگاهی مراجعه شود

6095/07/0195/12/15

NGS(3595/02/0195/12/15(تجهیز آزمایشگاه  بررسی ژنوم انسانی 

NGS(3595/02/0195/12/15(راه اندازي آزمایشگاه  بررسی ژنوم انسانی 

3095/02/0195/12/15تربیت نیروي انسانی پژوهشگر

3595/02/0195/12/15تجهیز آزمایشگاه  تخصصی

3595/02/0195/12/15راه اندازي آزمایشگاه 

3095/02/0195/12/15تربیت نیروي انسانی پژوهشگر

برنامه 
خاص

افزایش تعداد 
اعضاي هیأت 

علمی پژوهشی 
به نسبت کل 
اعضاي هیأت 

علمی

8

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 
در رتبه بندي 
یک درصد 

برترین 
دانشمندان 
جهان توسط

ESI

8

25

25

جذب هیأت 
علمی پژوهشی 

با جذب 
فارغ التحصیالن 

دکتراي 
تخصصی 
پژوهش

100

دانشگاه مسؤول پایش تاریخ پایان فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع

وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

راه اندازي برنامه 
پزشکی بازساختی  
Regenerative 

Medicine(  در
دانشگاه هاي 
تهران، تبریز، 

شیراز

راه اندازي 
برنامه ایرانوم 

در دانشگاه هاي 
بهزیستی، 
شیراز، مشهد

ستاد برنامه

 229 



595/02/0195/03/30تنظیم ضوابط جدید جشنواره به منظور ارتقاي کیفی آن

1095/02/0195/07/30اطالع رسانی و اعالم فراخوان جشنواره بیست و دوم

1095/02/0195/04/30راه اندازي سایت ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره

1595/08/1095/08/22کارشناسی مقاالت کارنامه پژوهشی، سایتیشن مقاالت، کتب و پتنت ها

2095/09/1595/09/20داوري آثار ارسالی

3095/07/1595/08/12هماهنگی امور برگزاري مراسم

1095/10/2895/10/28برگزاري مراسم معرفی برگزیدگان

برنامه 
خاص

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

برگزاري 
جشنواره 

تحقیقاتی علوم 
پزشکی رازي

15

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 
در رتبه بندي 
یک درصد 

برترین 
دانشمندان 

جهان توسط 
ESI

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

8

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
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 داراي عملکرد باال بر اساس ارزشیابی سالیانه 3 و 2کمک مالی به دانشگاه هاي تیپ 
3095/02/0195/12/15) دانشگاه10(پ .  دانشگاههاي ع

7095/02/0195/12/15) دانشگاهESI )5کمک مالی به دانشگاههاي برتر در رتبه بندي بین المللی

2095/02/0195/06/31تدوین شیوه نامه اختصاصی دانشگاه

2095/07/0195/08/30اعالم فراخوان و شناسایی افراد واجد شرایط

4095/02/0195/12/15اعطاي گرانت تحقیقاتی

2095/09/0195/09/30دانشگاهی تقدیر از پژوهشگران برتر و محققان جوان/برگزاري مراسم استانی

استادیاران جوان، اعضاي هیأت علمی با (تدوین شیوه نامه اهداي گرانت و جایزه 
2095/02/0195/06/31)...سابقه پژوهشی درخشان، دانشمندان برتر فهرست یک درصد دنیا و 

2095/07/0195/08/30اعالم فراخوان و شناسایی افراد واجد شرایط

4095/02/0195/12/15اعطاي گرانت

2095/09/0195/10/30برگزاري مراسم کشوري تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر

برنامه 
خاص

8

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 
در رتبه بندي 
یک درصد 

برترین 
دانشمندان 

جهان توسط 
ESI

کمک مالی به 
دانشگاه هاي 
برتر از نظر 
فعالیت هاي 
پژوهشی

35 8

20

ستادتاریخ پایان هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

تاریخ شروع برنامه

اعطاي 
گرانت هاي 

تحقیقاتی در 
دانشگاه ها

20

وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 

 hبا شاخص 
 و 15معادل 

باالتر بر اساس 
Scopus

اعطاي گرانت و 
جایزه به 

دانشمندان و 
فناوران برتر 
علوم پزشکی 

کشور

دانشگاه
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1095/02/0195/01/30بازنگري دستورالعمل برگزاري دوره پسادکترا

95595/02/0195/03/01اعالم فراخوان حمایت مالی از دوره هاي پسادکترا  سال 

595/03/0195/05/01)فراخوان اول(پذیرش طرح ها از دانشگاه هاي علوم پزشکی 

1095/02/0195/12/15تکمیل مکانیزه نمودن کلیه فرآیندهاي ثبت و نظارت بر طرحها

2095/05/0195/07/01داوري طرح ها

595/07/0195/08/01حمایت مالی از طرح ها

95595/07/0195/07/15اعالم فراخوان دوم جهت حمایت مالی از طرحها در سال 

595/08/0195/10/01)مربوط به فراخوان دوم(پذیرش طرح ها از دانشگاه هاي علوم پزشکی 

2095/10/0195/12/01داوري طرح هاي مربوط به فراخوان دوم

595/12/0195/12/15)مربوط به فراخوان دوم (حمایت مالی از طرحهاي پسا دکتري 

رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري 
1095/08/0195/12/15براي حمایت مالی از طرحهاي پسا دکتري

برنامه 
خاص

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 

 hبا شاخص 
 و 15معادل 

باالتر بر اساس 
Scopus

برنامه 
تحقیقاتی 
پسادکترا 

)Postdoctoral
 Research(

15 8

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه ستادتاریخ شروعمسؤول پایش تاریخ پایان

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
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2095/02/0195/03/31تدوین شیوه نامه اختصاصی دانشگاه

2095/04/0195/04/30)دو نوبت در سال(اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها 

2095/05/0195/05/30داوري طرح ها

2095/06/0195/06/30انعقاد قرارداد

2095/02/0195/12/15پایش و نظارت بر طرحها

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته شدگان دوره اول و دوم برنامه 
2095/02/0195/12/15پزشک پژوهشگر

595/02/0195/12/15فراخوان سومین دوره پذیرش برنامه پزشک پژوهشگر

2095/02/0195/12/15پایش عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه

2095/02/0195/12/15ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان متقاضی جدید الورود

اقدامات مقتضی جهت افزایش مشارکت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و داوطلبان 
1595/02/0195/12/15بالقوه در برنامه پزشک پژوهشگر

به فهرست (به کارگیري ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه پزشک پژوهشگر 
2095/02/0195/12/15)برنامه دانشگاهی مراجعه شود

برنامه 
خاص

8

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

15

برنامه 
تحقیقاتی 
پسادکترا 

Postdoctora
l Research( 
در دانشگاه ها

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 

 hبا شاخص 
 و 15معادل 

باالتر بر اساس 
Scopus

ستاد مسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

برنامه پزشک 
پژوهشگر 

)Clinician 
Scientist

15

دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروع

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي : هدف کلی 
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895/02/0195/12/15مقاالت )References(کارگاه آموزش نرم افزارهاي مدیریت منابع 

895/02/0195/12/15کارگاه جستجوي منابع الکترونیک

895/02/0195/12/15کارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی

895/02/0195/12/15کارگاه تجزیه و تحلیل آماري داده هاي پژوهشی

Peer Review & Critical Appraisal(1095/02/0195/12/15(نقد و داوري تخصصی مقاالت 

Systematic Review/ Cochrane Review1095/02/0195/12/15کارگاه مقدماتی 

895/02/0195/12/15کارگاه علم سنجی

895/02/0195/12/15 براي اعضاي هیأت علمی بالینیEvidence Based Medicineکارگاه 

و  )Research Support Librarian(کارگاه کتابدار پژوهشی و کتابدار بالینی 
)Clinical Librarian(895/02/0195/12/15

895/02/0195/12/15کارگاه پژوهش هاي کیفی

895/02/0195/12/15کارگاه آموزشی ثبت بیماریها

895/02/0195/12/15کارگاه اخالق در پژوهش ویژه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 

 hبا شاخص 
 و 15معادل 

باالتر بر اساس 
Scopus

8

برگزاري 
کارگاه هاي 

توانمندسازي 
پژوهشگران 
دانشگاه ها

10

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش ستاد
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2095/02/0195/06/30برگزاري مدرسه تابستانی بین المللی اخالق در پژوهش

5095/02/0195/12/15برگزاري کارگاههاي  توانمندسازي اعضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش

2095/02/0195/03/30برگزاري دومین همایش سراسري اعضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش

1095/02/0195/12/15راه اندازي برنامه هاي کارشناس ارشد و فلوشیپ اخالق در پژوهش

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

8

برگزاري 
همایش ها و 
کارگاه هاي 
اخالق در 

پژوهش در 
جهت 

توانمندسازي 
ذي نفعان

5

افزایش تعداد 
محققان علوم 
پزشکی ایرانی 

 hبا شاخص 
 و 15معادل 

باالتر بر اساس 
Scopus

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادبرنامه تاریخ پایانمسؤول پایش تاریخ شروع فعالیت

برنامه 
خاص

دانشگاه هدف کمی

 235 



ارزیابی مدارك اساتید راهنماي پیشنهادي مراکز تحقیقات متقاضی طبق آیین نامه و 
1095/02/0195/12/15) استاد70(دستورالعمل جدید 

1095/02/0195/12/15) مرکز60(بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه اندازي دوره دکتراي پژوهشی 

 20(اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی و اساتید راهنماي جدید داوطلب پذیرش دانشجو 
1095/02/0195/12/15) استاد30مرکز و 

295/02/0195/12/15به روزرسانی سامانه جامع دکتراي پژوهشی با توجه به آیین نامه جدید

ارزیابی و ابالغ اسامی پذیرفته شدگان به معاونت هاي آموزشی و دانشجویی فرهنگی 
695/02/0195/12/15) دانشجو50(مربوطه 

95295/02/0195/03/01اعالم فراخوان اول حمایت مالی از پایان نامه هاي برتر دکتراي پژوهشی سال 

295/03/0195/05/01دریافت طرح هاي  تحقیقاتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه هاي علوم پزشکی

1595/05/0195/07/15)مربوط به فراخوان اول(داوري پایان نامه ها 

برنامه 
خاص

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

افزایش مقاالت 
پراستناد در 

حوزه سالمت بر 
ESIاساس 

ارتقاي کیفی 
دوره هاي 
دکتراي 

پژوهشی 
)PhD  by 

Research

40

دانشگاهستاد تاریخ پایان مسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

8

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع
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295/07/0195/08/01حمایت مالی از پایان نامه هاي برتر

95295/07/0195/07/15اعالم فراخوان دوم حمایت مالی از پایان نامه هاي برتر سال 

295/08/0195/10/01)مربوط به فراخوان دوم(پذیرش طرح هاي تحقیقاتی از دانشگاه هاي علوم پزشکی 

1595/10/0195/12/01داوري پایان نامه هاي دریافتی در فراخوان دوم

295/12/0195/12/15)مربوط به فراخوان دوم(حمایت مالی از پایان نامه ها 

1095/02/0195/12/15مکانیزه نمودن فرآیندهاي اعتباربخشی و ارزیابی مراکز تحقیقات مجري دوره ها

رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري 
1095/08/0195/12/15براي حمایت مالی از پایان نامه هاي برتر

برنامه 
خاص

40

دانشگاهستاد

ارتقاي کیفی 
دوره هاي 
دکتراي 

پژوهشی 
)PhD  by 

Research

تاریخ پایان مسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(

8

برنامههدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

تاریخ شروع  فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش مقاالت 
پراستناد در 

حوزه سالمت بر 
ESIاساس 
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695/02/0195/12/15ارسال درخواست تأسیس واحدهاي تحقیقاتی جدید

 موافقت اصولی، 60(ارسال مستندات به شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی 
) تغییر نام20 پژوهشکده و 10

695/02/0195/12/15

1095/02/0195/06/01پیگیري نهایی شدن و ابالغ اساسنامه پژوهشکده هاي تحقیقاتی

695/02/0195/12/15) مرکز80(ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی 

1295/02/0195/12/15) مرکز60(بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت 

495/02/0195/12/15)  جلسه8(تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت 

1195/02/0195/12/15) مرکز20(ارائه بازخوردهاي مناسب به مراکزي که شرایط قطعی شدن را ندارند 

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(

850

افزایش مقاالت 
پراستناد در 

حوزه سالمت بر 
ESIاساس 

تأسیس 
هدفمند 

واحدهاي 
تحقیقاتی علوم 
پزشکی کشور

دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروع

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

برنامه فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستاد مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی
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بررسی و اعطاي موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی 
695/02/0195/12/15) مرکز8(

895/03/0195/07/01بازنگري و ابالغ آیین نامه تاسیس واحدهاي تحقیقاتی

1095/04/0195/07/01نهایی سازي و ابالغ شاخص ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز تحقیقاتی

795/05/0195/12/15ادامه مکانیزه نمودن فرایند تاسیس واحدهاي تحقیقاتی

access(795/05/0195/12/15نرم افزار (به روز رسانی بانک اطالعات مراکز 

795/02/0195/04/01تدوین مجموعه اطالعات واحدهاي تحقیقاتی

http://rap.hbi.ir2095/02/0195/02/31به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس 

1095/02/0195/02/15فراخوان برنامه

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه براي گذراندن طرح نیروي انسانی و خدمت 
4095/01/1595/12/15نظام وظیفه

1095/02/0195/12/15اجراي تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه

2095/01/1595/12/15پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در فواصل شش ماهه

برنامه 
خاص

افزایش مقاالت 
پراستناد در 

حوزه سالمت بر 
ESIاساس 

هدف کمی

8

تأسیس 
هدفمند 

واحدهاي 
تحقیقاتی علوم 
پزشکی کشور

50

جذب دستیار 
پژوهش در 

مراکز 
تحقیقاتی علوم 

پزشکی

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهبرنامه فعالیت ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

10
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2095/02/0195/03/01ایجاد زیرساخت فضاي فیزیکی

2095/01/1595/03/01...تامین تجهیزات آزمایشگاهی، اداري و 

2095/02/0195/12/15آماده سازي و توانمندسازي نیروهاي اجرایی

2095/03/0195/12/15شرکت کنندگان )Enrolment(پذیرش 

2095/03/0195/12/15ایجاد بیوبانک و ذخیره نمونه هاي بیولوژیک

1595/02/0195/02/31آماده سازي جهت ورود به دانشگاه هاي عضو کهورت پرشین

3595/02/0195/02/10توانمندسازي نیروهاي اجرایی

3095/02/3195/12/15شرکت کنندگان )Enrolment(پذیرش 

2095/03/0195/12/15ایجاد بیوبانک و ذخیره نمونه هاي بیولوژیک

1595/02/0195/02/31آماده سازي جهت ورود به دانشگاه هاي عضو کهورت پرشین

3595/03/0195/03/15توانمندسازي نیروهاي اجرایی

3095/03/3195/12/15شرکت کنندگان )Enrolment(پذیرش 

2095/03/0195/12/15ایجاد بیوبانک و ذخیره نمونه هاي بیولوژیک

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستاد

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

تاریخ شروع

راه اندازي مرکز 
کهورت 

دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

5

5

5

تاریخ پایان مسؤول پایش

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

راه اندازي مرکز 
کهورت 

دانشگاه علوم 
پزشکی 
بندرعباس

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

راه اندازي مرکز 
کهورت 

دانشگاه علوم 
پزشکی جندي 
شاپور اهواز
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2095/02/0195/03/01تامین تجهیزات آزمایشگاهی

3095/03/0195/05/31توانمندسازي نیروهاي اجرایی

3095/03/0195/12/15شرکت کنندگان )Enrolment(پذیرش 

2095/03/0195/12/15ایجاد بیوبانک و ذخیره نمونه هاي بیولوژیک

2595/02/0195/03/01تامین تجهیزات آزمایشگاهی

2595/03/0195/05/31توانمندسازي نیروهاي اجرایی

3095/06/0195/12/15شرکت کنندگان )Enrolment(پذیرش 

2095/03/0195/12/15ایجاد بیوبانک و ذخیره نمونه هاي بیولوژیک

1095/01/0595/01/20تدوین دستورالعمل اجرایی

3095/01/2095/04/20تشکیل کارگاه آموزشی

6095/02/0195/12/15اجراي فاز پیگیري

برنامه 
خاص

5

راه اندازي 
کهورت نوزادان 
در مرکز یزد

دانشگاهستاد

5

هدف کمی

راه اندازي 
کهورت 

نوزادان در 
مرکز اصفهان

12

5

تاریخ پایان  فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

 4آماده سازي 
مرکز کهورت 
جهت اجراي 
فاز پیگیري

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

تاریخ شروع
وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
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فراخوان ساالنه دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه ارزشیابی از ذي نفعان و 
595/02/0195/02/01صاحبنظران، جمع بندي و بررسی کارشناسی  بازخوردهاي دریافتی

595/02/0195/03/01بازنگري ساالنه راهنماي ارزشیابی و سابر فرمها و دستورالعملهاي مرتبط

اطالع رسانی جامع در خصوص برنامه ساالنه ارزشیابی و تغییر احتمالی روندها و 
1095/02/0195/03/01شاخص ها به گروههاي هدف

به روزرسانی اطالعات کارشناسان رابط دانشگاهها در بانک اطالعاتی مربوطه با 
595/02/0195/04/01استعالم از معاونت هاي پژوهشی دانشگاه ها

به روزرسانی دسترسی کارشناسان و مدیران کاربر در ستاد و دانشگاه ها حسب 
595/02/0195/04/20اهداف کاربردي تعیین شده

1095/02/0195/05/01بازنگري فرایندهاي تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالشها

تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور بر اساس 
1095/04/0195/07/01شاخص هاي بین المللی

2095/04/0195/08/01جمع آوري اطالعات سامانه ارزشیابی دانشگاه ها با مشارکت گروههاي هدف

داوري مستندات ارائه شده در سامانه بر اساس شاخص هاي مورد انتظار و 
1095/05/0195/09/01دستورالعمل هاي مرتبط

595/04/0195/10/01رسیدگی به ابهامات و اشکاالت احتمالی در خصوص نتایج اولیه داوري شاخص ها

595/10/0195/10/20نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطالعات مورد تایید

اعالم نتایج رتبه بندي دانشگاه ها برحس تیپ و به تفکیک هر یک از محورها و 
595/11/0195/11/20شاخص هاي مورد انتظار

پاسخدهی در خصوص گزارش ها و نتایج کاربردي به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت 
595/11/0195/12/15علوم، جشنواره رازي و امثالهم

برنامه 
خاص

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

15

ارزشیابی 
فعالیت هاي 
پژوهشی 
/ دانشگاه ها

دانشکده هاي 
علوم پزشکی 

کشور

تاریخ پایانتاریخ شروعهدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادمسؤول پایش

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

 242 



اطالع رسانی جامع در خصوص برنامه ساالنه ارزشیابی مراکز تحقیقات به ذینفعان و 
1095/02/0195/03/01گروه هدف

به روز رسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه ها جهت انجام 
595/02/0195/03/01فرایندهاي تحت وب ارزشیابی

2095/04/0195/08/01) مرکز560بیش از (داوري مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب 

1095/05/0195/07/01انجام داوري شاخصهاي مربوطه در کمیته تخصصی ارزشیابی

اعالم نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه بندي مراکز تحقیقات بر اساس گروه هاي 
2095/07/0195/08/01گانه ارزشیابی6

595/08/0195/08/30ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه

تصویب و یکسان سازي آدرس دهی مراکز تحقیقات جهت حضور موثر در پایگاه هاي 
595/02/0195/12/15استنادي معتبر و مجامع بین المللی و رتبه بندي جهانی

595/08/0195/12/15تدوین گزارش هاي نتایج ارزشیابی براي سیاستگذاران و ذي نفعان

595/08/0195/12/15بازنگري سالیانه راهنماي ارزشیابی مراکز تحقیقات

بخش ارزشیابی (بازنگري و به روزرسانی سامانه جامع اطالعات پژوهشی کشور 
595/08/0195/12/15)مراکز تحقیقاتی

1095/02/0195/12/15) مرکز20(کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده 

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

ستاد تاریخ پایان

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

ارزشیابی 
سالیانه 

فعالیت هاي 
پژوهشی مراکز 
تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

15

دانشگاههدف کمی  فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش
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3095/02/0195/03/30ابالغ و اطالع رسانی دستورالعمل ارزشیابی کیفی فعالیتهاي پژوهشی

1095/03/3095/06/30طراحی سامانه ارزشیابی کیفی

1095/03/3095/04/30تهیه بانک اطالعات داوران

1095/06/0195/06/01برگزاري کارگاه آموزشی جهت کارشناسان مسئول ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی

1095/05/0195/06/01برگزاري جلسات توجیهی جهت داوران

1095/07/1595/10/01)مراکز% 20(انجام  ارزیابی کیفی در مراکز منتخب بالینی و بیومدیکال 

1095/12/0195/12/15تهیه گزارش ارزشیابی کیفی

1095/12/1595/12/16ارائه بازخورد به مراکز تحقیقاتی

برنامه 
خاص

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه فعالیت ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

اجراي 
ارزشیابی کیفی 
مراکز تحقیقات 
علوم پزشکی 
کشور به شیوه 
peer review 

مراکز% 20در 

10
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1095/02/0195/03/30انتخاب پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش آنها جهت ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی

1095/05/0195/09/01ادامه و تکمیل طراحی سامانه ارزشیابی آنالین پژوهشکده هاي علوم پزشکی

1095/10/0195/11/01انجام ارزشیابی آنالین فعالیت هاي پژوهشی

2095/12/0195/12/10اعالم نتایج ارزشیابی، پاسخ به اعتراضات و رفع نقایص

5095/12/1195/12/15رتبه بندي پژوهشکده هاي علوم پزشکی و اطالع رسانی به ذینفعان

2095/02/0195/12/15) شبکه18(نظارت بر فعالیت  شبکه هاي تحقیقاتی 

1595/02/0195/12/15) شبکه4(کمک مالی به شبکه هاي تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد 

1595/02/0195/12/15) شبکه4(کمک مالی به طرح هاي ارسالی چندمرکزي شبکه هاي فعال 

1095/02/0195/12/15تکمیل وب سایت نمونه براي شبکه هاي تحقیقاتی

2095/02/0195/12/15) شبکه18(کمک مالی به فعالیت هاي زیرساختی در شبکه هاي تحقیقاتی 

1095/02/0195/12/15تکمیل شاخصها و مدل ارزیابی شبکه هاي تحقیقاتی

1095/03/0195/08/30ارزشیابی پایلوت شبکه هاي تحقیقات علوم پزشکی کشور

برنامه 
خاص

12

حمایت از 
شبکه هاي فعال 
تحقیقات علوم 

پزشکی

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

دانشگاهستاد تاریخ پایانمسؤول پایش تاریخ شروع
وزن 
نسبی 

)درصد(

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

ارزشیابی 
فعالیت هاي 
پژوهشی 

پژوهشکده هاي 
علوم پزشکی

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

5

5

برنامه
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رصد رتبه دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور در نظام هاي رتبه بندي داخلی و خارجی 
1095/02/0195/12/15و انتشار نتایج آن

پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجراي مداخالت الزم 
1095/02/0195/12/15براي ارتقاي آن

1095/02/0195/12/15شناسایی و معرفی مقاالت و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی

سنجش و انتشار شاخص هاي علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
1095/02/0195/12/15علوم پزشکی کشور

به فهرست (اعضاي هیأت علمی  )isid(تکمیل و به روزرسانی سامانه علم سنجی 
1095/02/0195/12/15)برنامه هاي دانشگاهی مراجعه کنید

1095/02/0195/12/15تهیه، انتشار و به روزرسانی فهرست مجالت غیرمعتبر

1095/02/0195/12/15تهیه نقشه توانمندي هاي تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم پزشکی

1095/02/0195/12/15انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي وضعیت علم و فن آوري علوم پزشکی کشور

1095/02/0195/12/15توانمندسازي اعضاي هیات علمی در استفاده و بهره گیري از شاخص هاي علم سنجی

توانمندسازي، سیاست گذاري و نظارت بر عملکرد واحدهاي علم سنجی 
1095/02/0195/12/15دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

برنامه 
خاص

دانشگاهستادتاریخ پایان

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

رصد علم و 
فناوري علوم 
پزشکی کشور

5

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 
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3095/01/1595/12/15بررسی تقاضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش متقاضی

3095/01/1595/12/15رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده

4095/02/0195/12/15اعتباربخشی کمیته هاي اخالق در پژوهش واجد شرایط

در قالب استاندارد اعالم شده  )طرح و پایان نامه(ارسال اطالعات پژوهش هاي مصوب 
3095/02/0195/12/15)درصد(به دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش 

1095/02/0195/12/15بازدید از کمیته هاي اخالق در پژوهش داراي اعتبارنامه

3095/02/0195/06/30ارزشیابی و رتبه بندي کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

1595/02/0195/12/15پایش اخالقی پروژه هاي تحقیقاتی مصوب در حال انجام

نظارت و ارزیابی روند اجراي کارآزمایی هاي بالینی در دست اجرا توسط کمیته هاي 
1595/02/0195/12/15اخالق

برنامه 
خاص

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

دانشگاهستادتاریخ پایان

پایش عملکرد 
کمیته هاي 
اخالق در 
پژوهش

5

3

12

اعتباربخشی 
کمیته هاي 
اخالق در 
پژوهش

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش برنامه

 247 



3595/02/0195/12/15 ارجاع تخلفات پژوهشی واصله به دبیرخانه کمیته ملی به دانشگاه ها جهت بررسی

پیگیري رسیدگی به مواردتخلفات پژوهشی ارجاع شده توسط دبیرخانه کمیته ملی 
3595/02/0195/12/15به دانشگاه ها

طراحی و ابالغ سیستم یکپارچه رسیدگی به تخلفات پژوهشی و ایجاد وحدت رویه 
2095/02/0195/06/30از طریق تهیه فرم هاي بررسی تخلفات پژوهشی

1495/02/0195/06/30ابالغ دستورالعمل  اخالقی براي پژوهش هاي حوزه سالمت جنسی

1495/02/0195/06/30ابالغ دستورالعمل ارسال نمونه هاي بیولوژیک به خارج از کشور

1495/02/0195/06/30ابالغ دستورالعمل جبران خسارت هاي ناشی از پژوهش هاي پزشکی

1695/02/0195/06/30ابالغ  راهنماي جدید کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی

1495/02/0195/06/30ابالغ راهنماي اخالقی نحوه استفاده پژوهشی از داده هاي عمومی نظام سالمت

1495/02/0195/06/30ابالغ دستورالعمل ملی حمایت از مالکیت معنوي اختراعات و تولیدات زیست پزشکی

1495/02/0195/06/30ابالغ راهنماي محققین و مخترعین براي حفظ حقوق مالکیت معنوي

برنامه 
خاص

 فعالیتبرنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

3

هدف کمی

استانداردسازي 
دستورالعمل ها
ي اخالق در 
پژوهش کشور

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

دانشگاه

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایان تاریخ شروع

ساماندهی نظام 
رسیدگی به 

تخلفات 
پژوهشی

2
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طراحی پورتال ملی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی در بردارنده لیست تمامی 
2095/02/0195/12/15پژوهش هاي مصوب به روز رسانی

3095/02/0195/12/15مکانیزه نمودن آموزش هاي اخالق در پژوهش

1595/02/0195/06/30طراحی سازوکار و اجراي نظام اطالع رسانی به اعضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش

طراحی سازوکار اطالع رسانی به عموم مردم در خصوص حقوق شرکت کنندگان در 
1595/02/0195/06/30پژوهش

2095/02/0195/06/30طراحی و پیاده سازي بانک اطالعاتی اعضا کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي زیست پزش

انتشار سه گزارش از وضعیت کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی ایران 
5095/01/1595/12/15در نشریات برتر دنیا

معرفی سیستم کددهی به طرح هاي مصوب کمیته هاي اخالق دانشگاه هاي علوم 
5095/01/1595/06/15پزشکی کشور به نشریات بین المللی

برنامه 
خاص

توسعه 
زیرساخت هاي 
موجود جهت 

مدیریت 
کمیته هاي 
اخالق در 
پژوهش

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

3

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

افزایش تعداد 
مقاالت منتشر 

شده توسط 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

در پایگاه 
استنادي   

Scopus که در 
 مجالت 10%

برتر هر رشته 
بر اساس 

 SJRشاخص 
یافت می شود

12

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

ارتقاي جایگاه 
رعایت 

استانداردهاي 
اخالق در 

پژوهش اذهان 
محققان، 
نشریات و 
-جامعه علمی
دانشگاهی 
جهان

2
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 مجالت Visibility و ارتقاي Google Scholarتکمیل پوشش مقاالت مجالت در 
2595/02/0195/12/15در آن ها

DOAJ2595/02/0195/12/15تکمیل پوشش مقاالت مجالت در 

2595/02/0195/12/15تکمیل پوشش مقاالت مجالت در بانک اطالعاتی مقاالت وزارت بهداشت

2595/02/0195/12/15 هاي دانشگاه هاOpen Access Repositoryتکمیل پوشش مقاالت مجالت در 

برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي سردبیران مجالت پزشکی براي ارتقاي کیفی 
4095/02/0195/02/0195/12/15مجالت و شاخص هاي مربوطه

برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي داوران مجالت پزشکی براي ارتقاي کیفی مجالت 
3595/02/0195/02/0195/12/15و شاخص هاي مربوطه

برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي مدیران مجالت پزشکی براي ارتقاي کیفی مجالت 
2595/02/0195/02/0195/12/15و شاخص هاي مربوطه

برنامه 
خاص

8

تاریخ شروعمسؤول پایش

توانمندسازي 
اعضاي هیأت 

تحریریه و 
داوران مجالت 

پزشکی

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایان

افزایش 
مشاهده پذیري 

)Visibility(
مجالت 

دانشگاه در 
سامانه هاي 
ثانویه ماند 

DOAJ و 
Google 
Scholar 

)درصد(

50
افزایش تعداد 
مجالت علوم 
پزشکی نمایه 

شده 
 PubMedدر
،Scopus و 

ISI web of 
science به 
..... ترتیب به 
مجله

50
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1095/02/0195/12/15تشکیل جلسات کمیته ملی کنترل سرطان

595/02/0195/06/31توسعه پورتال برنامه کنترل سرطان

2095/02/0195/06/31تدوین برنامه ملی کنترل سرطان

5095/02/0195/12/15 پروژه پژوهشی کاربردي  براي توسعه کنترل سرطان در کشور10حمایت از 

ارتقاء ارتباطات بین المللی و همکاري با موسسه بین المللی تحقیقات سرطان 
IARC

1595/02/0195/12/15

2095/01/1595/02/31شناسایی محققان علوم پزشکی فعال در تعامالت بین المللی

4095/02/0195/06/31) نفر20حداقل (انجام مصاحبه با محققان علوم پزشکی فعال در تعامالت بین المللی 

2095/07/0195/09/30تحلیل مصاحبه ها

2095/10/0195/12/15تدوین فیلمنامه براي آموزش توسعه تعامالت بین المللی در پژوهش

برنامه 
خاص

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع برنامه

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

توسعه 
پژوهش هاي 
بین المللی 

حوزه سالمت 
نسبت به کل 
پژوهش هاي 

بر (سالمت 
اساس شاخص  
Internationa

l 
collaborati

n در گزارش 
سالیانه 

SCImago

8

توسعه برنامه 
ملی کنترل 
سرطان

50

ستادتاریخ پایان

ساخت یک 
مستند 

چندرسانه اي با 
آموزش «عنوان 

توسعه تعامالت 
بین المللی در 
پژوهش

دانشگاهمسؤول پایش  فعالیت

15

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
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4095/01/1595/12/15شناسایی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم

4095/01/1595/06/31 محقق علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم1000تشکیل بانک اطالعاتی متشکل از حداقل 

تدوین راهکارهاي عملیاتی جلب مشارکت محققان علوم پزشکی غیرمقیم در انجام 
2095/06/0195/10/30پژوهش هاي مشترك و داوري طرح هاي ملی

6595/02/0195/12/15) خالصه مقاله1000(اجراي پروژه ترجمه مقاالت مروري کاکرین 

3095/02/0195/12/15)طبق معیارهاي تعریف شده در برنامه(تشویق نویسندگان مقاالت مروري کاکرین 

595/02/0195/12/15ایجاد پورتال فارسی براي ارایه ترجمه هاي خالصه مقاالت مروري کاکرین

برنامه 
خاص

اجراي برنامه 
مشترك با 

سازمان 
همکاري 
کاکرین 

Cochrane(

تاریخ شروعمسؤول پایش برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

15

برقراري تعامل 
با محققان علوم 
پزشکی ایرانی 
غیرمقیم

20 توسعه 
پژوهش هاي 
بین المللی 

حوزه سالمت 
نسبت به کل 
پژوهش هاي 

بر (سالمت 
اساس شاخص  
Internationa

l 
collaborati

n در گزارش 
سالیانه 

SCImago

8

دانشگاه

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایان فعالیت
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2595/02/0195/12/15) آزمایشگاه10(کمک مالی به  شبکه آزمایشگاه هاي جامع در دانشگاه هاي تیپ یک 

به فهرست برنامه هاي (بهره برداري از آزمایشگاه هاي تحقیقات جامع موجود 
1095/02/0195/12/15)دانشگاهی مراجعه کنید

595/02/0195/12/15) مورد6( 3 و 2کمک مالی به دانشگاه هاي تیپ 

1095/02/0195/12/15تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاه ها

595/02/0195/12/15) مورد5(اعطاي مجوز تأسیس آزمایشگاه هاي جامع تحقیقات جدید 

595/02/0195/12/15) مورد10(کمک مالی به آزمایشگاه هاي جدید التأسیس 

 مورد مشخص شده که در برنامه دانشگاهی آمده 5(راه اندازي آزمایشگاه هاي جدید 
1095/02/0195/12/15) مورد دیگر بر اساس نتایج ارزشیابی دانشگاه ها مشخص خواهد شد5. است

595/02/0195/12/15) دانشگاه5(کمک مالی ویژه جهت راه اندازي دستگاه هاي جدید 

2095/02/0195/12/15) جلسه12(برگزاري جلسات هماهنگی بین شبکه آزمایشگاههاي تحقیقات جامع 

نهایی سازي و ابالغ دستورالعمل یکسان سازي تعرفه هاي خدمات آزمایشگاهی در 
595/02/0195/12/15شبکه آزمایشگاه هاي جامع

برنامه 
خاص

 فعالیت

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروعهدف کمی

توسعه و 
 10تکمیل 

آزمایشگاه  
تحقیقات جامع 

موجود و راه 
اندازي و 

 10تکمیل 
آزمایشگاه 

تحقیقات جامع 
جدید

8

توسعه و 
تکمیل 

آزمایشگاه هاي 
جامع تحقیقات 
علوم پزشکی

100

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادمسؤول پایش
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Pre – proposal(595/01/1595/02/15(رتبه بندي طرحهاي تحقیقاتی اولیه 

full proposal(595/02/1695/03/15(فراخوان ارسال طرح کامل  

1195/03/1695/04/31و کارشناسی اخالقی و هزینه اي طرح ها )peer- review(داوري علمی 

595/05/0195/05/15انتخاب طرح هاي برتر در جلسه شوراي عالی مؤسسه

595/05/1595/05/20کارشناسی هزینه طرحها

595/05/1095/05/20کارشناسی اخالق در پژوهشی طرحها

595/05/2195/06/31انعقاد قرارداد طرح هاي پژوهشی ملی و اعالم نتایج
فراخوان حمایت از طرح هاي تحقیقاتی و فناورانه فرادانشگاهی و دریافت طرحهاي 

295/06/0195/06/20تحقیقاتی اولیه

595/06/2195/07/30و رتبه بندي آنها )Pre – proposal(داوري طرحهاي تحقیقاتی اولیه 

full proposal(595/08/0195/08/30(فراخوان ارسال طرح کامل  

2095/09/0195/10/15طرحها )peer- review(داوري علمی 

595/10/1695/10/30انتخاب طرح هاي برتر در جلسه شوراي عالی مؤسسه

595/11/0195/11/10کارشناسی هزینه طرحها

595/11/0195/11/10کارشناسی اخالق در پژوهشی طرحها

595/11/1195/11/30انعقاد قرارداد طرح هاي پژوهشی ملی و اعالم نتایج
فراخوان حمایت از طرح هاي تحقیقاتی و فناورانه فرادانشگاهی و دریافت طرحهاي 

295/11/1595/11/30تحقیقاتی اولیه

Pre – proposal(595/12/0195/12/15(داوري طرحهاي تحقیقاتی اولیه 

برنامه 
خاص

ارایه گرانت 
هاي تحقیقاتی 

در راستاي 
حمایت از طرح 
هاي پژوهشی 

ملی و 
فرادانشگاهی با 

تأکید بر 
پزشکی 
فردمحور

60

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي : هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایان هدف کمی

افزایش 
طرح هاي 

پژوهشی ملی و 
فرادانشگاهی 
در حوزه علوم 

پزشکی

دانشگاه تاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

8

 254 



5095/02/0195/12/15»اخالق در پژوهش«کمک مالی به پژوهش ها و طرح هاي تحقیقاتی مرتبط با 

5095/02/0195/12/15»اخالق در پژوهش«کمک مالی به پایان نامه هاي مرتبط با 

تشکیل کارگروه ملی سیاستگزاري و تشکیل جلسات برنامه توسعه برنامه هاي ثبت 
595/02/0195/12/15بیماریها و پیامدهاي سالمت

295/02/0195/06/31توسعه پورتال برنامه ملی ثبت بیماري ها و پیامدهاي سالمت

595/02/0195/12/15تولید نرم افزار مناسب براي ثبت بیماري ها

595/02/0195/12/15برگزاري کارگاه هاي تخصصی مدیریت ثبت بیماري ها و پیامدهاي سالمت

395/02/0195/06/31برگزاري همایش بین المللی ملی ثبت بیماري ها

1095/07/195/12/15ارزیابی و نظارت بر اجراي برنامه هاي ثبت

1095/02/0195/12/15 بیمارستان ها و آزمایشگاه ها با هدف توسعه برنامه ثبتITارتقاء زیر ساخت 

2095/02/0195/12/15)به فهرست برنامه هاي دانشگاهی مراجعه کنید(راه اندازي برنامه هاي جدید ثبت

13944095/02/0195/12/15 برنامه مصوب معاونت تحقیقات در سال 40حمایت از 

افزایش 
طرح هاي 

پژوهشی ملی و 
فرادانشگاهی 
در حوزه علوم 

پزشکی

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادبرنامه تاریخ پایان

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

تاریخ شروعمسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

برنامه 
خاص

8

حمایت و 
تقویت پژوهش 
- هاي بنیادي

کاربردي مرتبط 
با اخالق در 
پژوهش

10

برنامه ملی ثبت 
بیماري ها و 
پیامدهاي 
سالمت

30
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تدوین آیین نامه اهداي گرانت هاي تحقیقاتی به اساتید دانشگاه ها جهت پرورش 
2095/02/0195/02/31دانشجویان پژوهشگر

2095/03/0195/03/31فراخوان گرانت هاي تحقیقاتی و دریافت پروپوزال متقاضیان

4095/04/0195/04/31داوري علمی پروپوزال ها و انتخاب برگزیدگان

2095/05/0195/12/15انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن

ارزیابی و انتخاب دانشگاه میزبان کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی در 
1395995/02/0195/12/15سال 

1395295/03/0195/12/15بازدید از دانشگاه میزبان کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی در سال 

2095/08/0195/12/15پ کاشان. برگزاري کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ع

395/02/0195/12/15)مورد9(بازنگري دستورالعمل ها و آیین نامه هاي دفتر تحقیقات دانشجویی 

995/02/0195/12/15انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه مطابق بند ك

995/02/0195/12/15روزآمدسازي پورتال دفتر کشوري تحقیقات دانشجویی

ایجاد سامانه الکترونیک ارزشیابی عملکرد کمیته هاي تحقیقات دانشجویی 
795/02/0195/12/15) دفتر54( ماهه 6دانشگاه ها بصورت 

برنامه 
خاص

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

افزایش 
تحقیقات 

دانشجویی 
غیرپایان نامه اي 

منجر به چاپ (
مقاله نمایه 

: ISIشده در 
WOS و یا 

MEDLINE

8

توسعه و 
حمایت از دفاتر 

تحقیقات 
دانشجویی

70

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایان  فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش

راه اندازي واحد 
دانشجویی 

مؤسسه ملی 
توسعه 

تحقیقات علوم 
پزشکی ایران

30
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395/02/0195/12/15برگزاري جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاه ها

برگزاري جلسات با اعضاي شوراي سیاستگذاري و تصمیم گیري در مورد 
295/02/0195/12/15سیاست هاي دفتر کشوري

مستندسازي فرآیند فعالیت ها و تصمیم گیري ها در دفتر کشوري تحقیقات 
295/02/0195/12/15دانشجویی

395/10/0195/12/15تهیه گزارش عملکرد ساالنه دفتر کشوري تحقیقات دانشجویی

1095/02/0195/12/15کمک مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها

ساماندهی و ارتقاي عملکرد شبکه هاي همکار منطقه اي دفاتر تحقیقات دانشجویی 
395/02/0195/12/15دانشگاه ها

995/02/0195/12/15راه اندازي دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها

995/02/0195/12/15بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها

برنامه 
خاص

توسعه و 
حمایت از دفاتر 

تحقیقات 
دانشجویی

70

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

دانشگاه

افزایش 
تحقیقات 

دانشجویی 
غیرپایان نامه اي 

منجر به چاپ (
مقاله نمایه 

: ISIشده در 
WOS و یا 

MEDLINE

8

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
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1095/01/1595/02/31شناسایی بیمارستان هاي عمومی دانشگاهی واجد شرایط

1095/03/0195/04/31بررسی نیازهاي راه اندازي واحد

1095/05/0195/06/31) درصد3 تا 1از محل(اختصاص اعتبار 

7095/07/0195/12/15 واحد توسعه تحقیقات بالینی جدید22راه اندازي 

1095/01/1595/03/31شناسایی بیمارستان هاي عمومی خصوصی واجد شرایط

4095/04/0195/07/30انجام اقدامات الزم جهت تشویق به راه اندازي واحد

5095/08/0195/12/15) واحد1(راه اندازي واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی جدید در بخش خصوصی 

برنامه 
خاص

افزایش تعداد 
واحدهاي 

توسعه 
تحقیقات بالینی

8

راه اندازي 
واحدهاي 

توسعه 
تحقیقات 
بالینی در 

بیمارستان هاي 
عمومی 
دانشگاهی

راه اندازي 
واحدهاي 

توسعه 
تحقیقات 
بالینی در 

بیمارستان هاي 
خصوصی

60

10

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه  فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
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1095/02/0195/03/01بازنگري فرایند ارزیابی واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی

1595/02/0195/12/15) واحد15(تکمیل طراحی وب سایت نمونه واحدها و نظارت بر راه اندازي آنها 

مشاوره، نظارت و کمک مالی ایجاد بانک هاي اطالعاتی در یکی از واحدها جهت 
595/02/0195/12/15تسهیل تحقیقات بالینی

6095/02/0195/12/15) واحد40(نظارت و ارزشیابی ساالنه واحدها 

1095/02/0195/12/15 واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان ها45کمک مالی به 

2095/02/0195/12/15) منبع12(ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطالعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی 

ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی براي دانشگاه ها، انجمنها و مؤسسات 
4095/02/0195/12/15تابعه

2095/02/0195/12/15ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه ها از منابع اطالعاتی

2095/02/0195/12/15اطالع رسانی وضعیت منابع الکترونیک به دانشگاه ها و کاربران

برنامه 
خاص

افزایش تعداد 
واحدهاي 

توسعه 
تحقیقات بالینی

8

ارزیابی و 
حمایت از 
واحدهاي 

توسعه 
تحقیقات بالینی

30

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه فعالیت

افزایش 
دسترسی به 

منابع و 
پایگاه هاي 

اطالعات علمی 
و پژوهشی

8

تأمین منابع 
الکترونیک 

اطالعات علمی 
و ایجاد 

دسترسی براي 
دانشگاه ها، 
انجمنها و 

مؤسسات تابعه

60

ستادتاریخ پایان
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش
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1995/02/0195/12/15طراحی، استقرار و راه اندازي بانک اطالعاتی تالیف و ترجمه کتب پزشکی کشور

1995/02/0195/12/15طراحی، استقرار و راه اندازي بانک اطالعاتی مقاالت علوم پزشکی کشور

1995/02/0195/12/15طراحی، استقرار و راه اندازي بانک اطالعاتی پایان نامه هاي علوم پزشکی کشور

1995/02/0195/12/15طراحی، استقرار و راه اندازي بانک اطالعاتی طرح هاي تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

595/02/0195/12/15اطالع رسانی وضعیت بانک ها به دانشگاههاي علوم پزشکی کشور و کاربران

1995/02/0195/12/15بارگذاري و به روز رسانی مستمر اطالعات در بانک هاي اطالعاتی فوق

2095/02/0195/12/15طراحی، تدوین و استانداردسازي  چک لیست ارزشیابی کتابخانه ها

1095/02/0195/12/15ابالغ چک لیست ارزشیابی کتابخانه ها به دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

1095/02/0195/12/15تعیین و آموزش کارشناسان گروه ارزشیابی ستادي

3095/02/0195/12/15انجام ارزشیابی کتابخانه ها

2095/02/0195/12/15تهیه گزارش  هاي مدیریتی از نتایج ارزشیابی

1095/02/0195/12/15اعالم نتایج رتبه بندي کتابخانه هاي مرکزي و اعمال سیاست ها و مداخالت الزم

8

ارزشیابی و 
ارتقاي 

کتابخانه هاي 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

کشور

10

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

افزایش 
دسترسی به 

منابع و 
پایگاه هاي 

اطالعات علمی 
و پژوهشی

برنامه 
خاص

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایان

طراحی، 
استقرار و به 
روزرسانی 
محتوایی 
بانک هاي 
اطالعاتی  

پژوهشی علوم 
پزشکی کشور

20

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش
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1095/02/0195/01/30هماهنگی و انجام مکاتبات الزم با وزارت ارشاد اسالمی

5095/02/0195/01/30تهیه و تخصیص اعتبار دانشگاه ها و ابالغ آن

1095/02/0195/01/30اطالع رسانی و هماهنگی الزم با وزارت ارشاد و انجمن ناشران

3095/01/1095/02/25مشارکت فعال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

3595/02/0195/12/15) متقاضی10(ارزیابی و اعطاي مجوز تاسیس مراکز رشد فناوري 

بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوري دانشگاه هاي علوم پزشکی بر اساس آمایش 
3095/02/0195/12/15) مورد65(فناوري 

کمک مالی به مراکز رشد فناوري موفق در کسب مجوز دانش بنیان براي شرکتهاي 
2095/02/1595/12/15مستقر

1595/02/0195/06/15) آیین نامه10(تدوین آیین نامه  ها، شیوه نامه ها و قراردادهاي مراکز رشد فناوري 

2095/02/1595/12/15حمایت از ثبت مراکز رشد فناوري سالمت در انجمن بین المللی مراکز رشد

برنامه 
خاص

10

تاریخ پایان
وزن 
نسبی 

)درصد(

50

پژوهش هاي سالمت )capacity building(ظرفیت سازي : هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

افزایش 
دسترسی به 

منابع و 
پایگاه هاي 

اطالعات علمی 
و پژوهشی

8

حمایت از 
کتابخانه هاي 
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 
کشور در تهیۀ 
منابع چاپی

دانشگاه هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

توسعه و تقویت 
 مرکز رشد 60

در دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

بر اساس تعداد (
شرکت 

دانش بنیان 
مستقر در 

مراکز رشد به 
تعداد کل مراکز 

رشد حوزه 
)سالمت

ستادتاریخ شروعمسؤول پایش

20

توسعه و تقویت 
مراکز رشد 

فناوري 
دانشگاههاي 
علوم پزشکی
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3095/02/0195/06/31تعیین حوزه هاي اولویت دار فعالیت مرکز رشد دانشگاه

به فهرست (استقرار و توانمندي واحدهاي فناور بر اساس اولویت هاي تعیین شده
)برنامه هاي دانشگاهی مراجعه کنید

7095/02/0195/12/15

2095/02/0195/12/15کارگاه تجاري سازي فناوري

2095/02/0195/12/15کارگاه آشنایی با قوانین شرکت هاي دانش بنیان

2095/02/0195/12/15کارگاه مدل هاي کسب و کار

2095/02/0195/12/15کارگاه مالکیت فکري و ثبت پتنت

2095/02/0195/12/15همایش شرکت هاي نوپاي حوزه سالمت

برنامه 
خاص

توسعه و تقویت 
 مرکز رشد 60

در دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 

بر اساس تعداد (
شرکت 

دانش بنیان 
مستقر در 

مراکز رشد به 
تعداد کل مراکز 

رشد حوزه 
)سالمت

20

تدوین نقشه 
راه مرکز رشد 
فناوري دانشگاه

20

برگزاري 
کارگاه ها و 
همایشهاي 

توانمندسازي 
فناوران 
با (دانشگاه ها 

کسب تأییدیه 
محتواي کارگاه 

از معاونت 
تحقیقات و 
)فناوري ستاد

30

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانبرنامه تاریخ شروع  فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(

 262 



6095/02/0195/12/15تدوین آیین نامه و شیوه نامه راه اندازي پردیس سالمت در پارکهاي علم و فناوري

4095/04/0195/09/01راه اندازي شوراي پردیس سالمت در پارك هاي علم و فناوري

 35( 1390-1393گزارش گیري اعتبارات فناوري تخصیصی به دانشگاه ها طی سنوات 
5095/02/0195/06/01)دانشگاه

 12( 1390-1393پایش میدانی اعتبارات فناوري تخصیصی به دانشگاه ها طی سنوات 
5095/02/0195/12/15)دانشگاه

 و هزینه هاي انجام شده در اتاق 93 تا 90پایش اعتبارات تخصیصی در سال هاي 
13952095/02/0195/05/01هاي تمیز در سال 

 10(آمایش اتاق هاي تمیز بر اساس توانمندي مراکز رشد مستقر در دانشگاه ها 
1595/02/0195/12/25)دانشگاه

3095/02/0195/12/25) دانشگاه10(ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاق هاي تمیز در دانشگاهها 

2595/02/0195/12/15 اتاق  تمیز4تخصیص بودجه و کمک به راه اندازي 

1095/10/0195/12/15 اتاق تمیز اتمام یافته4رونمایی از 

برنامه 
خاص

راه اندازي 
پارك علم و 

فناوري سالمت 
در هر منطقه (

آمایشی یک 
پارك تا انتهاي 

)برنامه

20

40

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه ستادهدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش تعداد 
15اتاق هاي تمیز

توسعه 
زیرساخت  و 

تجهیز اتاق هاي 
تمیز

100

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

راه اندازي 
پردیس سالمت 
در پارك هاي 

علم و  فناوري 
استانی

60

پایش عملکرد 
اعتبارات 
فناوري 

تخصیصی به 
دانشگاه ها
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2095/01/1595/12/15)شرکت600(مدیریت و بهره برداري بانک اطالعاتی شرکت هاي دانش بنیان 

2095/01/1595/12/15)فن بازار سالمت(مدیریت و بهره برداري سامانه محصوالت شرکت هاي دانش بنیان 

طراحی فرایند جدید ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان حوزه سالمت با همکاري 
2095/03/0195/12/15معاونت علمی و فناوري

ارزیابی شش ماهه و ساالنه شرکت هاي دانش بنیان سالمت بر اساس طرح آمایش 
2095/01/1595/12/15) شرکت120(فناوري 

انجام اقدامات الزم جهت کسب مجوزهاي الزم با همکاري سازمان غذا و دارو براي 
1095/05/0195/12/15شرکت هاي دانش بنیان

انجام اقدامات الزم جهت کسب مجوزهاي بین المللی و صادرات محصوالت براي 
1095/02/0195/12/15شرکت هاي دانش بنیان

2095/01/1595/06/01تولید محتوا با همکاري دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

6595/01/1595/09/01) جلسه96(از جلسات آموزشی  )مالتی مدیا(تولید محتواي چندرسانه اي 

1595/01/1595/10/01بارگذاري جلسات در سامانه مدیریت آموزشی دانشکده مجازي دانشگاه تهران

برنامه 
خاص

توسعه شرکت 
هاي دانش 
بنیان حوزه 
سالمت

15

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

راه اندازي 
سامانه مجازي 
توانمندسازي و 
فرهنگ سازي 
توسعه فناوري

20

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروع

ساماندهی و 
حمایت از 

شرکت هاي 
دانش بنیان 
حوزه سالمت

25

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش
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3095/02/0195/12/15طراحی و پیاده سازي نرم افزار جمع آوري اطالعات و ارزشیابی فناوري سالمت

3095/01/1595/03/31ورود اطالعات توسط دانشگاه ها و گزارشگیري اولیه از پایلوت نرم افزار

3095/04/0195/05/31گزارشگیري اولیه از پایلوت نرم افزار

1095/01/1595/12/15گزارش گیري هاي مدیریتی از سامانه

1095/02/0195/06/29اعالم هفتمین فراخوان طرح هاي فناورانه دارویی و سومین فراخوان طرح هاي فناورانه تجهیزات پزشکی

395/02/0195/06/29 کمیته تخصصی فناوري13تشکیل 

برنامه 
خاص

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

توسعه شرکت 
هاي دانش 
بنیان حوزه 
سالمت

15

راه اندازي نظام 
جمع آوري 
اطالعات و 
ارزشیابی 

فناوري سالمت 
در دانشگاه هاي 
علوم پزشکی

20

اولویت بندي و 
تخصیص اعتبار 

به طرحهاي 
فناوري حوزه 

سالمت

35

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
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395/02/0195/07/01 زمینه منتخب8اعالم اولین فراخوان طرح هاي فناورانه در 

 20(کمک مالی به طرحهاي فناورانه در حوزه سالمت در قالب پرداخت تسهیالت 
3095/02/0195/12/15)طرح

 4( بالینی طرح ها در حوزه سلول درمانی 3 و 2کمک مالی به انجام مطالعات فاز 
495/02/0195/12/15)طرح

 50(ارزیابی طرح هاي ارسالی از صندوق نوآوري و شکوفایی در کمیته هاي تخصصی 
2095/02/0195/12/15)مورد

طراحی و راه اندازي بانک هاي اطالعاتی طرح هاي دریافتی، فناوران، صنایع و 
1095/03/0195/12/15محققین

695/03/0195/12/15تدوین سند آمایش کشوري تاسیس و توسعه مراکز نگهداري از حیوانات تراریخت

کمک مالی به آزمایشگاه هاي تست، آزمون و کالیبراسیون محصوالت براي اخذ 
795/02/0195/12/15مجوزهاي بین المللی

795/02/0195/12/15 آزمایشگاه همکار بین المللی در حوزه سالمت2کمک مالی به توسعه 

برنامه 
خاص

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه شرکت 
هاي دانش 
بنیان حوزه 
سالمت

15

اولویت بندي و 
تخصیص اعتبار 

به طرحهاي 
فناوري حوزه 

سالمت

35

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش  فعالیت
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اخذ اعتبار از صندوق نوآوري و شکوفایی جهت اختصاص به یکی از صندوق هاي 
5095/02/0195/06/01پژوهش و فناوري سالمت

تهیه پیشنهاد چارچوب حمایت از طرح هاي فناوري در قالب سرمایه گذاري 
5095/02/0195/10/01خطرپذیر

بررسی درخواست ایجاد صندوق جدید توسط دانشگاه ها و انتخاب یک دانشگاه به 
5095/02/0195/04/01عنوان هدف

5095/04/0195/12/01حمایت و مشاوره به دانشگاه هدف جهت طی مراحل ایجاد صندوق

برنامه 
خاص

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

افزایش سهم 
اشتغال 

دانش بنیان 
حوزه سالمت از 

کل اشتغال 
کشور

15

حمایت از 
صندوق هاي 

پژوهش و 
فناوري سالمت 

به منظور 
حمایت از طرح 

هاي حوزه 
سالمت در 

قالب سرمایه 
گذاري 
خطرپذیر

65

توسعه صندوق 
هاي پژوهش و 

فناوري غیر 
دولتی سالمت

35

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایان
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1595/02/0195/12/15تعیین مزیت هاي بومی در حوزه صنایع داروسازي

1595/02/0195/12/15تعیین مزیت هاي بومی در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی

1595/02/0195/12/15)تولید و زیرساخت(تعیین مزیت هاي بومی در حوزه گیاهان دارویی 

1595/02/0195/12/15تعیین مزیت هاي بومی در حوزه بیوتکنولوژي

1595/02/0195/12/15تعیین مزیت هاي بومی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی

تعیین میزان تولید منطقه در حوزه صنایع داروسازي، تجهیزات پزشکی، گیاهان 
1095/02/0195/12/15)میلیون ریال(دارویی، بیوتکنولوژي، تجهیزات آزمایشگاهی 

تعیین میزان مصرف بیمارستان هاي دولتی منطقه در حوزه دارویی، تجهیزات 
1595/02/0195/12/15)میلیون ریال(پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 

برنامه 
خاص

توسعه سهم 
صادرات 

محصوالت با 
فناوري باال 
High Tech( 

از کل صادرات 
غیرنفتی

15

تعیین 
مزیت هاي بومی 

مناطق در 
توسعه 

محصوالت 
حوزه سالمت

100

در حوزه فناوري هاي سالمت  )capacity building(ظرفیت سازي :هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش
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 ششمفصل 

 
 فرهنگی و دانشجوییحوزه 



33.495/07/0195/09/01برگزاري انتخابات شوراهاي صنفی در خوابگاه ها

33.395/07/0195/09/01برگزاري انتخابات شوراهاي صنفی در دانشکده ها

33.395/09/0195/12/15اعزام منتخبین به جلسات

5095/02/0195/02/15برگزاري انتخابات شهردار

5095/02/1595/03/15واگذاري مدیریت خوابگاهها به شهرداران

5095/01/0695/6/31تعیین ناظران عملکرد شهرداران

5095/01/0795/08/30 ماهه شهرداران3تدوین گزارش عملکرد 

5095/01/1595/02/29انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد

5095/02/1595/12/29) درصد عملیات تا سفت کاري65معادل (اجراي فاز یک ودو 

نظارت و پایش طرح 
شهرداران خوابگاهها

ستاد

33

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاه  فعالیت

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و سالمت دانشجویان:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ 
شروع

تاریخ پایان مسؤول پایش
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه

انتخابات شوراي 
34صنفی

توسعه و تامین 
فضاهاي 
خوابگاهی

احداث خوابگاههاي 10
100جدید ملکی

اجراي طرح 
شهرداران 

خوابگاههاي 
دانشجویی

33

افزایش مشارکت 
اجرایی 

دانشجویان در 
اداره خوابگاههاي 

دانشجویی

10

برنامه
 خاص
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3095/01/1595/3/31طراحی نظام اعتبارسنجی

7095/03/3195/12/15اجراي عملیات اعتیار سنجی

3095/07/0195/08/01طراحی نظام اعتبارسنجی

7095/09/0195/12/15اجراي عملیات اعتیار سنجی

100 10

اعتبارسنجی و 
ارتقاي کیفی 
خوابگاه هاي 
دانشجویی

10
طراحی و اجراي نظام 

اعتبار سنجی غذا 
خوري هاي دانشجویی

طراحی و اجراي نظام 
اعتبار سنجی 
خوابگاه هاي 
دانشجویی

اعتبارسنجی و 
ارتقاي کیفیت 
غذاخوریهاي 
دانشجویی

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

100

برنامه
 خاص

تامین و ارتقاء معیشت ، رفاه و سالمت دانشجویان: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(
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3095/07/0195/12/15طراحی الگوي تغذیه مناسب و استاندارد تغذیه

7095/10/0195/12/15اجراي الگوي مطلوب در دانشگاهها

7095/03/3195/12/15اجراي الگوي صنعتی سازي

3095/03/3195/12/15نظارت و پایش اجرا

4095/01/1595/06/30تهیه شناسنامه سالمت دانشجویان

3095/01/1595/06/30اجراي تست هاي آمادگی جسمانی

3095/01/1595/06/30تست ناهنجاري هاي اسکلتی

5095/07/0195/12/15تجویز حرکات اصالحی

4095/07/0195/12/15برگزاري کالس هاي آمادگی جسمانی

1095/07/0195/12/15ارجاع به مراکز درمانی

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و سالمت دانشجویان:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیتبرنامه

وزن 
نسبی  

)درصد(

ارتقاي کیفیت 
10تغذیه دانشجویان

طراحی و اجراي  
الگوي تغذیه مناسب 

و استاندارد 
دانشجویان

50

صنعتی سازي 
آشپزخانه هاي 
دانشگاه ها

50

ارتقاي سالمت 
جسمی 

دانشجویان
10

پایش سالمت جسمی 
دانشجویان

یگیري درمان 
بیمارهاي جسمانی 

دانشجویان

70

30

برنامه
 خاص
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8095/07/0195/08/30برگزاري انتخابات در دانشگاه ها

2095/09/0195/12/15تشکیل جلسات انجمن هاي ورزشی

3095/01/1595/12/15راه اندازي کاروان نشاط و سالمت در دانشگاهها

1095/01/1595/12/15افزایش تعداد رشته هاي ورزشی همگانی

4095/02/0195/10/01برگزاري مسابقات ورزشی درون خوابگاهی

2095/07/0195/12/15برگزاري مسابقات ورزش هاي همگانی درون منطقه اي

7095/03/0195/07/01برگزاري مسابقات ورزشی درون منطقه اي

3095/07/0195/12/15برگزاري مسابقات ورزشی درون منطقه اي

دانشگاهستاد

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و سالمت دانشجویان:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش فعالیت
تاریخ 
شروع

تاریخ پایان

40

وزن 
نسبی  

)درصد(

ترویج  ورزشهاي 
همگانی

30 راه اندازي انجمنهاي 
ورزش دانشجویی

افزایش مشارکت 
دانشجویان در 
فعالیتهاي ورزشی

ترویج  ورزشهاي 
30قهرمانی

10

برنامه
 خاص
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توزیع پرسشنامه ها و اجراي طرح سالمت روان دانشجویان بر روي کلیه 
دانشجویان

3395/01/1595/08/15

تجزیه و تحلیل و داده پردازي پاسخنامه ها و ترسیم نیم رخ سالمت روان 
دانشجویان

3395/2/195/10/15

شناسایی و جداسازي دانشجویان آسیب پذیر و مبتال به اختالالت و ارجاع 
جهت مداخالت درمانی

3495/03/0195/12/29

33.495/01/0195/12/15مداخله و درمان  ویژه دانشجویان داراي رفتارهاي خودآسیب رسان

33.395/01/1595/12/15مداخله و درمان ویژه دانشجویان داراي اختالل مصرف مواد و الکل

33.395/01/1595/12/15اجراي طرح هدایت تحصیلی

- نیازسنجی و برنامه ریزي دوره هاي آموزشی پیشگیري از آسیب هاي روانی 
اجتماعی

2095/02/1595/04/01

2595/04/0195/07/01تهیه و تدوین بسته هاي خدمتی

3595/07/0195/11/01اجتماعی- برگزاري دوره هاي آموزشی پیشگیري از آسیب هاي روانی

آموزشی برگزار شده ویژه -ارزیابی و ارسال گزارش از دوره هاي  روان
دانشجویان به ستاد

2095/11/0195/12/28

وزن 
نسبی  

)درصد(
مسؤول پایش

ارتقاي سالمت 
روان دانشجویان

 فعالیت

15

وزن 
نسبی  

)درصد(

طراحی و برگزاري 
دوره هاي روان ـ 

آموزشی
20

پایش سالمت روان 
20دانشجویان

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و سالمت دانشجویان:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

برنامه جامع بهداشت 
40روان دانشجویان

برنامه
 خاص
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2095/02/1595/04/01نیازسنجی دانشگاه جهت محورهاي خودمراقبتی ویژه دانشجویان

3095/04/0195/07/01تهیه و تدوین بسته هاي خودمراقبتی ویژه دانشجویان

3095/07/0195/11/01برگزاري دوره هاي آموزشی خودمراقبتی در دانشجویان

2095/11/0195/12/15ارزیابی از نظام خودمراقبتی در دانشجویان و ارسال گزارش به ستاد

4095/01/1595/03/31تشکیل گروه همتایاران سالمت روان در دانشگاه

برگزاري کارگاه هاي توجیهی ویژه گروه هاي همتایار و آموزش شرح وظایف و 
4095/01/0495/6/31نحوه تعامل آنان با دانشجویان

2095/01/0795/01/12اجراي طرح همتایاران سالمت روان

1595/01/1595/02/30تدوین و ابالغ آیین نامه شاخص هاي ارزیابی به دانشگاه

595/02/3095/03/05ابالغ آیین نامه به واحدهاي زیرمجموعه دانشگاه

595/02/3095/03/30برگزاري جلسه توجیهی جهت کارشناسان مرتبط

5095/03/3095/12/15)مکتوب(تکمیل اطالعات در سامانه و یا فرم هاي مرتبط 

595/03/3095/12/15ارسال گزارشات به ستاد

2095/03/3095/12/15پایش و ارزیابی

20 ارتقاي سالمت 
روان دانشجویان

تامین و ارتقاء معیشت، رفاه و سالمت دانشجویان:هدف کلی 
وزن 

نسبی  
)درصد(

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ پایان فعالیت

15

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

افزایش مشارکت 
دانشجویان در 
ارتقاي سالمت 
روان دانشجویی

10

ارتقاي خودمراقبتی 
روانی دانشجویان

اجراي طرح همت 
یاران سالمت روان 

دانشجویی
50

استقرار نظام جامع 
نظارت، ارزشیابی و 

رتبه بندي حوزه 
دانشجویی دانشگاه

50

برنامه
 خاص
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595/01/0595/01/15تنظیم پروپوزال مطالعات فرهنگی اولویت دار

595/01/1595/01/30تنظیم پرسشنامه هاي  فرهنگی

2595/01/3095/02/30انجام  طرح

1595/02/3095/03/30بررسی و تحلیل نتایج طرح  با حضور نخبگان فرهنگی

3095/03/3095/04/30تدوین راهکار و برنامه هاي اجرایی

2095/04/3095/05/15ارسال گزارشات مرتبط  براي تدوین کتابچه

بررسی و تصویب نهایی زمانبندي برنامه ها و فعالیت هاي فرهنگی در شوراي 
5095/01/1595/01/30فرهنگی دانشگاه و اداره کل فرهنگی

1095/01/3095/02/01تهیه تقویم فرهنگی اختصاصی و مشترك دانشگاه

ابالغ به تمامی واحدهاي آموزشی، درمانی و نهادهاي فعال دانشجویی دانشگاه 
1095/02/0195/02/07و ستاد

3095/03/0195/12/15نظارت و  پایش اجرا

تهیه و تدوین تقویم 
فرهنگی دانشگاه بر 
اساس اولویت برنامه 

اي نهادهاي فعال 
فرهنگی، (دانشجویی

)قران و عترت

50

بهبود مستمر 
فعالیت هاي 

فرهنگی دانشگاه 
هاي علوم 

پزشکی کشور

اجراي طرح هاي 
پژوهشی فرهنگی 
اجتماعی  بر اساس 
اولویت هاي ابالغی 

ستاد

50

دانشگاه

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی 

 فعالیت

10

وزن 
نسبی  

)درصد(
مسؤول پایش

تاریخ 
شروع

ستادتاریخ پایان هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
 خاص
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595/01/0595/01/10انجام نیازسنجی مخاطب محور و پژوهش محور

595/01/1095/01/15 و ابالغ  نظام نامه آموزشی به دانشگاه تهیه و تدوین

595/01/1595/01/30ابالغ نظامنامه آموزش  فرهنگی توسط دانشگاهها  به واحدهاي فرهنگی مرتبط

595/01/1595/2/30ایجاد واحد آموزش فرهنگی در معاونت فرهنگی دانشگاه

7095/2/3095/11/15انجام فرآیند آموزش در واحدهاي فرهنگی

1095/11/1595/12/15ارسال گزارش و  مستندات به ستاد در تمام مراحل

595/01/0595/01/10انجام نیازسنجی مخاطب محور و پژوهش محور

595/01/1095/01/15 و ابالغ  نظام نامه آموزشی به دانشگاه تهیه و تدوین

595/01/1595/01/30ابالغ نظامنامه آموزش  فرهنگی توسط دانشگاهها  به واحدهاي فرهنگی مرتبط

595/01/1595/2/30ایجاد واحد آموزش فرهنگی در معاونت فرهنگی دانشگاه

7095/2/3095/11/15انجام فرآیند آموزش در واحدهاي فرهنگی

1095/11/1595/12/15ارسال گزارش و  مستندات به ستاد در تمام مراحل

تاریخ 
شروع

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاه ستاد  فعالیتبرنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش

برگزاري دوره 
30آموزشی دانشجویان

افزایش سرانه 
آموزش هاي 

فرهنگی 
دانشگاهیان

10

برگزاري دوره 
آموزش  کارشناسان، 

مدیران و دبیران 
فرهنگی

30

تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
 خاص

 277 



595/01/0595/01/10انجام نیازسنجی مخاطب محور و پژوهش محور

595/01/1095/01/15 و ابالغ  نظام نامه آموزشی به دانشگاه تهیه و تدوین

ابالغ نظامنامه آموزش  قرآن و عترت توسط دانشگاهها  به واحدهاي فرهنگی 
مرتبط

595/01/1595/01/30

595/01/1595/2/30ایجاد واحد آموزش در معاونت فرهنگی دانشگاه

7095/2/3095/11/15انجام فرآیند آموزش در واحدهاي قرآن و عترت

1095/11/1595/12/15ارسال گزارش و  مستندات به ستاد در تمام مراحل

برگزاري دوره 
آموزشی مدیران و 
کارشناسان قرآنی

40

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی 

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

ستادتاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهبرنامه  فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

افزایش سرانه 
آموزش هاي 

فرهنگی 
دانشگاهیان

10

برنامه
 خاص
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نیازسنجی مخاطب محور /تهیه بسته هاي فرهنگی متناسب با اهداف باالدستی
595/01/1595/02/20و آسیب شناسی

595/02/1695/02/16ابالغ شیوه نامه اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه

1594/02/2095/04/06 گانه10تشکیل جلسات دبیرخانه در مناطق 

1595/04/1695/04/30اجراي همایش ارائه تولیدات فرهنگی ملل دانشجویان در دانشگاه

3095/04/3095/06/30اجراي جشنواره فرهنگی آثار فرهنگی دانشجویان

1595/06/3095/12/15ارزیابی و پایش بر اساس شاخص هاي ستاد

1595/06/0195/12/15ارایه گزارش مستندات

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(
تاریخ پایان

تاریخ 
شروع

دانشگاهستاد

20

اجراي بسته فرهنگی 
ویژه دانشجویان 

خارجی دانشگاه هاي 
علوم پزشکی کشور

8

مسؤول پایش فعالیت
برنامه 
خاص

 279 



1095/04/0195/04/16ابالغ شیوه نامه اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه

4094/04/3095/05/15 گانه10تشکیل جلسات دبیرخانه در مناطق 

2095/05/1595/12/15اجرا نمودن شیوه نامه توسط دانشگاه

2095/06/0195/12/15ارزیابی و پایش بر اساس شاخص هاي ستاد

1095/06/0195/12/15ارایه گزارش مستندات

1095/03/1595/03/30ابالغ شیوه نامه اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه

2095/03/3095/04/15ابالغ اعضاء شورا و دبیرخانه توسط دانشگاه

3095/04/1695/12/15برگزاري جلسات

2095/06/0195/12/15تهیه صورتجلسات و ارسال به حوزه هاي مرتبط

2095/06/0195/12/15پایش و نظارت

20

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

انتخاب مدیر یا رابط 
فرهنگی  در 

خوابگاه و /دانشکده
مراکز بهداشتی، 

درمانی دانشگاه هاي 
علوم پزشکی

8

تاریخ 
شروع

تاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
برنامه 
خاص

دانشگاهستاد

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

استقرار دبیرخانه و 
انجام فعالیت هاي 
جشنواره فرهنگی 
کارمندان و اعضاء 
هیئت علمی در 

دانشگاه

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه

8
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1095/02/0195/02/10ابالغ شیوه نامه اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه

1595/02/1095/08/30فراخوان و اطالع رسانی در دانشگاه

2095/08/1595/09/05ثبت آثار در دانشگاه

2095/08/1595/09/05جمع اوري آثار

1594/09/0695/09/16داوري آثار در دانشگاه

1095/09/2295/10/01برگزاري اختتامیه دانشگاهی

1095/10/0195/12/29پایش و نظارت و ارائه گزارش به ستاد

595/01/1595/04/30)ستاد و دانشگاه(تدوین شیوه نامه جامع برگزاري مراسم ها /   احصاء مناسبت ها

595/04/3095/05/15ابالغ شیوه نامه اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه

از نظر  (برگزاري کمیته اجرایی مناسبت و انتخاب متوازن مناسبت ها
3095/05/1595/12/15)موضوعی و مکانی,زمانی

5095/06/0195/12/15اجراي مناسبت

1095/06/0195/12/15ارائه گزارش به ستاد

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

20

برگزاري مناسبت 
هاي ملی و مذهبی 

جشن  (در دانشگاه
دانش آموختگی، 

))جدیدالورود(رویش

8

مسؤول پایشهدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت

اجراي مرحله 
دانشگاهی هشتمین 
جشنواره فرهنگی 

دانشجویان 
دانشگاههاي علوم 
پزشکی کشور

8

برنامه 
خاص
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1095/02/2095/02/30ابالغ شیوه نامه انتخابات شوراي مربوطه به نهادهاي فعال دانشجویی

2095/02/3095/12/01انجام فراخوان و اطالع رسانی براي جلب مشارکت فعاالن نهاد هاي دانشجویی

4595/02/3095/12/01برگزاري انتخابات

1595/02/3095/12/01اعالم نتایج و ارسال گزارش به مخاطبان و ستاد

1095/02/3095/12/01اعزام دانشجویان به برنامه هاي ملی ستاد

595/01/1595/03/01ابالغ دستورالعمل نحوه تشکیل کمیته هاي دانشگاهی

595/01/1595/03/01فراخوان و اطالع رسانی

1095/02/0195/03/01تشکیل کمیته برگزاري انتخاب دانشجوي نمونه در دانشگاه

1095/03/0195/12/15تشکیل جلسات توجیهی داوران دانشگاهی

5095/03/0195/12/15داوري دانشگاهی و اعالم اسامی برگزیده

2095/03/0195/12/15تقدیر از برگزیدگان دانشگاهی

20

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

هدف کمی فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

8

استقرار و فعالسازي 
دبیرخانه انتخاب 
دانشجوي نمونه

8

برگزاري انتخابات 
نمایندگان دانشجویان در 
حوزه هاي مختلف فرهنگی 

کانون فرهنگی، انجمن (
علمی، تشکل هاي اسالمی، 

و لزوم  )...نشریات و 
مشارکت در برنامه هاي 

ملی ستاد وزارت

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

دانشگاه
تاریخ 
شروع

وزن 
نسبی  

)درصد(
ستادتاریخ پایانمسؤول پایش

برنامه 
خاص
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ابالغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی و پیوست هاي مربوطه  به تمامی 
1095/04/1695/04/16دانشکده هاي دانشگاه

2594/04/3095/05/15ابالغ اعضاي کمیته هاي نظارت دانشکده و شوراي نظارت دانشگاه

2095/05/1595/12/15تشکیل جلسات کمیته نظارت دانشکده و شوراي نظارت دانشگاه

2095/06/0195/12/15ارایه گزارش و مستندات به ستاد

1595/06/0195/12/15ارزیابی و پایش بر اساس شاخص ها

595/06/0195/12/15اطالع رسانی و ترغیب دانشجویان به تشکیل انجمن هاي علمی

595/06/0195/12/15حمایت مادي و معنوي از انجمن هاي هلمی

595/01/2095/01/30(ابالغ اساسنامه پیشنهادي و بخشنامه هاي مربوطه

2095/02/0195/02/15انجام فراخوان و اطالع رسانی براي جلب مشارکت دانشجویان

2095/02/1595/03/01تشکیل هیئت موسس کانون

2595/03/0195/04/01برگزاري انتخابات و تشکیل شوراي مرکزي

1095/04/0195/04/15ارسال گزارش به ستاد

تقدیر از اساتید برجسته در همکاري با نهادهاي فعال دانشجویی به خصوص 
2095/04/1595/12/15کانون ها  طرف شوراي فرهنگی دانشگاه

ستادتاریخ پایان

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی

استقرار دبیرخانه 
انجمن هاي علمی 

دانشجویی در 
دانشگاه

8

وزن 
نسبی  

)درصد(
دانشگاه

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

20

تشکیل کانون هاي 
فرهنگی 

اندیشه، (دانشجویی
ادبی، هنرهاي 

نمایشی، تجسمی، 
)...اردوهاي جهادي و 

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

8

برنامه 
خاص
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595/01/2095/01/30تدوین شیوه نامه اجرایی همایش ها

595/02/0195/02/15ابالغ شیوه نامه اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه

3095/02/1595/12/29انجام فراخوان و اطالع رسانی

4595/02/1595/12/29برگزاري همایش

1595/02/1595/12/29تهیه گزارش و ارسال به ستاد

دانشگاهستاد
تاریخ 
شروع

وزن 
نسبی  

)درصد(
تاریخ پایان  فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(
مسؤول پایش

8

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

20

برگزاري همایش هاي 
توجیهی فعالیت در 
نهادهاي فرهنگی 
دانشجویی ویژه 

عموم 
کانون (دانشجویان

: فرهنگی و نشریات
فصل نو؛ فصل 

همدلی، انجمن علمی 
فصل نو؛ : دانشجویی

فصل نشاط علمی و 
پویایی، اردوهاي 

جهادگران : جهادي
سالمت، دانشجویان 
فعال حوزه اخالق و 

: رفتار حرفه اي
)طالیه داران معروف

برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
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2095/01/1595/01/30نیاز سنجی

1095/01/3095/02/30شناسایی ظرفیت ها و  فضاهاي فیزیکی قابل استفاده

4095/02/3095/02/30تهیه استانداردهاي مطلوب و حداقلی فضاي فرهنگی

1095/02/3095/03/15برگزاري جلسه با نمایندگان نهادهاي دانشجویی در جهت تخصیص فضا

تهیه و تصویب نحوه تخصیص توسط شوراي فرهنگی و ابالغ به نهاد هاي فعال 
2095/03/1595/04/01دانشجویی

594/10/1594/12/29تصویب و ابالغ  دستورالعمل اجرایی کمیته, تدوین

ابالغ دستورالعمل اجرایی به تمامی واحدهاي دانشگاه و نهادهاي فعال 
595/01/1595/01/30دانشجویی دانشگاه

1095/01/3095/02/01ابالغ اعضاء کمیته توسط دانشگاه

5095/02/0195/12/15) جلسه5(برگزاري جلسات کمیته بر اساس سیاستهاي ابالغی ستاد

3095/03/0195/12/15پایش و ارزیابی بر اساس شاخص هاي ابالغی

ستادتاریخ پایان

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

برنامههدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهمسؤول پایش

20

وزن 
نسبی  

)درصد(

احداث، تامین و 
نگهداري اماکن 

فرهنگی و تخصیص 
فضاهاي فرهنگی 

نهادهاي فعال 
دانشجویی

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

8

تشکیل کمیته 
8فرهنگ سالمت

برنامه 
خاص

تاریخ 
شروع
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595/01/1595/01/30ابالغ آیین نامه برگزاري کرسی آزاد اندیشی

595/01/3095/02/29ابالغ آیین نامه اجرایی به کلیه واحدهاي دانشگاهی

2095/01/1595/2/29نیاز سنجی و ابالغ موضوعات بر اساس اولویت هاي ستادي

5095/02/0195/12/15برگزاري کرسی بر اساس آیین نامه هاي ابالغی

2095/04/0195/12/15)ستاد(پایش و ارزیابی بر اساس شاخص هاي ابالغی

595/01/1595/03/01ابالغ دستورالعمل نحوه تشکیل کمیته هاي دانشگاهی انطباق

595/01/1595/03/01صدور ابالغ احکام اعضاي کمیته دانشگاهی انطباق طبق دستورالعمل

صدور احکام اعضاي دبیر خانه دانشگاهی و بازرسین ویژه انطباق و ابالغ شرح 
1095/02/0195/03/01وظایف ایشان طبق دستورالعمل و اجرا

ماه یک 3هر ( 95 جلسه کمیته انطباق در دانشگاه در سال 4تشکیل حداقل 
4095/03/0195/12/15)جلسه

تهیه صورتجلسه و ابالغ مصوبات به مراکز و معاونتهاي مربوطه و پیگیري 
1095/03/0195/12/15اجراي انها

3095/03/0195/12/15) کمیسیون4 (تشکیل کمیسیونهاي تخصصی

ارتقاي فرهنگ 
سازمانی اخالق و 
رفتار حرفه اي

1015

افزایش نرخ 
مشارکت 

دانشگاهیان در 
برنامه ها و 

نهادهاي فعال 
فرهنگی

20

ستاد دانشگاهتاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

وزن 
نسبی  

)درصد(
برنامههدف کمی

وزن 
نسبی  

)درصد(

برگزاري کرسی ازاد 
4اندیشی

 استقراردبیرخانه و 
راه اندازي و 

فعالسازي کمیته 
دانشگاهی انطباق در 

دانشکده /دانشگاه
علوم پزشکی

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

 فعالیت
برنامه 
خاص
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595/01/1595/01/31ابالغ سنجه هاي ارزیابی بیمارستانها

انتخاب و اعزام بازرسین ویژه انطباق براي نظارت بر مراکز درمانی و تشخیصی 
595/02/0195/06/01تحت پوشش کمیته دانشگاهی انطباق

انجام بازرسی و بازدید از مراکز درمانی و تشخیصی و پر کردن فرمهاي حاوي 
2095/03/0195/06/31سنجه هاي تدوین شده توسط دبیرخانه شورایعالی

تهیه گزارش کلی از بازدیدهاي بازرسین و ارائه به کمیسیونها و کمیته 
1095/06/1595/07/15دانشگاهی انطباق

1095/05/0195/07/01 ماهه به شورایعالی انطباق وزارت بهداشت6ارائه گزارش عملکرد 

1095/01/1595/12/15انتخاب و تشویق مدیران موثر در اجراي طرح انطباق

رصد وضعیت کلی انطباق در بیمارستانها ومراکز درمانی دانشگاه با پر کردن 
فرم سنجه هاي انطباق براي طرح رتبه بندي  وگزارش دبیرخانه انطباق 

دانشگاه به شورایعالی انطباق وزارت بهداشت
2095/01/1595/12/15

و تحلیل  )اول و پایان سال ( فاز2رصد وضعیت رضایتمندي بیماران در 
1095/01/1595/12/01وضعیت اجرایی انطباق

1095/07/0195/09/01راه اندازي سامانه نظر سنجی براي دریافت نقطه نظرات مراجعین

ارتقاي فرهنگ 
اخالق و      سازمانی

رفتار حرفه اي
10

انجام پایش وضعیت 
رضایتمندي بیماران 
و نظارت بر حسن 

اجراي قانون و ایین 
نامه اجرایی انطباق

15

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ پایان فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

برنامه 
خاص
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595/01/1595/02/01ابالغ بخشنامه برنامه هاي صیانت از حقوق شهروندي

595/02/0195/03/01صدور ابالغ احکام اعضاي کمیته دانشگاهی صیانت طبق دستورالعمل

صدور احکام اعضاي دبیر خانه دانشگاهی و ابالغ برنامه هاي دهگانه و نه گانه 
1095/02/0195/04/01صیانت از حقوق شهروندي

956095/01/1595/12/01جلسه ستاد صیانت در دانشگاه در سال 3تشکیل حداقل

تهیه صورتجلسه و ابالغ مصوبات به مراکز و معاونتهاي مربوطه و پیگیري 
2095/01/1595/12/01اجراي انها

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

ارتقاي فرهنگ 
اخالق و      سازمانی

رفتار حرفه اي
10

استقراردبیرخانه و 
راه اندازي ستاد 

دانشگاهی صیانت از 
حقوق شهروندي در 

دانشکده /دانشگاه
علوم پزشکی

25

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

وزن 
نسبی  

)درصد(

برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت

 288 



1095/01/1595/01/30تدوین تقویم زمانی مجموعه اقدامات فرآیند اجرایی طرح در بیمارستان ها

1095/01/3095/12/15) ساعته8(برگزاري کارگاه آموزشی احکام نماز بیماران در محل بیمارستان

1095/01/3095/12/15اطالع رسانی از خدمات ارائه شده به بیماران

1095/01/3095/12/15توزیع محتواي آموزشی و تبلیغی تولید شده بین پرستاران و بیماران

1095/01/3095/12/15کاربست آموزش هاي ارائه شده توسط پرستاران و بهیاران دربین بیماران

1095/01/3095/12/15فضاسازي و تامین اقالم مورد نیاز جهت اقامه نماز بیماران در هر بخش درمانی

1095/01/3095/12/15پایش و ارزیابی طرح از بیماران و پرستاران و بهیاران

تجلیل از پرستاران و بهیاران همکار در طرح مطابق دستورالعمل هاي آتی 
1595/12/0195/12/15مشترك ستاد اقامه نماز و وزارت بهداشت

1595/12/0195/12/15معرفی بیمارستان نمونه در سطح استانی و ملی در امر اقامه نماز

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

ارتقاي فرهنگ 
اخالق و      سازمانی

رفتار حرفه اي

اجراي طرح سالمت 
معنوي بیماران در 
مراکز درمانی کل 
کشور با مشارکت 

ستاد اقامه نماز کشور

15 10

برنامه 
خاص
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2595/01/1595/03/30  تدوین، تصویب و ابالغ پیش نویس شیوه نامه

2595/04/0195/04/15ابالغ شیوه نامه به واحدهاي مربوطه

2595/05/1595/05/15برگزاري مراسم تقدیر

2595/05/1595/06/31پایش و ارزیابی و ارائه گزارش به ستاد

2095/01/1595/02/30تدوین و ابالغ شاخص ها

2095/02/3095/05/31شناسایی اعضاء فعال بر اساس شاخص هاي تدوین شده ستاد

2095/05/3195/06/31برگزاري نشست توجیهی براي اعضاء

دو هفته یک (برگزاري جلسات مستمر با امام جماعت به منظور رفع ابهامات
2095/07/0195/12/15)بار

2095/07/0195/12/15اجراي طرح تذکر لسانی

تاریخ 
شروع

15

برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ پایانمسؤول پایش

ارتقاي فرهنگ 
اخالق و      سازمانی

رفتار حرفه اي
10

 اجراي طرح 
نکوداشت  فعاالن و 
خادمان نماز علوم 
پزشکی در سطح 

ملی 
 
 

15

تشکیل و فعالسازي 
هسته هاي یاوران 

معروف
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595/01/1595/02/30تدوین و ابالغ آیین نامه شاخص هاي ارزیابی به دانشگاه

595/02/3095/03/05ابالغ آیین نامه به واحدهاي زیر مجموعه دانشگاه

595/02/3095/03/30برگزاري جلسه توجیهی جهت کارشناسان مرتبط

6095/03/3095/12/15)مکتوب(تکمیل اطالعات در سامانه و یا فرم هاي مرتبط

595/03/3095/12/15ارسال گزارشات به ستاد

2095/03/3095/12/15پایش و ارزیابی

1595/2/1095/2/15تدوین و ابالغ آیین نامه به دانشگاهها

595/2/1595/2/25دعوت از کارشناسان و مدیران

2095/2/2595/2/31هماهنگی با اساتید کارگاه و تهیه ملزومات

5095/3/1195/3/13برگزاي کارگاه آموزشی

595/3/1595/3/25تهیه گزارش اجراي کارگاه

595/3/2595/4/10صدور گواهی شرکت در کارگاه

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

بهبود مستمر 
فعالیت هاي 

فرهنگی دانشگاه 
هاي علوم 

پزشکی کشور

10

استقرار نظام جامع 
نظارت، ارزشیابی و 
رتبه بندي فرهنگی 

دانشگاه
فرهنگی، قران و (

  )عترت

100

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه

گسترش 
آموزشهاي 
فرهنگی

10
برگزاري دوره 

آموزشی مدیران و 
کارشناسان قرآنی

100

برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(
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2595/1/595/3/31احصاء و تصویب پژوهش هاي ممکن و مورد نیاز قرآن و عترت در حوزه سالمت

2595/2/195/6/31 و فرایند اجراي پژوهش و تأمین اعتبارRFPنگارش 

5095/6/3195/12/15تعیین مجري و اجراي پژوهش و تهیه گزارش مربوطه

395/7/195/7/14تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

1595/7/1595/7/30تدوین و ابالغ آیین نامه

595/8/195/8/14تشکیل کمیته هاي ستادي جشنواره

1095/8/1495/9/30طراحی سامانه ثبت نام

295/8/1495/8/30طراحی پوستر جشنواره

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

انجام پژوهشهاي 
میان رشته اي قرآن و 

سالمت
7

برگزاري بیست و 
دومین جشنواره 

قرآن و عترت 
دانشجویان

18

20

برنامه 
خاص
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595/8/1495/9/30طراحی سواالت بخش دانشگاهی

795/10/195/11/30دریافت نتایج بخش دانشگاهی

795/10/195/11/30اعالم فراخوان میزبانی و انتخاب میزبان مرحله نهایی

1195/11/3096/2/31طراحی و تصحیح سواالت مرحله کشوري

1096/3/196/4/1جمع بندي شرکت کنندگان مرحله نهایی و اعالم به دانشگاه میزبان

596/3/196/4/1انتخاب هیات داوران جشنواره

1096/4/196/6/15نظارت بر حسن اجراي مرحله نهایی

1096/6/2096/8/1آماده سازي متسابقین براي شرکت در جشنواره ملی دانشجویان

1595/1/1495/1/31تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

2095/2/195/3/10تدوین آیین نامه

2595/3/1195/4/31تصویب آیین نامه در شوراي معاونین وزارتخانه

1095/5/195/5/15ابالغ آیین نامه

3095/5/1595/12/15نظارت بر حسن اجرا

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه 
خاص

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

20

برگزاري بیست و 
دومین جشنواره 

قرآن و عترت 
دانشجویان

18

تدوین مشوق هاي 
فعالیت

 در حوزه قرآن و 
عترت

5
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1095/1/1495/1/31تهیه پیش نویس آیین نامه

1095/2/195/3/10تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

1095/3/1095/3/25تشکیل کمیته هاي ستادي تکریم

1095/3/2695/4/31اعالم فراخوان و ثبت نام

1095/3/2695/4/31اعالم فراخوان میزبانی و انتخاب میزبان

595/5/195/6/1طراحی پوستر

1095/5/195/5/15تشکیل تیم ارزیابی

595/5/1595/5/31تهیه بسته هاي فرهنگی و ریز برنامه ها

2095/6/195/8/1اجراي  طرح

1095/6/195/8/15تدوین گزارش صوتی، تصویري و مکتوب

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

20
طرح تکریم چهره 
قرآنی سال نظام 

سالمت
10

برنامه 
خاص
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1095/1/1495/1/31تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

1095/2/195/3/10تدوین و ابالغ آیین نامه

595/3/1195/3/25انعقاد تفاهم نامه با میزبان

1595/3/2695/4/31طراحی سامانه ثبت نام و اجرا

595/3/2695/4/15طراحی پوستر

595/3/2595/4/10تشکیل کمیته هاي اجرایی

1095/4/1195/4/31تهیه بسته هاي فرهنگی و ریز برنامه ها

2595/5/195/5/31اجراي اردوها

1595/5/195/6/10تدوین گزارش صوتی، تصویري و مکتوب

تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

برگزاري اردوهاي 20
5قرآنی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایشبرنامه
برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(
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1094/10/2594/11/10پیش بینی دوره هاي آموزشی و درخواست به منابع انسانی وزارت

2094/11/1594/11/30تدوین آئین نامه و بودجه بندي عناوین مصوب

594/1/1495/1/25درخواست از منابع انسانی جهت اجراي دوره ها

595/1/2595/2/5ابالغ آئین نامه و بودجه بندي عناوین مصوب به دانشگاهها

1095/2/1095/2/25)در ستاد و دانشگاهها (ثبت نام از کارشناسان و مدیران

1095/2/1095/2/25تهیه بسته ها و منابع آموزشی و توزیع آن

3095/3/195/6/15)حضوري، مجازي و نیمه حضوري(برگزاري دوره ها

1095/6/1595/6/31تهیه گزارش تفصیلی برگزاري دوره ها و اقدام جهت صدور گواهی قبولشدگان

594/11/194/11/10برگزاري جلسات کارشناسی

2094/11/1094/12/10تدوین آیین نامه هاي مربوطه

595/1/1495/1/20ابالغ آئین نامه اجرایی به دانشگاهها

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

20

برگزاري دوره هاي 
آموزش قرآن 

صحیح خوانی (کریم
قرآن، حفظ، مفاهیم، 

مهارتهاي زندگی 
ویژه )...قرآنی و
ضمن (کارکنان
و  )خدمت

خانواده هاي ایشان

10

برگزاري دوره هاي 
آموزش قرآن 

حفظ، قرائت، (کریم
ترجمه و مفاهیم، 

تفسیر،  تدبر، 
ترکیبی جامع

12

برنامه 
خاص
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1095/1/2095/1/31تبلیغات و ثبت نام از دانشجویان در فصول بهار، پاییز و زمستان

1095/1/2595/02/04تعیین و هماهنگی با اساتید

4095/2/595/12/10اجراي دوره ها در فصل مربوطه

1095/1/1595/12/15)به صورت فصلی(تهیه گزارش اجراي دوره ها 

594/11/1094/11/20برگزاري جلسات کارشناسی

2094/11/2094/12/01تدوین آیین نامه هاي مربوطه

594/12/0494/12/05ابالغ آئین نامه اجرایی به دانشگاهها

برگزاري جلسات کارشناسی دانشگاهی و هماهنگی با معاونت فرهنگی در 
1094/12/1194/12/20دانشگاه ها در جهت اجراي برنامه هاي قرآنی در ایام اعتکاف

1095/01/1495/01/22هماهنگی با اساتید و قاریان قرآن

3594/02/0395/02/05اجراي طرح در ایام اعتکاف با همکاري معاونت فرهنگی در دانشگاه ها

1095/02/1195/02/18تقدیر از عوامل اجرایی، قاریان و اساتید قرآن فعال در طرح

595/02/2095/2/31تهیه گزارش اجراي طرح

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

20

برگزاري دوره هاي 
آموزش قرآن 

حفظ، قرائت، (کریم
ترجمه و مفاهیم، 

تفسیر،  تدبر، 
ترکیبی جامع

12

برگزاري طرح
با قرآن در زالل " 

"اعتکاف
5

دانشگاهستادتاریخ پایان
برنامه 
خاص
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1094/11/2094/12/10برگزاري جلسات کارشناسی

1094/12/1594/12/25تدوین آیین نامه مربوطه

595/01/1495/01/20ابالغ آئین نامه به دانشگاهها

1095/01/2095/02/20تبلیغات و ثبت نام از دانشجویان حائز شرایط

595/02/2095/02/25معرفی دانشجویان حائز شرایط به مرکز قرآن و عترت

1095/02/2595/03/05بررسی دانشجویان حائز شرایط و انتخاب نفرات نهایی توسط مرکز

 در دو گروه خواهر و برادر 1395برنامه ریزي اجراي دوره آموزشی در تابستان 
4095/4/195/6/31به صورت متمرکز

595/07/0195/07/05صدور گواهینامه پایانی ویژه قبولشدگان

595/07/0595/07/15تهیه گزارش اجراي دوره 

.

تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

معلم -طرح دانشجو20
8قرآن کریم

 فعالیتهدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(
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595/07/0195/07/10برگزاري جلسات کارشناسی

2095/07/1095/07/20تدوین آیین نامه هاي مربوطه

595/07/2095/07/25ابالغ آئین نامه اجرایی به دانشگاهها

1095/07/2595/08/05معرفی فعاالن به مرکز قرآن و عترت

1095/08/0595/08/15تعیین و هماهنگی با اساتید دوره

4095/08/0195/08/30اجراي دوره به صورت متمرکز توسط مرکز قرآن و عترت

1095/09/0195/09/10تهیه گزارش اجراي دوره  بهمراه گواهی شرکت در دوره براي شرکت کنندگان

1095/01/1495/01/20برگزاري جلسات کارشناسی

2095/01/2095/01/31تدوین آیین نامه هاي مربوطه

1595/02/0195/02/15ثبت نام از دانشجویان و اساتید  قاري و حافظ جهت عضویت در مجمع

5095/02/1595/6/31پیش بینی و اجراي نشست ها و دوره هاي آموزشی حضوري و مجازي

595/7/195/7/20تهیه گزارش اجراي نشستها و دوره 

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

برنامه 
خاص

دانشگاهستاد

توسعه طرح و 
برنامه هاي قرآن 

و عترت در 
دانشگاهها

20

دوره آموزشی فعاالن 
کانون ها و نشریات 

قرآن و عترت 
دانشگاه ها

8

تشکیل مجمع قاریان 
12و حافظان قرآن

تاریخ پایان
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2095/01/1495/01/31تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

1595/02/0195/03/10تدوین و ابالغ آیین نامه

1095/03/1095/03/25تشکیل کمیته هاي ستادي

1095/03/2595/4/31اعالم فراخوان میزبانی و انتخاب میزبان

1595/05/0195/07/01طراحی سامانه ثبت نام و اجرا

595/05/0195/06/01طراحی پوستر

1095/05/0195/06/01انتخاب هیات داوران

1595/07/0195/09/30نظارت بر حسن اجرا

2095/01/1495/01/31تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

1595/02/0195/03/10تدوین و ابالغ آیین نامه

1095/03/1095/03/25تشکیل کمیته هاي ستادي

1095/03/2595/4/31اعالم فراخوان میزبانی و انتخاب میزبان

وزن 
نسبی  

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی  

)درصد(
مسؤول پایش

تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان

برپایی نمایشگاه هاي 
دستاوردهاي قرآن و 

عترت
40

برگزاري جشنواره 
نشریات قرآن و 

عترت

افزایش مشارکت 
دانشگاهیان در 

برنامه ها و کانون 
هاي قران و عترت

10

برنامه 
خاص

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه

30
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1595/05/0195/07/01طراحی سامانه ثبت نام  و اجرا

595/05/0195/06/01طراحی پوستر

1095/05/0195/06/01انتخاب هیات داوران

1595/07/0195/10/30نظارت بر حسن اجرا

1595/01/1495/01/31تشکیل کارگروه تدوین آیین نامه

2595/02/0195/03/10تدوین و ابالغ آیین نامه

2595/03/1195/03/25انتخاب تیم اجرایی کرسی ها

1095/03/2595/04/10انعقاد تفاهم نامه با تیم اجرایی

2595/04/1195/12/15نظارت بر حسن اجراي کرسی ها

1095/02/1195/02/18تدوین و ابالغ آیین نامه

2095/02/1895/03/10انجام تبلیغات، هماهنگی با عوامل اجرایی و قاریان

5095/03/1995/04/16برگزاري مراسم جزءخوانی در ماه مبارك رمضان

1095/04/2695/05/06تقدیر از عوامل اجرایی و قاریان

1095/05/0995/05/25تهیه گزارش اجراي مراسم

تاریخ 
شروع

دانشگاهستادتاریخ پایان
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

مسؤول پایش

افزایش مشارکت 
دانشگاهیان در 

برنامه ها و کانون 
هاي قران و عترت

10

برگزاري جشنواره 
نشریات قرآن و 

عترت
30

برگزاري کرسی هاي 
20تالوت

با قرآن در 
جزءخوانی (رمضان

)قرآن کریم
10

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
برنامه 
خاص
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594/11/0194/11/10برگزاري جلسات کارشناسی

2094/11/1094/12/10تدوین آیین نامه هاي مربوطه

595/01/1495/01/20ابالغ آئین نامه اجرایی به دانشگاهها

1095/1/1595/12/15)فصول بهار، پاییز و زمستان(تبلیغات، ثبت نام و دعوت از مخاطبین  

1095/1/1595/12/15)فصول بهار، پاییز و زمستان(تعیین و هماهنگی با اساتید 

4095/02/0595/12/10اجراي دوره ها در فصل مربوطه

1095/1/1595/12/15)به صورت فصلی(تهیه گزارش اجراي دوره ها  

1095/01/1495/01/24برگزاري جلسات کارشناسی

2595/01/2495/02/15تدوین آیین نامه هاي مربوطه

1095/02/1595/02/25ابالغ آئین نامه اجرایی به دانشگاهها

توسط  دانشگاهها و توزیع در ... طراحی و تولید محتواها در قالب بروشور، کتابچه و
4595/03/0195/07/01مراکز مربوطه

1095/07/0195/08/01ارسال نمونه موارد تولید شده به مرکز قرآن و عترت

دانشگاهستاد

توسعه و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی در دانشگاه ها: هدف کلی

هدف کمی
وزن 

نسبی  
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی  
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی  
)درصد(

تاریخ پایان مسؤول پایش
تاریخ 
شروع

برنامه 
خاص

برگزاري کارگاه هاي 
مهارتهاي زندگی 

قرآنی

توسعه سبک 
زندگی اسالمی 
ایرانی در بین 
دانشگاهیان

10

80

اجراي طرح 
فضاسازي دینی و 

قرآنی در دانشگاه ها 
و مراکز درمانی

20
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 هفتمفصل 

 
 طب سنتیحوزه 



2095/1/195/1/20بازنگري و  بازنویسی مجموعه آموزشی بهورزان

395/1/195/1/20انتخاب مراکز اجراي پایلوت

295/1/2095/1/25هماهنگی با مسئولین مراکز اجراي پایلوت

295/1/2095/1/25تکثیر مجموعه آموزشی

395/1/2595/1/31انتخاب خانه هاي بهداشت پایلوت

1095/1/3195/2/31برگزاري دوره آموزشی

3095/2/3195/6/31تامین خدمات و نظارت بر ارائه خدمات آن در خانه بهداشت پایلوت

195/1/1595/1/20تهیه فرم گزارش

395/2/3195/6/31ارزیابی بازخورد خدمات

595/6/3195/7/15بازنگري در محتواي آموزشی

395/6/3195/7/15بازنگري در قالب ارائه خدمات

395/7/1595/7/20تدوین ویرایش دوم مجموعه آموزشی

395/7/1095/7/10انتخاب مراکز اجراي فاز اول

195/7/1095/7/15هماهنگی با مسئولین مراکز

195/7/2095/7/25تکثیر مجموعه آموزشی

595/7/2595/8/25برگزاري دوره آموزشی پس از ارزیابی

595/12/195/12/15ارزیابی بازخورد ارائه خدمات

افزایش سطح 
پوشش خدمات 

در سیستم 
مراقبت هاي 
اولیه بهداشتی

تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

ادغام خدمات تایید شده ي طب ایرانی در نظام سالمت: هدف کلی 

45

فراهمی 
خدمات در 
خانه هاي 
بهداشت

دانشگاه هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(

برنامه 
خاص

ستاد فعالیت

85

 304 



3095/1/195/1/20تصویب مجموعه آموزشی

595/1/195/1/20انتخاب مراکز اجراي فاز اول

595/1/2095/1/25هماهنگی با مسئولین مراکز

595/1/2595/1/31تکثیر مجموعه آموزشی

1595/2/195/4/1برگزاري دوره آموزشی

2095/4/1595/10/1تامین خدمات  و نظارت بر نحوه ارائه آن

595/1/2595/1/31تهیه فرم گزارش

595/12/195/12/7ارزیابی بازخورد

595/12/795/12/10بازنگري در محتوا و قالب

595/12/1095/12/15بازنگري و ویرایش دوم

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایان برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش

ادغام خدمات تایید شده ي طب ایرانی در نظام سالمت:  هدف کلی 

افزایش سطح 
پوشش خدمات 

در سیستم 
مراقبت هاي 
اولیه بهداشتی

"

فراهمی 
خدمات در 
پایگاه و یا 

مراکز بهداشتی 
درمانی

15

برنامه 
خاص

 305 



1095/2/195/7/1 بیماري شایع20تولید شواهد علمی براي 

1095/3/195/8/1 فرآورده طبیعی، سنتی یا گیاهی60تولید شواهد علمی براي 

1095/3/195/8/1آسیب شناسی فارماکوپه طب سنتی و طراحی الگوي تدوین استاندارد دارونامه

595/3/195/9/1) عنوان8(تولید ابزارهاي استاندارد سنجش مزاجی 

- شامل ماساژ( روش درمانی غیردارویی 5تولید شواهد علمی براي 
595/6/195/10/1)زالو و فصد- حجامت- بادکش

595/4/195/9/1به روز رسانی بانک اطالعاتی مقاالت، پایان نامه ها و همایش ها

1095/5/195/9/1تهیه بانک اطالعاتی دسترسی به منابع دانش افزایی

595/7/195/12/15بهینه کاوي منابع علمی طب سنتی

595/6/195/11/1ایجاد بانک اطالعاتی دانش طب بومی و فولکلور

1095/3/195/8/1 بیماري شایع40تدوین پروتکل درمانی

595/2/195/6/31بازبینی شناسنامه و  استاندارد خدمات

595/1/195/2/31تولید شواهد براي پوشش بیمه اي خدمات

595/10/195/12/15پایش و ارزشیابی

595/4/195/12/15تولید شواهد علمی براي سته ضروریه

IrCD/TM(595/6/195/12/15(تدوین نسخه ي بومی نظام طبقه بندي بیماري ها در طب سنتی ایران 

20تولید شواهد 40

ستادتاریخ پایانتاریخ شروع

افزایش سطح 
پوشش  

خدمات در 
مراکز درمانی

دانشگاه

ادغام خدمات تایید شده ي طب ایرانی در نظام سالمت:  هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

برنامه 
خاص
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3095/1/1595/2/31تدوین آیین نامه تعهدات قانونی متخصصین طب و داروسازي سنتی
2095/1/1595/5/15پیشنهاد محل براي اعزام متعهدین خدمت به مراکز دانشگاهی

2095/2/195/6/31) کارگاه کشوري، دانشگاهها دو کارگاه کشوري2ستاد (برگزاري کارگاه هاي دانش افزایی 
1595/3/195/7/1برگزاري نشست یا کارگاه آموزشی

1595/7/195/12/15*) نشست5دانشگاه هاي داراي گروه طب سنتی هر کدام (برگزاري جلسات یا کارگاه هاي بین گروهی 
1595/1/195/7/1بازنگري و اصالح آیین نامه و مقررات مربوط

1095/4/195/7/1تأمین مسئول فنی
595/4/195/7/1تأمین کادر کارشناسی

595/4/195/7/1تأمین نیروي اداري
1095/7/195/10/1برگزاري دوره هاي آموزشی

1095/10/195/11/1برگزاري آزمون
1095/6/195/10/1آماده سازي فضاي فیزیکی

1595/9/195/12/15تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز
595/2/195/11/1تدوین الگوي مدیریتی مناسب براي اداره امور سالمتکده هاي طب سنتی

595/2/195/11/1توسعه نظام اطالعات سالمت در طب سنتی
595/2/195/11/1تدوین سیاست هاي کاربردي براي توسعه کارآفرینی در حوزه طب سنتی ایران 

595/2/195/11/1طراحی و استقرار سامانه مرجع گردشگري سالمت در طب سنتی

تأمین الزامات 
20اجرایی

"

افزایش سطح 
پوشش  

خدمات در 
مراکز درمانی

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

ادغام خدمات تایید شده ي طب ایرانی در نظام سالمت:   هدف کلی 

دانشگاهستادهدف کمی

توانمندسازي 
30نیروي انسانی

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

این دانشگاه ها عبارتند از  اراك، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، تبریز، تهران، زنجان، شهید بهشتی، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مشهد، یزد* 

برنامه 
خاص
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2095/2/195/7/1بهره برداري از سالمتکده هاي تیپ

4095/3/195/11/1)غیر تیپ(تجهیز و راه اندازي سالمتکده طب ایرانی 

3095/2/195/11/1راه اندازي واحدهاي طب سنتی در درمانگاه ها

1095/7/195/12/15تخصیص تخت بستري در بیمارستان ها

6095/1/195/8/30اصالح زیرساخت هاي قانونی

4095/1/195/8/1افزایش سطح پوشش  خدمات در درمانگاه ها و مطب ها

ادغام خدمات تاییدشده ي طب ایرانی در نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

"

فراهمی  
خدمات در 

مراکز درمانی 
دولتی

20

فراهمی *
خدمات در 

مراکز درمانی 
غیر دولتی

10

برنامه 
خاص
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5095/1/195/3/15اصالح آئین نامه و مقررات مرتبط

1595/3/1595/4/15تجهیز مراکز ارائه

2095/2/1595/3/15)داروساز(تامین و آموزش نیروي انسانی 

1095/2/1595/5/31تامین نیروي کارشناسی

595/5/1595/5/31بهره برداري

2095/1/1595/2/15ارزیابی داروخانه هاي موجود

6095/2/1595/5/15بهبود فضاي فیزیکی

2095/3/1595/7/1ارزیابی سطح کیفی داروها

ادغام خدمات تایید شده ي طب ایرانی در نظام سالمت:  هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهتاریخ شروعمسؤول پایش

راه اندازي مراکز 
ارائه 

فراورده هاي 
سنتی و  طبیعی،

گیاهان دارویی

10

60تأسیس مراکز

فراهمی 
خدمات در 

داروخانه هاي 
گیاهی مراکز 

دولتی

40

ستادتاریخ پایان
برنامه 
خاص
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5095/1/195/2/15تدوین یا اصالح آیین نامه و مقررات مربوط

2095/1/195/2/31تدوین استاندارد خدمات

1595/1/195/3/31تامین نیروي انسانی

1595/1/195/5/31توانمند سازي نیروي انسانی

3095/3/195/6/15تاسیس مراکز

5095/1/195/3/1تامین نیروي انسانی متخصص

2095/1/195/3/1تامین نیروي کاشناسی

.به غیر از برنامه هاي ستاره دار، مابقی برنامه ها منوط به تأمین و تخصیص اعتبار از سوي وزارت بهداشت است*

مسؤول پایش

فراهمی *
خدمات طب 

مکمل

تاریخ پایان

ادغام خدمات تایید شده ي طب ایرانی در نظام سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(

50

دانشگاهستادتاریخ شروع

افزایش سطح 
پوشش  

خدمات درمانی 
طب مکمل در 
مراکز درمانی

5

تدوین *
استاندارد 
خدمات و 

اجراي کارگاه 
توانمندسازي

50

برنامه 
خاص
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 هشتمفصل 

 
 پرستاريحوزه 



2095/01/1595/02/15تهیه چک لیست بررسی وضعیت فعالیت  هر مرکز

3095/01/1595/03/15شناسایی مراکز فعال و مجو زدار در هر استان

5095/03/1595/04/15جمع آوري و تحلیل اطالعات

2095/01/1595/01/30تشکیل کارگروه

5095/01/1595/06/15تهیه  پیش نویس آیین نامه

3095/06/1595/06/30پیگیري تصویب توسط مراجع ذي ربط وزارت خانه

برنامه 
خاص

دانشگاه مسؤول پایش  فعالیت

توسعه کمی و 
کیفی مراکز 

ارائه 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

 Home(منزل 
Care( تا پایان

برنامه ششم به 
1/50000میزان 

33

تاریخ شروع

بازنگري و 
تصویب 

آیین نامه 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

منزل

10

وزن 
نسبی 

)درصد(

ارتقاي دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت هاي پرستاري ایمن و باکیفیت: هدف کلی 

تحلیل وضعیت 
استانی موجود 

مراکز ارائه 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

منزل

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

15

ستاد تاریخ پایانبرنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

 312 



2595/06/0195/06/30تهیه پوستر جهت مراکز بیمارستان ها

2595/06/0195/06/30تهیه کتابچه آشنایی اهداف مراقبت در منزل

2595/01/1595/06/30ایجاد هماهنگی بین بخشی

1595/07/195/12/15ساخت و پخش دو برنامه تلویزیونی

1095/07/195/12/15پنج مصاحبه مطبوعاتی

2095/01/1695/01/20تشکیل کارگروه تعرفه ها

1095/01/2195/01/31بررسی وضعیت تعرفه هاي موجود

3095/01/3195/03/31تعیین تعرفه ها

2095/03/3195/05/30تصویب و ابالغ تعرفه ها

2095/05/3095/06/30 در کتاب ارزش هاي نسبیHome Careادغام تعرفه هاي 

2095/03/0195/06/30تشکیل کارگروه، تدوین استاندارد ها و چک لیست هاي نظارتی

3095/01/1595/06/30ادارات پرستاري دانشگاه ها/ اختصاص یک پست کارشناس نظارت در مدیریت

جاري5095/06/30انجام نظارت هاي دوره اي و طراحی مداخالت اصالحی

برنامه 
خاص

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

وزن 
نسبی 

)درصد(

15

10

ستادتاریخ پایان

بازنگري و 
تصویب 

تعرفه هاي 
مراقبت  در منزل

نظارت  نظام مند 
بر نحوه ارائه 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

منزل

توسعه کمی و 
کیفی مراکز 

ارائه 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

 Home(منزل 
Care( تا پایان

برنامه ششم به 
1/50000میزان 

33

 فعالیت

ارتقاي دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت هاي پرستاري ایمن و باکیفیت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع دانشگاهبرنامه

اطالع رسانی و 
فرهنگ سازي 

در رابطه با 
شرح وظایف و 
مزایاي استفاده 

از خدمات 
مراکز مشاوره

10
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3095/1/1595/6/30برگزاري جلسات توجیهی با شوراي عالی بیمه

4095/6/195/6/30تصویب در شوراي عالی بیمه

3095/1/1595/6/30ایجاد تعامل با بیمه هاي خصوصی جهت پوشش بیمه اي

2095/1/1695/1/30تشکیل کارگروه

2095/1/3095/3/30تدوین شرایط و ضوابط ایجاد واحد مشاوره

2095/3/3095/6/30تصویب و ابالغ دستور العمل

4095/7/195/8/1ایجاد واحد مشاوره در مراکز بیمارستانی

RFP3095/1/1695/1/30 تهیه 

2095/2/195/2/30انتخاب شرکت و عقد قرارداد

3095/3/195/3/30طراحی نرم افزار

2095/3/3195/4/15پیاده سازي نرم افزار

برنامه 
خاص

طراحی و 
استقرار سامانه 

الکترونیکی 
 homeجامع 

care

توسعه کمی و 
کیفی مراکز 

ارائه 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

 Home(منزل 
Care( تا پایان

برنامه ششم به 
1/50000میزان 

33

5

ایجاد واحد 
 Homeمشاوره 
Care در مراکز 

بیمارستانی

پوشش بیمه اي 
مراقبت هاي 
پرستاري در 

منزل

15

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش ستاد فعالیت تاریخ پایان

ارتقاي دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت هاي پرستاري ایمن و باکیفیت: هدف کلی 

20

دانشگاه
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2595/1/1695/1/30تشکیل کارگروه

2595/1/3095/3/30تحلیل وضعیت ایران و جهان

4095/3/3095/6/30تدوین آیین نامه

1095/7/195/8/1تصویب و ابالغ آیین نامه

RFP3095/1/1695/1/30تهیه 

2095/2/195/2/30انتخاب شرکت و عقد قرارداد

5095/3/195/3/30پیاده سازي نرم افزار

2595/1/1695/1/30تشکیل کارگروه

2595/1/3095/3/30تعیین ساختار اجرایی در سطح معاونت و دانشگاه ها

2595/3/3095/6/30تدوین  ساز و کار مالی

2595/7/195/8/1هماهنگی با سازمان هاي همکار

برنامه 
خاص

صدور و اعطاي 
پروانه صالحیت 

حرفه اي به 
پرستاران واجد 
شرایط تا پایان 
برنامه ششم به 

%100میزان 

33

استقرار ساختار 
اجرایی 

صالحیت 
حرفه اي

راه اندازي 
سامانه هوشمند 

صالحیت 
حرفه اي

20

20

تدوین، تصویب 
و ابالغ 

آیین نامه صدور 
پروانه صالحیت 

حرفه اي به 
دانشگاه هاي 

تابعه

30

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

ارتقاي دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت هاي پرستاري ایمن و باکیفیت: هدف کلی 

مسؤول پایش
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستاد دانشگاهبرنامه تاریخ پایانتاریخ شروع هدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(
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3095/6/195/6/30ایجاد کارگروه اطالع رسانی و تبلیغات

2595/6/195/6/30تدوین بسته هاي اطالع رسانی

1595/1/1595/6/30برگزاري همایش کشوري صالحیت  حرفه اي

2095/7/195/12/15برگزاري همایش هاي استانی

1095/7/195/12/15تدوین و توزیع کتابچه هاي آموزشی

2595/1/1595/1/30تشکیل کارگروه

2595/1/1595/6/15تدوین چک لیست هاي نظارتی

2595/6/1595/6/30تدوین دستورالعمل

2595/01/1595/12/15تدوین گزارش هاي ماهانه و مداخالت اصالحی

برنامه 
خاص

برنامه

صدور و اعطاي 
پروانه صالحیت 

حرفه اي به 
پرستاران واجد 
شرایط تا پایان 
برنامه ششم به 

%100میزان 

33

ارتقاي دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت هاي پرستاري ایمن و باکیفیت: هدف کلی 
وزن 
نسبی 

)درصد(

فرهنگ سازي و 
اطالع رسانی در 
رابطه با مزایاي 

صالحیت 
حرفه  اي براي 
مردم، نظام 
سالمت و 
پرستاران

طراحی و اجراي 
نظام پایش و 

ارزیابی 
صالحیت 
حرفه اي

هدف کمی

10

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایان

20

دانشگاه
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروعمسؤول پایش  فعالیت
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1595/2/195/2/15تشکیل کارگروه

1595/2/195/2/15بررسی علمی شاخص هاي ملی پرستاري در دنیا

1595/2/1595/3/30نظرسنجی سراسري از کارشناسان

1595/4/195/5/1تعیین و تبیین شاخص ها

1095/5/295/6/30تصویب و ابالغ

3095/7/195/8/30تدوین دستورالعمل به ازاء هر شاخص

2595/8/3095/10/30تشکیل کارگروه

2595/8/3095/9/30جمع آوري اطالعات

2595/01/1595/12/15ارائه گزارش هاي دوره اي

2595/11/195/12/30تدوین دستورالعمل ارتقا شاخص ها

برنامه 
خاص

ارتقاي دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت هاي پرستاري ایمن و باکیفیت: هدف کلی 

دانشگاه

تبیین ، ایجاد 
وحدت رویه و 

ارتقا شاخصهاي 
ملی مراقبتهاي 

پرستاري در 
بالین و جامعه  

تا % 90به میزان 
پایان برنامه 

ششم

34

 فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

50

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

تعیین و 
امکان سنجی 
شاخص هاي 
ملی پرستاري

استقرار ساز و 
کار دیده بانی 
شاخص هاي 
ملی پرستاري

50

وزن 
نسبی 

)درصد(
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 نهمفصل 

 
 هاي اجتماعی مشارکتحوزه 



6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش فعالیت

حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه هاي سالمت:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

ستادتاریخ پایان برنامه 
دانشگاهخاص

وزن 
نسبی 

)درصد(

کاهش درصد 
مواجهه با 
هزینه هاي 
کمرشکن 
سالمت

ایجاد کلینیک 
جامع سوختگی 

در  
دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 
شهید بهشتی 
،اصفهان،فارس،ا
هواز، مازندران 

وگیالن از 
طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

35

ایجاد کلینیک 
جامع ام اس در 
 دانشگاه هاي 

اصفهان، فارس، 
مشهد، تبریز و 

مازندران از 
طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

15

100
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروع

کاهش درصد 
مواجهه با 
هزینه هاي 
کمرشکن 
سالمت

ایجاد مرکز 
جامع حمایت از 
بیماران اتیسم 

در دانشگاه  
علوم پزشکی 

تهران از طریق 
جذب 

سرمایه هاي 
غیردولتی

10

ایجاد کلینیک 
دیابت در 

دانشگاه هاي 
منتخب از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

20

100

حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه هاي سالمت:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه 
مسؤول پایشخاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

100

دانشگاه  فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

ایجاد 
همراه سراي 

بیمارستانی در 
دانشگاه هاي 

منتخب از 
طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

کاهش درصد 
مواجهه با 
هزینه هاي 
کمرشکن 
سالمت

20

برنامه 
خاص

حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه هاي سالمت:هدف کلی 
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/05/31تهیه نقشه هاي مورد نیاز

3095/06/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروع فعالیت

50

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش برنامه 

خاص

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت با کیفیت: هدف کلی 

افزایش نسبت 
تخت به هزار 
نفر جمعیت

ایجاد تخت 
سوختگی در 

دانشگاه هاي علوم 
 20(پزشکی ایالم
 )تخت

،ار)تخت20(،مرکزي
 ) تخت40(دبیل

،خراسان شمالی 
)20 

تخ40(،ارومیه)تخت
 40(،لرستان )ت

 20(،زاهدان)تخت
 20(،زنجان)تخت
 20(،سمنان )تخت
 20(،یاسوج)تخت
 30(،کرمان)تخت

 )تخت
 30(وگلستان

ونیز ایجاد  )تخت
تخت هاي سرطان 
و روانپزشکی  از 

طریق جذب 
سرمایه هاي غیر 

دولتی

100
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1095/02/0195/02/31جانمایی و تهیه زمین

3095/03/0195/12/15عملیات اجرایی و بهره برداري

50

دانشگاه  فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

ستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

احداث یا خرید 
مراکز سالمت 

پایگاه ها/جامعه
ي 
خانه ها/سالمت

ي بهداشت

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت با کیفیت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

احداث یا خرید 
خانه هاي 
/ بهداشت

پایگاه سالمت 
روستایی در 

استانهاي 
منتخب  از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیردولتی

20

برنامه 
خاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکتهاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

50

دانشگاهستادتاریخ پایان

20

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت با کیفیت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

احداث یا خرید 
مراکز سالمت 

پایگاه ها/جامعه
ي 
خانه ها/سالمت

ي بهداشت

ایجاد مراکز 
بهداشتی 
درمانی 

روستایی 
مراکز سالمت (

جامعه 
در  )روستایی

استانهاي 
منتخب  از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

برنامه 
خاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

1095/02/0195/02/31جانمایی و تهیه زمین

3095/03/0195/12/15عملیات اجرائی و بهره برداري

احداث یا خرید 
پایگاه هاي 

سالمت شهري 
با اولویت 

حاشیه شهرها 
در استان هاي 

منتخب  از 
طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

دانشگاهستاد
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

احداث یا خرید 
مراکز سالمت 

پایگاه ها/جامعه
ي 
خانه ها/سالمت

ي بهداشت

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت با کیفیت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه

5030

برنامه 
خاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکتهاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

احداث یا خرید 
مراکز سالمت 

پایگاه ها/جامعه
ي 
خانه ها/سالمت

ي بهداشت

50

احداث یا خرید 
مراکز سالمت 

جامعه شهري با 
اولویت حاشیه 

شهرها در 
استان هاي 
منتخب  از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت هاي سالمت با کیفیت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

دانشگاهستادتاریخ پایان  فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

30

برنامه 
خاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکتهاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

ارتقاي کمی و کیفی معیشت دانشجویان:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت

ایجاد 
خوابگاه هاي 

دانشجویی در 
استان هاي 
منتخب از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

توسعه فضاهاي 
خوابگاهی 
بهسازي و 

ارتقاء کیفی 
خوابگاه هاي 
رتبه بندي شده

80

دانشگاهستادتاریخ پایان
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

50

برنامه 
خاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکت هاي اجتماعی

2595/02/0195/02/31تهیه نقشه مورد نیاز

1595/03/0195/12/15شروع عملیات اجرایی و بهره برداري

تاریخ شروع برنامه 
دانشگاهستادتاریخ پایانخاص

توسعه فضاهاي 
خوابگاهی 
بهسازي و 

ارتقاء کیفی 
خوابگاه هاي 
رتبه بندي شده

50

بازسازي و 
تعمیر 

خوابگاه هاي 
دانشجویی در 

استان هاي 
منتخب  از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

20

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

وزن 
نسبی 

)درصد(
مسؤول پایش

ارتقاي کمی و کیفی معیشت دانشجویان:هدف کلی 

هدف کمی
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2095/01/1595/02/31شناسایی مراکز بهداشتی درمانی به منظور واگذاري

1595/03/0195/04/31تهیه دستورالعمل و شیوه نامه واگذاري

6595/05/0195/12/15ارایه خدمات

دانشگاهستاد

افزایش 
واحدهاي 

واگذار شده به 
نهادهاي غیر 

دولتی

100

واگذاري مراکز 
بهداشتی 
درمانی در 

دانشگاه هاي 
منتخب از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

100

تاریخ پایان

افزایش بهره وري کل عوامل سالمت:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش برنامه 
خاص
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6095/01/1595/12/15جلب مشارکتهاي اجتماعی

1595/02/0195/03/31جانمایی و تهیه زمین

595/04/0195/04/31کسب مجوزهاي الزم

595/05/0195/06/31تهیه نقشه تیپ و استاندارد

1595/07/0195/12/15شروع عملیات اجرایی

دانشگاهستادتاریخ پایان
وزن 

نسبی 
)درصد(

تاریخ شروعمسؤول پایش

کاهش مرگ 
ناشی از حوادث 

ترافیکی به 
تا %  10میزان 

پایان برنامه 
ششم

100

ایجاد واحدهاي 
اورژانس شهري 
و جاده اي در  
دانشگاه هاي 
منتخب  از 

طریق جذب 
سرمایه هاي 
غیر دولتی

100

هاي غیرواگیردار و عوامل خطر¬کاهش بار بیماري:هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه
وزن 

نسبی 
)درصد(

برنامه  فعالیت
خاص
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 دهمفصل 

 
 بازرسیحوزه 



2094/1/1595/6/31تدوین راهنماهاي آموزشی ارزیابی عملکرد

2595/1/195/6/31تدوین لیست نهایی شاخص هاي ارزیابی عملکرد

2594/1/1595/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی تربیت مدرس

3094/1/1595/12/15برگزاري دوره هاي آموزشی ارزیابی عملکرد

2595/1/1595/12/15سازماندهی دفاتر بازرسی

3095/1/1595/12/15تکمیل لیست جامع شاخص ها

3095/1/1595/6/31تعیین شیوه انجام ارزیابی

1595/1/1595/6/31تعیین مسئولین جمع آوري داده ها

3094/1/1595/6/31تعیین روشهاي جمع آوري داده ها

4094/1/1595/6/31تعیین معیارهاي وزن دهی

3094/1/1595/12/15طراحی روش قضاوت در ارزیابی هاي عملکرد انجام شده

برنامه 
خاص

ایجاد 
زیرساخت هاي 
مورد نیاز براي 

ارزیابی عملکرد 
نظام سالمت

10

 ارائه آموزش هاي 
ارزیابی عملکرد

ایجاد بستر مناسب در 
دانشگاه ها و ستاد

آماده سازي پیش زمینه 
هاي راه اندازي سیستم 

ارزیابی عملکرد
35

 فعالیت
وزن 

نسبی 
)درصد(

20

45

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

وزن نسبی برنامه
)درصد(

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

دانشگاه ستادتاریخ پایانتاریخ شروع مسؤول پایش
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1594/1/1595/6/31دانشکده/ ابالغ دستورالعمل روش گزارش دهی دانشگاه

2594/1/1595/6/31دانشکده/ طراحی فرایند ارائه بازخورد به دانشگاه 

3094/1/1595/6/31طراحی فرایند ارائه بازخورد به معاونت هاي وزارت متبوع و سازمانهاي وابسته

تدوین چهارچوب ارایه گزارش ارزیابی هاي عملکرد به مقام عالی وزارت و 
معاونین محترم

3094/1/1595/6/31

2094/1/1595/12/15همکاري در طراحی نظام پرداخت مبتنی بر ارزیابی عملکرد در سطح  مدیران

2594/1/1595/12/15همکاري در  طراحی نظام پیشرفت شغلی مدیران

2594/1/1595/12/15اتکاء نظام پرداخت و ارتقاء پرسنل بر نتایج ارزیابی عملکرد

3094/1/1595/12/15تهیه بانک اطالعات مدیران مبتنی بر ارزیابی عملکرد آنها

594/1/1595/6/31تعیین سطوح دسترسی به داشبورد ارزیابی عملکرد

2594/1/1595/6/31تامین برنامه نرم افزار الکترونیک

2094/1/1595/6/31استقرار برنامه نرم افزار

1595/1/1595/12/15آموزش نحوه گزارش گیري از نرم افزار

3594/6/3195/12/15ارائه گزارشات تحلیلی ارزیابی عملکرد

برنامه 
خاص

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

وزن نسبی برنامه
ستاد فعالیت)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاهتاریخ شروعمسؤول پایش

طراحی نظام بازخورد 
ارزیابی عملکرد به 

دانشکده ها/ دانشگاه 
30

استقرار نظام 
جامع ارزیابی 
عملکرد

20

استقرار نظام انگیزش 
مبتنی بر نتایج ارزیابی 

عملکرد

راه اندازي داشبورد نظام 
ارزیابی عملکرد مقام 
عالی وزارت و معاونین 

محترم

40

30

تاریخ پایان

 333 



2594/1/1595/12/15دانشکده/دانشگاه/شناسایی و الویت بندي مشتریان وزارت متبوع
تعیین روش هاي شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان وزارت 

دانشکده/دانشگاه/متبوع
2594/1/1595/12/15

تعیین روش هاي ارزیابی نیازها و انتظارات مشتریان وزارت 
دانشکده/دانشگاه/متبوع

2594/1/1595/12/15

تعیین واحدهاي پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان وزارت 
دانشکده/دانشگاه/متبوع

2594/1/1595/12/15

5094/1/1595/12/15ایجاد سامانه الکترونیک جمع آوري نیازها و انتظارت مشتریان

5094/1/1595/12/15تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارت مشتریان

استقرار نظام انگیزش و 
تعالی مبتنی بر نتایج 
ارزیابی پاسخگویی

10094/1/1595/12/15تدوین و ابالغ دستورالعمل نظام انگیزش و تعالی مبتنی بر نتایج20

7594/1/1595/6/31راه اندازي سامانه پیامکی بازخورد به مشتریان

2594/1/1595/6/31راه اندازي سایت دفتر

1094/11/194/11/15تعین اعضاي کارگروه و پایش و پیگیري خبر

6094/11/195/12/15تشکیل کارگروه پایش و پیگیري خبر

1094/11/194/11/15طراحی الگوریتم فرایند
طراحی و استقرار سامانه اطالع رسانی، پایش و پیگیري خبرجهت اعضا 

کارگروه و حتی دانشگاه ها
2094/11/194/12/15

برنامه 
خاص وزن نسبی هدف کمی

دانشگاهستادتاریخ شروع فعالیت)درصد(

 100استقرار 
درصدي نظام 

جامع 
پاسخگویی به 

نیازها و 
انتظارات 
مشتریان

20

طراحی و اجراي نظام 
جامع پاسخگویی به 

نیازها و انتظارات 
مشتریان

طراحی و تدوین نظام 
تحلیل و بازخورد به 

وزارت (صاحبان خدمت 
/ دانشگاه/ متبوع

دانشکده

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

40

وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ پایانمسؤول پایش

راه اندازي نظام بازخورد 
ارزیابی پاسخگویی به 

/ دانشگاه/مشتریان وزارت 
دانشکده

100

طراحی و اجراي نظام 
پایش و پیگیري خبر

 100استقرار 
درصدي نظام 

بازخورد 
ارزیابی 

15

 100استقرار 
درصدي نظام 

پایش و 
پیگیري خبر 

دانشکده/وزارت
دانشگاه/

15100

40

 334 



دانشکده به دفتر مشاور وزیر و /انتخاب روساي بازرسی دانشگاه/ تفویض
مدیرکل بازرسی وزارتی

1594/1/1595/6/31

دانشکده در جلسات هیئت رئیسه /الزام به شرکت روساي بازرسی دانشگاه
دانشکده/ دانشگاه

2594/1/1595/6/31

2594/1/1595/6/31)شناسایی و انتصاب (ایجاد ساختار بازرسی وزارتی 

2095/1/1595/12/15دانشکده/تدوین و اجراي برنامه آموزشی روساي بازرسی دانشگاه

1595/1/195/12/15برنامه ریزي و اجراي برنامه بازرسی ادواري

برنامه 
خاص

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

دانشگاهستادتاریخ پایانتاریخ شروعمسؤول پایش

 100استقرار 
درصدي نظام 
جامع بازرسی 

در سطح وزارت 
/ دانشکده / 

دانشگاه

2000%

طراحی و اجراي نظام 
جامع بازرسی در سطح 

دانشکد/دانشگاه/وزارت
ه

100

هدف کمی
وزن 

نسبی 
)درصد(

وزن نسبی برنامه
 فعالیت)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
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 یازدهمفصل 

 
 فناوري اطالعاتحوزه 



1095/2/195/6/1اولویت بندي نیازهاي اطالعاتی و آماري شناسایی شده

2095/3/195/6/31طراحی  و پیاده سازي اقالم داراي اولویت

1095/4/195/12/15طراحی و تدوین  شناسنامه اقالم

3095/6/195/12/15بارگذاري در سامانه سیناسا

1095/8/195/12/15نظارت بر کنترل ورود اطالعات و رفع اشکاالت احتمالی

2095/9/195/12/15تهیه گزارش از اطالعات

1095/6/195/7/1برگزاري کارگاه آموزشی اتوماسیون آماري

2095/9/195/10/1برگزاري کارگاه آموزشی اتوماسیون اداري

1095/10/195/11/1برگزاري کارگاه آموزشی پورتال وزارتخانه

CA1095/8/195/9/1برگزاري کارگاه آموزشی استفاده از زیر ساخت 

ارسال اطالعات ،پایش و رصد و (برگزاري کارگاه آموزشی نمایندگان سپاس 
2095/11/195/12/1)پاکسازي اطالعات ارسالی به سپاس

1095/11/195/12/1)نمایندگان شرکت ها (برگزاري کارگاه آموزشی نمایندگان سپاس 

2095/9/195/10/1برگزاري کارگاه آموزشی استقرار و نگهداشت سپاس

برنامه 
خاص

20

روزآمد سازي 
سامانه 

اتوماسیون 
آماري

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

توسعه خدمات 
الکترونیک 
سالمت

50

آموزش و 
توانمند سازي

وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

ستاد تاریخ پایانبرنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(
تاریخ شروع

15

دانشگاه
مسؤول 
پایش

 فعالیت
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3095/1/1595/12/15رفع مشکالت سیستمی

2095/6/195/12/15ارائه وب سرویس هاي مورد نیاز جهت ارتباط با سامانه هاي موجود در سازمان

3095/4/195/12/15لینک نرم افزارهاي مختلف با سیستم یکپارچه مکاتبات اداري

2095/6/195/12/15ارائه گزارش هاي متنوع بر اساس نیاز مدیران

5095/02/0195/12/1ایجاد و راه اندازي وب سایت هاي درخواستی در پورتال وزارتخانه

3095/02/0195/12/15ارتقاء و بروز رسانی وب سایت ها

2095/8/195/9/1ارتقاء نرم افزار پورتال از دات نت به جاوا

1095/2/195/2/15تدوین چک لیست

2095/2/1595/3/15تشکیل تیم ارزیاب

2095/3/1595/4/1ارزیابی در محل

2095/4/195/7/1جمع آوري اطالعات

1095/7/195/11/15ارائه گزارشات آماري

1095/3/195/12/15نظارت بر نودهاي سپاس

HIS1095/6/195/12/15نظارت بر سیستم هاي 

برنامه 
خاص

50

وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه

روزآمدسازي 
سیستم  
یکپارچه 

مکاتبات اداري، 
حضور و غیاب 

،پرسنلی و 
تشکیالت

15

توسعه خدمات 
الکترونیک 
سالمت

تاریخ شروع  فعالیتبرنامه

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

مسؤول 
پایش

ارزیابی نرم 
افزار هاي حوزه 

سیستم(سالمت
-HIS هاي 

LIS-PACS-
امنیت نرم 
)افزارها

وزن 
نسبی 

)درصد(

روزآمدسازي 
پورتال وزارت 
بهداشت

10

15

ستادتاریخ پایان
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1095/1/2095/8/1ایجاد انباره داده ستادي

1095/2/195/6/1پیاده سازي سرویس آزمایشگاه بالینی

1095/3/195/7/1پیاده سازي سرویس پاتولوژي

1095/4/195/8/1پیاده سازي سرویس هاي رجیستري

CA1095/3/195/11/1استفاده از زیر ساخت کلید عمومی 

1095/7/195/12/15)...اشخاص، بیمه شده،(پیاده سازي سرویس هاي پایه 

1095/7/195/12/15ایجاد نظام اطالعات سالمت مکان محور

2095/8/195/12/15ایجاد داشبورد اطالعات سالمت ستاد

1095/9/195/12/15پیاده سازي سرویس هاي نسخه الکترونیکی

برنامه 
خاص

دانشگاه

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

مسؤول 
پایش

ستادتاریخ شروع تاریخ پایان

15
پرونده 

الکترونیکی 
سالمت

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(

وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامه

وزن 
نسبی 

)درصد(
 فعالیت

توسعه خدمات 
الکترونیک 
سالمت

50
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2095/2/2095/5/1طراحی پایگاه داده مجتمع

2095/3/195/4/1تشکیل کمیته کدینگ

2095/4/2095/12/15جمع آوري یکسان سازي و ثبت سیستم هاي کدگذاري

ساخت واسط کاربري واحد جهت دسترسی سازمانه هاي متقاضی به سیستم هاي 
2095/5/2095/12/15)ارائه پیشنهادات(کدگذاري موجود 

1095/5/2095/12/15ساخت سرویس اعتبار سنجی سیستم هاي کد گذاري

1095/4/2095/11/1روزآمد سازي کدینگ ثبت شده در فرآیندهاي سالمت

تامین تجهیزات  شبکه، سرور و ذخیره سازي به منظور ایجاد ظرفیت (نیاز سنجی 
2095/1/2095/12/15)سرویس دهی به خدمات سالمت الکترونیک

2595/1/2095/12/1تامین بودجه

2595/2/0195/12/15نصب و راه اندازي تجهیزات

سیستم خنک گننده ، تابلوهاي برق، (پشتیبانی زیر ساخت فیزیکی و شبکه 
UPSدیزل ژنراتورها، مدیریت ساختمان ،)BMS((2095/1/2095/12/15

1095/2/195/11/1)اینترنت و اینترانت(ارائه خدمات پهناي باند ارتباطی 

برنامه 
خاص

توسعه زیر 
ساخت فناوري 

اطالعات

هدف کمی
وزن 
نسبی 

)درصد(
دانشگاه تاریخ پایانتاریخ شروع

وزن 
نسبی 

)درصد(
ستاد

مسؤول 
پایش

روزآمد سازي 
مرکز ملی داده 
ستاد وزارتخانه

30

برنامه
وزن 
نسبی 

)درصد(

50

 فعالیت

10

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

توسعه خدمات 
الکترونیک 
سالمت

50
کدینگ 
یکپارچه 
سالمت
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2095/2/195/6/1ویرایش و بروز رسانی مشخصات نقاط شمس

2095/3/195/9/1امکان سنجی مجدد نقاط شمس توسط شرکت هاي مخابرات استانی

 و سرویس ADSLبرقراري ارتباط نقاط باقیمانده با نوع ارتباط مخابراتی 
ADSLجایگزین 

2095/4/195/11/1

2095/3/1895/12/15برقراري  زیر ساخت ارتباطی

2095/5/195/12/15برقراري شبکه ملی سالمت در حوزه روستایی

فیبر نوري (تعیین نوع ارتباط مراکز دانشگاه ها جهت دریافت نوع سرویس 
،ADSL،...(2095/2/195/12/15

2095/5/195/12/1اعالم نقاط ارتباطی دانشگاه ها و حوزه هاي ستادي به وزارت ارتباطات

3095/5/195/12/15اتصال نقاط ارتباطی به شبکه

3095/4/195/12/1تعیین اعتبار الزم و تخصیص بودجه به مشترکین

برنامه 
خاص

دانشگاهستاد
وزن 
نسبی 

)درصد(

مسؤول 
پایش

تاریخ شروع تاریخ پایان فعالیت
وزن 
نسبی 

)درصد(
برنامههدف کمی

وزن 
نسبی 

)درصد(

افزایش  بهره وري کل عوامل سالمت: هدف کلی 

30

ایجاد هماهنگی 
الزم با مراکز 

دریافت کننده 
خدمات ارتباط

40

توسعه زیر 
ساخت فناوري 

اطالعات
50

جمع آوري 
نیازمندي هاي 
نقاط اتصال با 

شبکه ملی 
شمس-سالمت
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