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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  

  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

      و تدوين برنامه جامع نرم افزاري جهت تمامي واحدهاي حوزه معاونت درمانتهيه :عنوان برنامه-2-2-1

                                         مدير درمان   :  مجري برنامه -2-2-1-1

 ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط تمامي واحدها  :  اهداف برنامه -2-2-1-2

  نظارت بر نحوه اجراي امور جاري  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-1-3

وجود يوزه ميدر حال حاضر هيچ برنامه جامع و مدوني در واحدهاي اين ح:  وضعيت فعلي برنامه -2-2-1-4
  .شدنمي با

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  كارگاه تضمين كيفيت در آزمايشگاه انگل شناسي داراي امتياز آموزش مداوم : عنوان برنامه -2-2-2

                                          مدير درمان  :  مجري برنامه -2-2-2-1

  ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده:    اهداف برنامه -2-2-2-2

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط پرسنل مربوطه:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-2-3

  .بدين صورت تاكنون ارائه نگرديده است  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-2-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 
 

  
 

 نامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  بر-2
 
 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     كارگاه تضمين كيفيت در آزمايشگاه بانك خون داراي امتياز آموزش مداوم : عنوان برنامه -2-2-3

                                          مدير درمان  :  مجري برنامه -2-2-3-1

  ارتقاء كيفيت خدمات درماني:    اهداف برنامه -2-2-3-2

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط پرسنل مربوطه  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-3-3

 . بدين صورت تاكنون ارائه نگرديده است :   وضعيت فعلي برنامه -2-2-3-4

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     كارگاه اورژانسهاي مامايي داراي امتياز آموزش مداوم : عنوان برنامه -2-2-4

   مدير درمان:    مجري برنامه -2-2-4-1

                                         

  ، پرستاري و مامايي|ارتقاء كيفيت خدمات پزشكي:    اهداف برنامه -2-2-4-2

نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت مراقبتهاي پرستاري :    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-4-3
  ومامايي

  .بدين صورت تاكنون ارائه نگرديده است :   وضعيت فعلي برنامه -2-2-4-4
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 نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي دا-2
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 

 
 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

      داراي امتياز آموزش مداومNSTكارگاه تفسير  : عنوان برنامه -2-2-5

                                         مدير درمان   :    مجري برنامه-2-2-5-1

   ء كيفيت تشخيصارتقا:    اهداف برنامه -2-2-5-2

  ارتقا سالمت نوزاد و كاهش مرگ نوزاد:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-5-3

  .بدين صورت تاكنون ارائه نگرديده است :   وضعيت فعلي برنامه -2-2-5-4

 درمان  دانشگاه معاونت -2-2

      پيشرفته داراي امتياز آموزش مداومECGكارگاه آريتمي و تفسير :عنوان برنامه -2-2-6

                                           مدير درمان  :  مجري برنامه -2-2-6-1

  ارتقاء كيفيت خدمات پزشكي ، پرستاري و مامايي:    اهداف برنامه -2-2-6-3

 نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط پرستاران و ماماها:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-6-4

 . بدين صورت تاكنون ارائه نگرديده است :   وضعيت فعلي برنامه -2-2-6-6
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شگاه معاونت درمان  دان-2-2

     كارگاه دوروزه احياي نوزاد داراي امتياز آموزش مداوم : عنوان برنامه -2-2-7

                                         مدير درمان   :  مجري برنامه -2-2-7-1

  ارتقاء كيفيت خدمات درماني در جهت سالمت نوزاد و كاهش مرگ  :  اهداف برنامه -2-2-7-2

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات درماني   : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-7-3

  . به صورت پراكنده برنامه مذكور ارائه گرديده است :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-7-4

  معاونت درمان  دانشگاه -2-2

 كارگاه احياي قلبي ريوي ويژه متخصصين داخلي داراي امتياز اموزش مداوم : عنوان برنامه -2-2-8

    ير درماندم  :  مجري برنامه -2-2-8-1

                                         

  ارتقاء كيفيت خدمات درماني   :  اهداف برنامه-2-2-8-2

    :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-8-3

  .بدين صورت تاكنون ارائه نگرديده است :   وضعيت فعلي برنامه -2-2-8-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 
 
 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  آموزش مداومداراي امتياز  Advanceو Primaryكارگاه مديريت در بحران:عنوان برنامه-2-2-9

                                         مدير درمان    :  مجري برنامه -2-2-9-1

   ارتقاء امادگي و كسب مهارت براي مقابله با بحران:    اهداف برنامه -2-2-9-2

    :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-9-3

 .متياز آموزش مداوم انجام نشده استتاكنون برنامه فوق با ا:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-9-4

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

داراي امتياز ) تصويربرداري (كارگاه آموزشي مدون متخصصين داخلي  :عنوان برنامه -2-2-10

    آموزش مداوم

                                         مدير درمان    :  مجري برنامه -2-2-10-1

 ارتقاء كيفيت خدمات درماني  :  اهداف برنامه -2-2-10-2

 :    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-10-3

 .تاكنون برنامه فوق با امتياز آموزش مداوم انجام نشده است :   وضعيت فعلي برنامه -2-2-10-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -2
 

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
انجام بازديد گروهي تيم ارزياب دانشگاه از يك يا چند بيمارستان دانشگاهي :  عنوان برنامه -2-2-11

    درجه يك عالي همرديف دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سطح كشور
    واحد ارزشيابي بيمارستان   :  مجري برنامه -2-2-11-1

 .تا كنون برنامه اي نبوده است  :  سابقه برنامه -2-2-11-2

پيش بيني نكات الزم در بيمارستانهاي درجه يك دانشگاه در جهت ارتقا  :  اهداف برنامه -2-2-11-3
 و رسيدن به درجه يك عالي

صهاي اورژانس و شاخصهاي كيفي پيش بيني شده از شاخ:   شاخصهاي عمده برنامه -3-2-11-4
  .وزارت متبوع مرتبط با درجه يك عالي 

 .تا كنون پيش بيني نشده است :  منابع اعتباري برنامه-2-2-11-5

  . در سال جاري برنامه اي نبوده است :  وضعيت فعلي برنامه-3-2-11-6
 نبوده استبرنامه اي :   سال اخير 5 روند برنامه در -3-2-11-7

اجراي فاكتورهاي الزم جهت كسب درجه يك عالي در بيمارستانهاي  : ادامه برنامه – 3-2-11-8
   عمومي درجه يك

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
يستهاي ارسالي از وزارت متبوع جهت ارزشيابي بيمارستانهاي عمومي و اصالح چك ل : عنوان برنامه-2-2-12

   . تك تخصصي و ارسال پيش نويس به مركز نظارت و اعتبار بخشي
 واحد ارزشيابي بيمارستانها   :  مجري برنامه -2-2-12-1

 .قبال برنامه اي نبوده است :  سابقه برنامه -2-2-12-2

اهنگ سازي آيتمها ي ارزيابي كننده بيمارستانها با امكانات و سياست هم:   اهداف برنامه -2-2-12-3
 .دانشگاه

پيشگيري از كاهش امتياز و درجه بدليل نامناسب بودن آيتمها با وضعيت :   شاخصهاي عمده برنامه -2-2-12-4
  شهرستان و دانشگاه

  .نياز به اعتباري ندارد :  منابع اعتباري برنامه-2-2-12-5
انجام ارزشيابي از طريق آيتمهاي متناسب با سياست دانشگاه و ارتقاء درجه  : ادامه برنامه – 2-2-12-6

   بيمارستانها
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -2
 

  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  تهيه نرم افزار جامع آماري  :  عنوان برنامه-2-2-13

    واحد آمار و مدارك پزشكي   :  مجري برنامه -2-2-13-1

 .قبال وجود نداشته است:    سابقه برنامه -2-2-13-2

  تمركز كليه اطالعات در يك برنامه :  اهداف برنامه -2-2-13-3

  دستيابي سريع و گزارشگيري كليه اطالعات در موافع مورد نياز :  شاخصهاي عمده برنامه -3-2-13-4

  . پيگيري و تهيه مي شودIT از طريق واحد :  منابع اعتباري برنامه-2-2-13-5

   .برنامه اي وجود ندارد :  وضعيت فعلي برنامه-3-2-13-6

 .برنامه اي وجود نداشته است  : سال اخير 5 روند برنامه در -3-2-13-7

   قتتهيه گزارشات ادواري مورد نياز در اسرع و :  ادامه برنامه– 3-2-13-8
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

برگزاري دوره هاي آموزش جامع جهت پرسنل و كاركنان كاردان و :  عنوان برنامه-2-2-14
    كارشناس مدارك پزشكي با همكاري گروه آموزشي دانشكده

    واحد آمار و مدارك پزشكي   :برنامه   مجري -2-2-14-1

 . يك دوره برگزار شده است85سال   :  سابقه برنامه -2-2-14-2

 به روز نمودن دانش كاركنان :  اهداف برنامه -2-2-14-3

آموزش شيوه هاي مدرن فنون مدارك پزشكي و آموزش كار با :   شاخصهاي عمده برنامه -2-2-14-4

 HER  وHISسيستم 

   .در سال جاري وجود نداشت :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-14-5

 .يك دوره برگزار شده است  : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-14-6

   برگزاري دوره هر ساله جهت آموزش فنون جديد : ادامه برنامه – 2-2-14-7
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -2
 

  
  
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
نصب و آموزش نرم افزار سطح بندي خدمات تخصصي ارسالي از وزارت متبوع   : عنوان برنامه-2-2-15

در خصوص سطح بندي چارت نيروي انساني در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه، جمع بندي اطالعات ، آناليز و 
   ارسال نتايج به وزارت متبوع

    واحد آمار و مدارك پزشكي   : برنامه   مجري-2-2-15-1

 .قبال وجود نداشته است:    سابقه برنامه -2-2-15-2

ارسال اطالعات به مركز توسعه شبكه و ارتقاء سالمت وزارت متبوع جهت  :  اهداف برنامه -2-2-15-3
 شده سطح  در قالب كتاب چاپ1393پيش بيني و اختصاص مجوزهاي جذب نيرو براي دانشگاه تا سال 

  بندي ارسالي از وزارت متبوع

   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-15-4
 .از مركز توسعه وزارت متبوع تامين شده است :  منابع اعتباري برنامه-2-2-15-5

   .در حال حاضر وجود ندارد :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-15-6

 سال قبل وجود داشته 6 ساله دارد در 6دي دوره   برنامه سطح بن: سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-15-7

 .است

  . ادامه خواهد يافت 1393بعد از سال  : ادامه برنامه – 2-2-15-8
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

آموزشي مرتبط با پدافند غير عامل،امداد نجات،مديريت برگزاري دوره هاي  : عنوان برنامه -2-2-16
  .بحران ويژه مديران ومسئولين درماني

                                            دفتر پرستاري  :  مجري برنامه -2-2-16-1

    ندارد   :  سابقه برنامه -2-2-16-2

 ....ر زمينه پدافند غيرعامل،امداد نجات و ارتقاء سطح علمي وعملي د:    اهداف برنامه -2-2-16-3

 ميزان آگاهي  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-16-4

  در حال حاضر برخي آموزشها در حال انجام مي باشد  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-16-5

در سالهاي گذشته مقدمات اجراي برنامه ها از قبيل   : سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-16-6

 .برگزاري برخي سمينارها و كارگاهها جهت اطالع پدسنل كادر پرستاري برگزار شده است 

با ادامه برنامه اميد است پرسنل كادر پرستاري آمادگي الزم  را در   :  ادامه برنامه -2-2-16-7

 .خصوص موارد فوق الذكر كسب نمايند 
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  داشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به-2
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

 

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

 .برنامه ريزي آموزشي واجرائي پژوهش درحوزه معاونت درمان و واحدهاي تابعه  عنوان برنامه -2-2-17

                                          دفتر پرستاري    :  مجري برنامه -2-2-17-1

 .ء سطح آگاهي پرسنل درماني درخصوص انجام پژوهشارتقا:   اهداف برنامه -2-2-17-2

 .نظارت بر پژوهشهاي انجام گرفته درحوزه درمان  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-17-3

 HSRبا هدايت طرحهاي پژوهشي و همچنين عضويت در شوراي :    وضعيت فعلي برنامه -2-2-17-4

  .ي فوق در حال انجام است هادانشگاه برنامه

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .تهيه برنامه آمادگي بيمارستانهاي تحت پوشش درخصوص مواجهه با بحران : عنوان برنامه -2-2-18

                                           دفتر پرستاري  :  مجري برنامه -2-2-18-1

 .برنامه آمادگي دراين خصوص وجود ندارد   :  سابقه برنامه -2-2-18-2

ارتقاء آمادگي دانشگاه بعنوان اصلي ترين سازمان ارائه دهنده خدمت درزمان : اهداف برنامه-2-2-18-3
 .بحران

ران،هدايت صحيح درزمان بحران نظارت بر امور پيشگيري قبل از بح  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-18-4
 .وبازتواني پس از بحران

درحال حاضر درصورت بروز بحران،برنامه اي منسجم دراين زمينه وجود :    وضعيت فعلي برنامه -2-2-18-5
 .ندارد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ي كاشان  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان-2
  

 
  

  
  
  
  
  
  

    

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  برنامه ريزي آموزشي واجرائي پژوهش دردفتر پرستاري : عنوان برنامه -2-2-19

                                         دفتر پرستاري    :  مجري برنامه -2-2-19-1

 .رتقاء سطح آگاهي پرسنل درماني درخصوص انجام پژوهشا:    اهداف برنامه -2-2-19-2

 نظارت بر پژوهشهاي انجام گرفته توسط پرستاران:  برنامه   شاخصهاي عمده -2-2-19-3

 HSRبا هدايت طرحهاي پژوهشي و همچنين عضويت در شوراي :    وضعيت فعلي برنامه -2-2-19-4

  .ي فوق در حال انجام است هادانشگاه برنامه

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .تشكيل كميته مرگ ومير بيماران اورژانس : عنوان برنامه -2-2-20

                                            دفتر پرستاري  :  مجري برنامه -2-2-20-1

 . نشده استتاكنون درحوزه معاونت درمان چنين كميته اي تشكيل:     سابقه برنامه -2-2-20-2

پيگيري وبررسي مرگ ومير بيماران اورژانس ورفع نواقص موجود در   :  اهداف برنامه -2-2-20-3

 .واحدهاي درماني تابعه

 .نظارت بر عملكرد اورژانس بيمارستانها:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-20-4

رستان بصورت پراكنده درحال حاضر مرگ وميرها درهر بيما  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-20-5

 .بررسي مي گردد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 
  

  

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .اجراي برنامه آموزش اصول صحيح گزارش نويسي در پرونده بيمار : عنوان برنامه -2-2-21

                                           پرستاري دفتر  :  مجري برنامه -2-2-21-1

 با ارزيابي هاي انجام شده،مشكالت موجود دراين خصوص مشخص 87رسال د :  سابقه برنامه -2-2-21-2

 .گرديد

 .ارتقاء كيفيت مراقبتهاي پرستاري:    اهداف برنامه -2-2-21-3

 .يفيت پرونده نويسي صحيحنظارت دقيق بر ك :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-21-4

 .هنوز اشكاالت متعددي دراين زمينه وجود دارد  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-21-5

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  اي پرسنل پرستاريمتمركز نمودن آموزش ضمن خدمت بر : عنوان برنامه -2-2-22

                                            دفتر پرستاري:   مجري برنامه -2-2-22-1

تاكنون اين امر بصورت متمركز نبوده وتوسط واحدهاي مختلف انجام مي شده :  سابقه برنامه -2-2-22-2
 .است

 ارتقاء سطح علمي پرسنل پرستاري:    اهداف برنامه -2-2-22-3

ميزان سطح علمي و مهارت پرسنل پرستاري شاغل در واحدهاي :    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-22-4
 درماني تابعه

در حال حاضر يكسري آموزشهاي ضروري توسط دفتر پرستاري با :    وضعيت فعلي برنامه -2-2-22-5
 هماهنگي واحد هاي درماني تابعه در حال انجام است

  يكسري دوره هاي آموزشي برگزار گرديده است  : سال اخير5 در   روند برنامه-3-2-22-6
 .با ادامه روند برنامه اميد است بتوانيم خدمات موثري به بيماران ارائه كنيم  :  ادامه برنامه -3-2-22-7
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   دانشگاه درمانمعاونت -2-2

   انجام مداخالت اجرايي در جهت تحكيم مصوبات كميته هاي كنترل عفونت : عنوان برنامه -2-2-23

                                              دفتر پرستاري:  مجري برنامه -2-2-23-1

 .كميته ها در واحدهاي درماني برگزار گرديده است:    سابقه برنامه -2-2-23-2

 ارتقاء سيستم پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني:   اهداف برنامه  -2-2-23-3

ميزان سطح علمي و مهارت پرسنل پرستاري شاغل در واحدهاي    :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-23-4
 درماني تابعه

 .در حال حاضر كميته ها در حال برگزاري است  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-23-5

در سالهاي گذشته نتايج حاصل از برگزاري كميته ها مشخص :  سال اخير 5امه در   روند برن-2-2-23-6
  .نموده است كه اصالح وضعيت موجود نياز به مداخالت جدي دارد

باتشكيل جلسات  مشترك بين كارشناسان واحدها وساير مسئولين دانشگاه  :  ادامه برنامه -2-2-23-7
.جهت رفع مشكالت انجام پذيرفته و اقدامات الزم انجام خواهد شد  هماهنگي الزم درخصوص تغييرات احتمالي 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .تشكيل هسته آموزشي حوزه معاونت درمان براي كليه رشته هاي شغلي : عنوان برنامه -2-2-24

                                          دفتر پرستاري    :  مجري برنامه -2-2-24-1

    ندارد   :  سابقه برنامه -2-2-24-2

  .ارتقاء سطح آموزش عملي وتئوري كليه رشته هاي شغلي درماني  :  اهداف برنامه -2-2-24-3

 .زي واثربخشي آموزش پرسنلنظارت بر چگونگي برنامه ري  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-24-4

 .براي اولين بارتصميم به تشكيل هسته آموزشي گرفته شده است  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-24-5
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 
 

 
 
 

  اشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ك-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   مداخله ايي تحويل گرفتن باليني بخش در جهت اصالح روند ارائه خدمات درمانياجراي:عنوان برنامه-2-2-25
                                          دفتر پرستاري    :  مجري برنامه -2-2-25-1

 مشكالت موجود در اين خصوص تعيين 87با ارزيابي هاي انجام شده در سال    :  سابقه برنامه -2-2-25-2
  . است گرديده

  ارتقاء كيفيت مراقبتهاي پرستاري و درماني در بيمارستان:    اهداف برنامه -2-2-25-3

 .ميزان اجرايي شدن برنامه بر اساس بازرسي هاي دوره اي :    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-25-4

 .در حال حاضر موضوع در حال پيگيري است :    وضعيت فعلي برنامه -2-2-25-5

در سال گذشته با اجراي برنامه ارزيابي موضوع وضعيت تا حدودي :  سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-25-6
 .مشخص گرديده است 

 .با اجراي برنامه فوق سعي بر رفع اشكاالت موجود است   :  ادامه برنامه -2-2-25-7

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

برگزاري دوره هاي اموزشي ضمن تخصصي براي مسئولين و مديران پرستاري    :عنوان برنامه-2-2-26
    با مجوز آموزش ضمن خدمت

                                             دفتر پرستاري:  مجري برنامه -2-2-26-1

   .سابقه اي در اين زمينه موجود نيست  :    سابقه برنامه -2-2-26-2

 ارتقاء كيفيت مديريت پرستاري:    اهداف برنامه -2-2-26-3

 نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط مسئولين پرستاري:   شاخصهاي عمده برنامه-2-2-26-4

ديريتي انجام مي شود به شكل پراكنده و عمومي در سطوح مختلف م:    وضعيت فعلي برنامه -2-2-26-5
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

كارگاه آموزش پرستاران در خصوص ايمني و محافظت از خود داراي امتياز   :عنوان برنامه-2-2-27
     آموزش مداوم

                                            دفتر پرستاري  :ي برنامه   مجر-2-2-27-1

   .سابقه اي در اين زمينه موجود نيست :     سابقه برنامه -2-2-27-2

 ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري  :  اهداف برنامه-2-2-27-3

 توسط مسئولين پرستارينظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-27-4
هر سال در اين خصوص برنامه هايي اجرا مي شود ولي داراي   :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-27-5

  .امتياز آموزش مداوم نبوده است 

  معاونت درمان  دانشگاه-2-2

ي پيرامون برگزاري چنين سمينار و كنفرانس هاي آموزشي با هماهنگ   :عنوان برنامه-2-2-28
       عناوين اولويت دار براي پزشكان و پرستاران داراي امتياز آموزش ضمن خدمت

                                          دفتر پرستاري  :    مجري برنامه -2-2-28-1

  ارتقاء كيفيت خدمات پزشكان و پرستاران:  داف برنامه   اه-2-2-28-2

   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-28-3
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  . پژوهش در درمانروش تحقيق باليني جهت انجام : عنوان برنامه -2-2-29

                                          كارشناس پژوهشي  :  مجري برنامه -2-2-29-1

   .ندارد :  سابقه برنامه -2-2-29-2

 . ارتقاء سطح علمي وعملي كارشناسان درمان درامر پژوهش  :  اهداف برنامه -2-2-29-3

 .برانجام امور پژوهشي در درماننظارت   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-29-4

 .فعال چنين آموزشي براي كارشناسان درمان بصورت منسجم وجود ندارد  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-29-5
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 
 

 
 
 
 
 

    

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .خانه ديجيتال ونحوه كار با آنكتاب : عنوان برنامه -2-2-30

                                          كارشناس پژوهشي  :  مجري برنامه -2-2-30-1

   .ندارد :  سابقه برنامه -2-2-30-2

  .ارتقاء سطح دانش وآگاهي كارشناسان حوزه درمان:    اهداف برنامه -2-2-30-3

 .نظارت برچگونگي استفاده صحيح از منابع جديد ومورد نياز  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-30-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت درمان دانشگاه -2-2

  تشكيل كميته دانشگاهي ايمني و ترويج زايمان طبيعي :  عنوان برنامه -2-2-31
 

  واحدمامايي   :امه مجري برن-2-2-31-1
 
  ملي  :نوع برنامه -2-2-31-2

  . هر كميته دانشگاهي تشكيل گرديده است1385از ابتداي سال : سابقه برنامه -2-2-31-3
 
ارتقا سالمت خانواده و پيشگيري از روند صعودي و افزايش بي رويه سزارين غيرضروري و  : اهداف برنامه -2-2-31-4

  مضرات آن 
 
    و پيشگيري از عوارض و مرگ و مير مادريأمين سالمت خانوادهت :اخصهاي عمده برنامه  ش-2-2-31-5
 
  30302 : منابع اعتباري برنامه -2-2-31-6
 
  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-31-7
   صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه-
 ميالد و شهيد رجايي به تفكيك - شهيد بهشتي- شبيه خواني تهيه آمارفراواني سزارين و زايمان طبيعي در بيمارستانهاي-

  پزشك و علت سزارين 
   مكاتبه با رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشي جهت اقدام وارائه راهكار مناسب -
   مكاتبه با پزشكان متخصص در اين زمينه در خصوص كاهش آمار سزارين-
است توسط رياست % 30كان و تشويق پزشكاني كه ميزان سزارين آنها كمتر از  تهيه جدول فراواني ميزان سزارين پزش-

  .محترم دانشگاه
  پزشكان متخصص و ماماها� عدد و توزيع در مراكز بهداشتي 5000 تهيه پمفلت آموزشي مزاياي زايمان طبيعي به تعداد -
  رجايي آران و بيدگل برگزاري كالسهاي آمادگي براي زايمان در بيمارستان نقوي و بيمارستان -
   طرح حضور همراه آموزش ديده در كنار خانم باردار در اتاق ليبر -
 
ارتقاء سطح آگاهي مادران باردار نسبت به مزاياي زايمان طبيعي و رساندن آمار سزارين به :ادامه برنامه -8 -2-2-31

  )5مراقبتهاي مديريت شده شماره ( ميزان استاندارد
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  جرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي ا-2
  

  معاونت درمان دانشگاه -2-2

   ماهه   1-59تشكيل كميته مراقبت مرگ كودكان   : :  عنوان برنامه -2-2-32
 

  واحدمامايي   : مجري برنامه-2-2-32-1
 
  ملي : نوع برنامه -2-2-32-2

   . اقدام به اين امر نموده است85ان معاونت سالمت از مرداد اداره كودك  : سابقه برنامه-2-2-32-3
 
تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ براي بهبود -2تعيين دقيق تر ميزان بروز مرگ -1 : اهداف برنامه -2-2-32-4

   طراحي و اجراي مداخالت مناسب  -3شاخصهاي سالمت كودكان در سطح شهر و توابع 
 
  U5MRميزان (رساندن آمار مرگ كودك به شاخصهاي استاندارد  :رنامه  شاخصهاي عمده ب-2-2-32-5

  ) تولد زنده ميباشد 1000 در 10كمتر از 
 
 30302 : منابع اعتباري برنامه -2-2-32-6

  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-32-7
   صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه-
  ستانهاي كاشان و حومه به تفكيك علت  تهيه آمار مرگ و مير كودك در بيمار-
   مكاتبه با رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشي جهت اقدام وارائه راهكار مناسب -
  . ساعت بد از مرگ كودك 48 تشكيل كميته بيمارستاني تا -
  . تولد زنده 1000 در 08/5 به U5MR رساندن -
 
گ مادر و پزشك زماني به بررسي مواردي مي پردازد كه ديگر نظام مراقبت مر : ادامه برنامه -2-2-32-8

رويداد واقعه، تجربه شده و صرفاً بايد از آن براي درس آموزي براي مداخله و عدم تكرار موارد مشابه استفاده 
  كرد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  اه  معاونت درمان دانشگ-2-2
 
   برگزاري مراسم روز ماما :  عنوان برنامه -2-2-33
 
   ملي : نوع برنامه-2-2-33-1

    واحد مامائي:  مجري برنامه -2-2-33-2
 
أتر دانشگاه  ارديبهشت در سالن آمفي تئ15در شهرستان كاشان  هر ساله در روز   : سابقه برنامه -2-2-33-3

 .دمي گردمراسمي به اين مناسبت برگزار 

  : اهداف برنامه -2-2-33-4
    مشخص كردن جايگاه ماما در سالمت خانواده   -
   افزايش انگيزه ماماها جهت ارائه خدمات بهتر  -
   آگاهي ماماها  افزايش- 

 
رضايتمندي پرسنل مامائي و تجليل از كليه كادر مامائي درماني ، بهداشتي :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-33-5

   اجرايي و ستادي و آموزشي ،
 
اين برنامه هر ساله برگزار گرديده است و جهت برگزاري مراسم مذكور در  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-33-6

    نيز برنامه ريزي الزم انجام  شده است88سال 
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  ه  معاونت درمان دانشگا-2-2
 
  آموزش پرسنل مامايي در خصوص داده هاي جديد طبق نيازسنجي  :  عنوان برنامه -2-2-34
 
 واحد مامايي :  مجري برنامه -2-2-34-1

  ملي : نوع برنامه -2-2-34-2

 .از ابتداي سال جاري كالس ها و گاركاه هاي متعددي  تشكيل گرديده است : سابقه برنامه -2-2-34-3

فني و عملياتي ماماها نسبت به تازه هاي علمي و تحكيم ,ارتقاء سطح آگاهي هاي علمي :داف برنامه اه-2-2-34-4
  آموخته هاي قبلي 

 
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-34-5
   نتايج پره تست و پست تست                                      -
   نتايج نيازسنجي و نظرسنجي فراگيران-
 
   : فعلي برنامه وضعيت-2-2-34-6
   مكاتبه با امور اداري دانشگاه جهت صدور مجوز كالسها-
  : تشكيل كالسها به شرح ذيل-
 مراقبت كانگورويي. 3                     احياي نوزاد                       -1

 كارگاه آموزشي مانا. 4آمادگي براي زايمان                                 -2

برنامه هاي آموزشي با توجه به نيازها اجرا شده و منجر , در صورت تخصيص دادن اعتبار: ادامه برنامه -2-2-34-7
  .  به ارتقاء كيفيت عملكرد پرسنل مامايي مي شود
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
 تشكيل كميته دانشگاهي  مرگ و مير مادران :  عنوان برنامه -2-2-35

  ملي: نوع برنامه -2-2-35-1
  واحد مامايي  : مجري برنامه -2-2-35-2
 
    . در كل كشور حيات يافته است1380اين كميته ها از سال  : سابقه برنامه -2-2-35-3

دران كشور از تعهدات ملي و بين المللي بوده و اين كاهش نسبت مرگ ومير ما: اهداف برنامه -2-2-35-4
 .   شاخص در كنار ساير شاخص هاي مرتبط با مرگ يكي از اندكس هاي توسعه انساني كشورهاست

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-35-5
  كاهش ميزان مرگ و مير مادران باردار  -
  كاهش درصد سزارين به زايمان طبيعي -

  :لي برنامه وضعيت فع-2-2-35-6
  صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه

 . كميته در اين خصوص تشكيل شده است  2 مرگ مادري 2از ابتداي سال جاري به علت وقوع 

وضيعت سالمت مادران در دنيا بعنوان يكي از اهداف و شاخص هاي توسعه : ادامه برنامه -2-2-35-7
 با فعال سازي مجدانه كميته مرگ مادران بصورت ماهانه و استفاده از يافتگي كشور محسوب مي شود لذا

    .راهكارهاي اعضاي كميته مي توان به اين مهم تحقق بخشيد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  يل كميته دانشگاهي مرگ و مير نوزادانتشك :  عنوان برنامه -2-2-36
 
  واحد مامايي :  مجري برنامه -2-2-36-1
 
  ملي:  نوع برنامه -2-2-36-2

  .  ، سه كميته دانشگاهي تشكيل شده است85از ابتداي سال : سابقه برنامه -2-2-36-3
 
  : اهداف برنامه -2-2-36-4
آسفيكسي وبيماريهاي عفوني بعنوان عوامل ,ي مادرزاديناهنجاريها, كم وزني هنگام تولد,  عامل نارسي5 - 

  . موثر در بروز مرگ شناخته شده و برنامه هاي كاهش مرگ نوزادان بر اين اساس استوار گرديده ست
  : جهت رسيدن به اهداف فوق بايد اقدامات زير را انجام داد-
  ن   برنامه هاي پيشگيري كننده از زايمان زودرس و تولد نوزاد كم وز-
   برنامه هاي پيشگيري كننده از ناهنجاريهاي مادرزادي-
  برنامه هاي پيشگيري كننده از صدمات زايماني-

   برنامه هاي پيشگيري كننده از عفونت-

  در هزار تولد زنده10كاهش مرگ نوزاد به زير   : شاخصهاي عمده برنامه-2-2-36-5

  30302: منابع اعتباري برنامه -2-2-36-6
 
  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-36-7
   صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه-1
   تولد  1000 در 75/8 كاهش ميزان مرگ نوزادي به ميزان -2
علت بستري و , نوع زايمان,  تهيه جدول فراواني مرگ نوزادي بيمارستانهاي تابعه به تفكيك سن حاملگي-3

 علت مرگ بصورت ماهانه

  :ادامه برنامه  -2-2-36-8
  تشكيل فعاالنه كميته هاي بيمارستاني و دانشگاهي مرگ ومير نوزاد  ‐
  آموزش كليه كاركنان بمنظور كسب مهارتهاي الزم در خصوص مراقبت از نوزادان و احيا نوزاد  ‐
  افزايش آگاهي والدين در باره مراقبت از نوزادان ‐
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  مات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خد-2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
 اقدام جهت گرفتن لوح دوستدار مادر براي بيمارستان رجايي :  عنوان برنامه -2-2-37

 واحد مامايي  : مجري برنامه -2-2-37-1

   ملي پايلوت :نوع برنامه -2-2-37-2

  86از سال :  سابقه برنامه -2-2-37-3
 
  :داف برنامه  اه-2-2-37-4
 ايجاد فضاي مناسب جهت - كاهش موارد مرگ نوزاد   - كاهش سزارين  - كاهش موارد مرگ مادر  - 

 كم شدن مداخالت پزشكي–زايمان ايمن 

 يكي از بيمارستانهاي شهر كاشان و حومه لوح 1388تا پايان سال   : شاخصهاي عمده برنامه-2-2-37-5
 .دوستدار مادر را دريافت نمايد

  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-37-6
ب ، آ مورد زايمان در 8 مورد زايمان بي درد با گاز انتونكس ، 25 مورد زايمان فيزيولوژيك ، 67 اجراي -

   87 مورد زايمان با همراه    در سال 20
 خانم باردار در حال آموزش مي 130 راه اندازي كالس آمادگي براي زايمان كه در حال حاضر حدود -
  . شند با
  وضعيتي8 خريداري يك تخت زايمان -

  : ادامه برنامه -2-2-37-7
 با ادامه روند فوق الذكراقدام جهت افزايش فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز در اين بيمارستان صورت -

  .  خواهد پذيرفت
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  كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
   آموزش آمادگي براي زايمان مخصوص خانم هاي باردار :  عنوان برنامه -2-2-38
 
  واحد مامايي   مجري برنامه-2-2-38-1
 
   ملي پايلوت : نوع برنامه -2-2-38-2
 
 كاهش سزارين هاي بي  تمايل زنان به زايمان طبيعي با كاهش درد زايمان و: اهداف برنامه -2-2-38-3

 رويه و غيرضروري  و ايجاد شرايط زايمان ايمن

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-38-4
   1394تا سال % 96 افزايش پوشش زايمان ايمن به ميزان بيش از -
  درصد25 كاهش ميزان سزارين به ميزان -

  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-38-5
 در بيمارستان نقوي 87 بيمارستان رجايي آران و بيدگل و آبان ماه سال  در87اين كالسها از شهريورماه سال 

 خانم در اين كالسها در حال يادگيري 150 جلسه براي خانمهاي باردار برگزار مي شود و حدود 8طي 
  .ميباشند

  : ادامه برنامه -2-2-38-6
   برگزاري  فعاالنه كالسها ي امادگي براي زايمان -
  انگيزه خانم هاي باردار جهت حضور در كالسها    افزايش آگاهي و -
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  تامين نيروي انساني كادر مامايي به وسيله استانداردسازي نيروي انساني :  عنوان برنامه -2-2-39
 
   واحد مامايي  : مجري برنامه -2-2-39-1
 
   منطقه اي : نوع  برنامه -2-2-39-2
 
  : اهداف برنامه -2-2-39-3

   تقويت زايمان ايمن در بخش هاي زايمان -ارائه خدمات بهتر به مددجويان  

  استاندارسازي نيروي انساني به ازاء هر تخت بيمارستاني : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-39-4
 
  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-39-5

تامين نيروي مامايي با استفاده از نيروهاي طرحي و برگزاري آزمون استخدام قراردادي مامايي جهت تامين 
  پرسنل مامايي در بيمارستان بهشتي و زايشگاه رجايي 

 
  .د در حال حاضر بنا به نياز و درخواست  واحد تامين نيرو ميشو : ادامه برنامه -2-2-39-6
  

  
  

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  اجراي برنامه مراقبت مرگ نوزاد در بيمارستانها  :  عنوان برنامه -2-2-40
 
  واحد مامايي   : مجري برنامه -2-2-40-1
 

  ملي   : نوع  برنامه-2-2-40-2
 
   88گسترش برنامه در بيمارستانهاي كاشان و حومه تا پايان سال :  اهداف برنامه-2-2-40-3

 . در هزار تولد زنده10كاهش مرگ نوزاد به زير  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-40-4

  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-40-6
 تشكيل -مارستانها صدورابالغ مسئول بررسي مرگ در بي- صدورابالغ مسئول بررسي مرگ در دانشگاه-

  تولد  1000 در 75/8 كاهش ميزان مرگ نوزادي به ميزان -كارگاه آموزشي مبحث نرم افزار مربوطه 
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت درمان دانشگاه -2-2

  ماهه در بيمارستانها و واحدهاي درماني و بهداشتي59-1ك اجراي برنامه مراقبت مرگ كود :  عنوان برنامه -2-2-41

    واحد مامايي: مجري برنامه -2-2-41-1

 ملي : نوع  برنامه -2-2-41-2

  : اهداف برنامه -2-2-41-3
 ماهه و كاهش مرگ 59-1 ماهه با تكيه بر نظام مراقبت مرگ كودك 59-1پيشگيري از مرگ كودك 
ي ناشي از سوانح و حوادث غيرعمدي ، اسهال ، عفونتهاي تنفسي و بيماريهاي كودكان قابل پيشگيري مرگها

    87نسبت به سال % 10ژنتيكي به ميزان 

  تولد 1000 در 10 ماهه به كمتر از 59-1كاهش ميزان مرگ كودك  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-41-4

  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-41-5
هه در همه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه اجرا ميشود و ميزان مرگ  ما59-1نظام مراقبت مرگ كودك 

   .  تولد ميباشد1000 در 08/5كودك 

 ميزان مرگ كودك ناشي از حوادث به 1388با ادامه برنامه انتظار مي رود در سال  : ادامه برنامه -2-2-41-6
  . كاهش يابد87سال % 10ميزان 

  

  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
 اجراي برنامه بيمارستان دوستدار مادر در بيمارستان بهشتي :  عنوان برنامه -2-2-42

 واحد مامايي   : مجري برنامه -2-2-42-1

   ملي پايلوت: نوع  برنامه -2-2-42-2

  : اهداف برنامه -2-2-42-3
   موارد مرگ مادر  كاهش-
   كاهش سزارين  -
   كاهش موارد مرگ نوزاد  -
  ايجاد فضاي مناسب جهت زايمان ايمن- 

  1394تا سال % 96افزايش پوشش زايمان ايمن به ميزان بيش از  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-42-4

  .ارستان بهشتي انجام شده استدرحال حاضر چند مورد زايمان با همراه در بيم:وضعيت فعلي برنامه -2-2-42-5
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    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  اتوماسيون كنترل كيفي درآزمايشگاهها:عنوان برنامه-2-2-43

                                       اداره امور آزمايشگاه:   مجري برنامه -2-2-43-1

  1387زبهمنا:  سابقه برنامه-2-2-43-2

  افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها  :  اهداف برنامه-2-2-43-3

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات:  شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-43-4

   منطقه اي:   منابع اعتباري برنامه -2-2-43-5

  درحال اجرا:ي برنامه   وضعيت فعل-2-2-43-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  راه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسي :عنوان برنامه-2-2-44

                                       اداره امور آزمايشگاه:   مجري برنامه -2-2-44-1

 . 1385ازسال :  سابقه برنامه-2-2-44-2

   استفاده در مواقع بحراني همچنين عدم ارسال آزمايشات به خارج از شهر: :  اهداف برنامه -2-2-44-3

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-44-4

   ي مل:  منابع اعتباري برنامه -2-2-44-5

 درحال اجرا :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-44-6
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 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  راه اندازي سنجش سطح الكل سرم :عنوان برنامه-45 -2-2

                                       اداره امور آزمايشگاه:   مجري برنامه -2-2-45-1

 .1387ازبهمن  :  سابقه برنامه -2-2-45-2

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات   اهداف برنامه-2-2-45-3

   .افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-45-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -45-5 -2-2

 .درحال اجرا مي باشد :  وضعيت فعلي برنامه -45-6 -2-2

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  راه اندازي آزمايشهاي فوق تخصصي دربين آزمايشگاههاي كاشان  :عنوان برنامه-2-2-46

                                       اداره امور آزمايشگاه :   مجري برنامه-2-2-46-1

  1387از اسفند :  سابقه برنامه-2-2-46-2

 افزايش كيفيت وتسريع در جواب دهي به بيماران :  اهداف برنامه -2-2-46-3

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-46-4

   منطقه اي:  منابع اعتباري برنامه -2-2-46-5

 درحال اجرا :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-46-6
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 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  بهسازي آزمايشگاه بيمارستان سيدالشهدا آران:عنوان برنامه -2-2-47

                                       اداره امور آزمايشگاه :  مجري برنامه -2-2-47-1

 1387از دي ماه  :  سابقه برنامه -2-2-47-2

    استانداردسازي آزمايشگاهها:  اهداف برنامه -2-2-47-3

   افزايش كيفيت ئر آزمايشات :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-47-4

   .ملي :ي برنامه   منابع اعتبار-2-2-47-5

 .درحال اجرا مي باشد :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-47-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  ادامه روند استاندارد سازي آزمايشگاهها :عنوان برنامه-2-2-48

                                       اداره امور آزمايشگاه:   مجري برنامه -2-2-48-1

  .1385ازسال :  سابقه برنامه-2-2-48-2

  افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها :  اهداف برنامه -2-2-48-3

 ماترضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خد:   شاخصهاي عمده برنامه -2-2-48-4

 ملي   :  منابع اعتباري برنامه -2-2-48-5

 درحال اجرا:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-48-6
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 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  سنجش سطح سرمي داروهاي ضد تشنج :عنوان برنامه-2-2-49

                                       اداره امور آزمايشگاه :ري برنامه   مج-2-2-49-1

  1387زبهمنا:  سابقه برنامه-2-2-49-2

  افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها:   اهداف برنامه -2-2-49-3

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات:   شاخصهاي عمده برنامه -2-2-49-4

   منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-49-5

 درحال اجرا:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-49-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   ترمومترو-سانتريفوز– سمپلر كاليبراسيون وكنترل تجهيزات اندازه گيري آزمايشگاهي مانند:عنوان برنامه-2-2-50

                                       اداره امور آزمايشگاه :  مجري برنامه -2-2-50-1

  1387زبهمنا:  سابقه برنامه-2-2-50-2

  افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها :  اهداف برنامه -2-2-50-3

 ماران وباالرفتن سطح كيفيت خدماترضايتمندي بي :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-50-4

   منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-50-5

 درحال اجرا:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-50-6
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 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  شگاه مواد مخدرانتقال آزماي :عنوان برنامه-2-2-51

                                       اداره امور آزمايشگاه :  مجري برنامه -2-2-51-1

  .پيگيري شده1387در سال :   سابقه برنامه -2-2-51-2

  .انتقال از يك محيط با بافت كامال فرسوده :  اهداف برنامه -2-2-51-3

 تمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدماترضاي :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-51-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-51-5

 درمحل درمانگاه سلطان مير احمد :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-51-6
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   ي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه ها-2
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  جدا كردن فيزيكي محل آزمايشگاه مركزي از آزمايشگاه رفرانس  : عنوان برنامه -2-2-52

                                       اداره امور آزمايشگاه:   مجري برنامه -2-2-52-1

 .از طرف آزمايشگاه مرجع سالمت اجباري گرديده1385ازسال :   سابقه برنامه -2-2-52-2

  افزايش كيفيت در آزمايشگاه:  برنامه   اهداف-2-2-52-3

   .رضايت بيماران ونيز افزايش بازدهي وافزايش ايمني كاركنان : شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-52-4

   .ملي:   منابع اعتباري برنامه -2-2-52-5

 .درحال اجرا مي باشد : وضعيت فعلي برنامه  -2-2-52-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  تكميل روند ايمني سازي آزمايشگاهها  :عنوان برنامه-2-2-53

                                       اداره امور آزمايشگاه :  مجري برنامه -2-2-53-1

  .1385ل ازسا:  سابقه برنامه-2-2-53-2

  افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها :  اهداف برنامه -2-2-53-3

 افزايش ضريب ايمني بين كاركنان :  شاخصهاي عمده برنامه -53-4 -2-2

   ملي:   منابع اعتباري برنامه -2-2-53-5

 درحال اجرا :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-53-6
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   درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -2

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  ادامه كارگاههاي آموزشي:عنوان برنامه-2-2-54

                                       اداره امور آزمايشگاه:   مجري برنامه -2-2-54-1

  .1385زسال ا :  سابقه برنامه-2-2-54-2

  افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها :  اهداف برنامه -2-2-54-3

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات : شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-54-4

 ملي   :  منابع اعتباري برنامه -2-2-54-5

 درحال اجرا : وضعيت فعلي برنامه  -2-2-54-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  خريد دستگاه سونوگرافي چهاربعدي پيشرفته جهت بيمارستان شهيد بهشتي:عنوان برنامه-2-2-55

  :   نوع برنامه -2-2-55-1
   منطقه اي                 ملي              

         منطقه اي پايلوت        يلوت         ملي پا                                                   

افزايش ارتقاء كيفيت سونوگرافي هاي انجام شده در بيمارستان شهيد :  اهداف برنامه -2-2-55-2
  بهشتي

  تشخيص به موقع بيماريها–رضايت پزشكان از خدمت ارائه شده :   شاخصهاي عمده برنامه -2-2-55-3
بدليل كمبود اعتبارات و عدم پيگيري از طرف استفاده كنندگان :    امه   وضعيت فعلي برن-2-2-55-4

   .منتفي گرديد
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    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   خريد چندين تخت اتاق عمل پيشرفته   :عنوان برنامه -2-2-56

  :  امه  نوع برن-2-2-56-1
   منطقه اي                 ملي              

         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            

با توجه به طوالني بودن زمان بعضي اعمال جراحي نياز به پوزيشن هاي  :  اهداف برنامه-2-2-56-2
م بعضي عملها مي طلبد اقدام الزم جهت تعيين اين تجهيزات جهت رضايت كادر خاص جهت انجا

    .جراحي و ارائه خدمات بهتر صورت پذيرد

  . كيفيت خدمات ارائه شده -رضايت كادر جراحي بيمارستانها:    شاخصهاي عمده برنامه-2-2-56-3

ته جهت بيمارستانهاي شهيد بهشتي و  دستگاه تخت جراحي پيشرف4   :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-56-4
   .نقوي خريداري و راه اندازي گرديد

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .خريد دستگاههاي پزشكي براي مراكز آموزشي :عنوان برنامه -2-2-57

                                           تجهيزات پزشكي :مجري برنامه   -2-2-57-1

 .از آذرماه سال جاري:   سابقه برنامه -2-2-57-2

  .باال بردن كيفيت وكميت دستگاههاي آموزشي تحقيقاتي :  اهداف برنامه -2-2-57-3

كز آموزشي وباالبردن توان خريد دستگاههاي تشخيصي جهت مرا :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-57-4
   .آموزشي وپژوهشي

   .ملي :  منابع اعتباري برنامه -5- 2-2-57

 . يورو تجهيزات آموزشي000/480خريد  :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-57-6
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 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .طرح هولوگرام كاالهاي پزشكي :عنوان برنامه -2-2-58

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-58-1

 .از سال جاري :  سابقه برنامه -2-2-58-2

  .نظارت جدي بر فروشندگان تجهيزات پزشكي درسطح شهر:   اهداف برنامه -2-2-58-3

 ).  ازلحاظ كيفيت وقيمت(نظارت دقيق بر كاالهاي ارائه شده   : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-58-4

   .ملي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-58-5

 .درمرحله معرفي شركتها جهت گذراندن دوره آموزشي :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-58-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .آموزش جامع نحوه استفاده ونگهداشت تجهيزات پزشكي :عنوان برنامه -2-2-59

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-59-1

  .1387از ابتداي سال :   سابقه برنامه -2-2-59-2

  .باال بردن سطح علمي استفاده كنندگان از وسايل پزشكي  : اهداف برنامه -2-2-59-3

   .باالبردن طول عمر دستگاهها :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-59-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-59-5

 .كي فوريتهاي پزشدرحال اجراي آموزش براي پرسنل بيمارستانها ومركز :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-59-6
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه -2

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .خريد دستگاه شتاب دهنده  :عنوان برنامه-2-2-60

                                           تجهيزات پزشكي:   مجري برنامه -2-2-60-1

  . استفاده از تجهيزات راديوتراپي درتشخيص ودرمان بيماران  :  اهداف برنامه-2-2-60-2

   .عدم نياز به ارجاع بيماران به تهران :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-60-3

   . منطقه اي:  منابع اعتباري برنامه -2-2-60-4

ن سال آينده نسبت به تامين اعتبار واخذ انشاء اله درصورت تائيد مسئولي :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-60-5

 .مجوز سطربندي اقدام مي گردد
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    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  
  

   ات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدم-2
    

 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

    .MRIقرارداد سرويس ونگهداري  :عنوان برنامه -2-2-61

                                           تجهيزات پزشكي :ري برنامه   مج-2-2-61-1

 1388باعنايت به مشكالت تعمير دستگاه مربوطه مقرر گرديد از ابتداي سال  :  سابقه برنامه -2-2-61-2

 .خدمات بصورت قرارداد ارائه گردد

  .پائين آوردن زمان خواب دستگاه :  اهداف برنامه -2-2-61-3

   .تصويربرداري بصورت سه شيفت كاري وبرنامه منظم نگهداشت  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-61-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-61-5

 .فعال تعميرات بصورت موردي وبا تاخير مي باشد:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-61-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .نظارت جدي بر ايمپلنتهاي كاشتني ارتوپدي :عنوان برنامه -2-2-62

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-62-1

 .ل اداره كل اجباري گرديده است طي دستورالعم1387از خرداد ماه  :  سابقه برنامه -2-2-62-2

   .ي4مبارزه با خريد كاالي پزشكي قاچاق وتقلب :  اهداف برنامه -2-2-62-3

   .رضايت بيماران از كاالي كاشتني ارتوپدي وتهيه كاالي اصل :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-62-4

   .ملي:   منابع اعتباري برنامه -2-2-62-5

 .درحال اجرا مي باشد : برنامه   وضعيت فعلي-2-2-62-6
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    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  
  

    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  
 
 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .تجهيز وراه اندازي مركز اورژانس تروما :عنوان برنامه -2-2-63

                                           تجهيزات پزشكي:   مجري برنامه -2-2-63-1

 88درمرحله ساخت بوده ودفتر فني قول تحويل ساختمان فوق را در خردادماه  :  سابقه برنامه -2-2-63-2
  .داده است

  .بهره برداري از امكانات پيشرفته در ساختمان اورژانس جراحي جديد :  اهداف برنامه -2-2-63-3

 .دي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت درمانرضايتمن:   شاخصهاي عمده برنامه -2-2-63-4

   .منطقه اي:   منابع اعتباري برنامه -2-2-63-5

 .درمرحله پاياني ساخت اورژانس تروما:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-63-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

    .خريد دستگاه اگزايمر  :عنوان برنامه-2-2-64

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-64-1

 . اخذ گرديده است20مجوز كميسيون ماده  :  سابقه برنامه -2-2-64-2

   .ردرمان بيماران با عيب انكساري چشم توسط ليز:   اهداف برنامه -2-2-64-3

   .عدم ارجاع بيماران به شهرستانهاي همجوار  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-64-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-64-5

 .درمرحله عقد قرارداد بصورت مشاركت با شركت ايران ممكو :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-64-6
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   ي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشك-2
  

  
  

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   .خريد چهار دستگاه راديولوژي جهت بيمارستان شهيد بهشتي :عنوان برنامه -2-2-65

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-65-1

  . 1387قصه در ديماه برگزاري منا :   سابقه برنامه-2-2-65-2

  .تعويض دستگاههاي راديولوژي فرسوده :  اهداف برنامه -2-2-65-3

 .رضايتمندي بيماران وباالبردن كيفيت تصاوير :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-65-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-65-5

 ). زيمنس-فن آوري آزمايشگاهي(رداد با برنده مناقصه درمرحله انعقاد قرا :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-65-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

    .خريد يك دستگاه آنژيوگرافي :عنوان برنامه -2-2-66

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-66-1

بدليل عدم گشايش اعتبار ازطريق بانك رفاه،ازطريق هئيت امناء ارزي اقدام  :  سابقه برنامه -2-2-66-2
 .گرديد

   .درتشخيص ودرمان بيماران قلبي:   اهداف برنامه -2-2-66-3

   . عدم نياز بيماران به اعزام به تهران:  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-66-4

   .منطقه اي :  منابع اعتباري برنامه -2-2-66-5

 دستگاه در LCمبلغ دو ميليارد ريال بصورت پيش پرداخت هزينه شده و:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-66-6
  .آلمان فعال گرديده است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  
  

    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

 

 ن  دانشگاه معاونت درما-2-2

   .افزايش پستهاي سازماني كارشناسان واحد تجهيزات پزشكي :عنوان برنامه -2-2-67

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-67-1

 . سال جاري :  سابقه برنامه -2-2-67-2

  .رت بهتر وباالبردن كيفيت نگهداشتاصالح ساختار واحد ونظا :  اهداف برنامه -2-2-67-3

 . خريد دقيق تر- باال بردن كيفيت دستگاهها-رضايت بيمارستانها  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-2-67-4

   .ملي  :  منابع اعتباري برنامه-2-2-67-5

ال گرديده باعنايت به پيشنهاد رسيده ازطرف مدير كل،به هيئت امناء ارس : وضعيت فعلي برنامه -2-2-67-6
 .است

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

    .خريد سي تي اسكن مولتي اساليس :عنوان برنامه -2-2-68

                                           تجهيزات پزشكي :  مجري برنامه -2-2-68-1

 . گرفته شده است1387مجوز سطربندي درابتداي سال  :  سابقه برنامه -2-2-68-2

   .باالبردن كيفيت تصوير سي تي اسكن:   اهداف برنامه -2-2-68-3

   .رضايت بيماران وتعويض سي تي اسكن فرسوده نقوي :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-68-4

   ).اعتبارات سال آينده(منطقه اي   :  منابع اعتباري برنامه-2-2-68-5

  .دو دستگاه سي تي اسكن يك اساليس :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-68-6
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    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  
  
  
  
  

    

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

    بوالنسهاي پشتيبانتعمير و تجهيز آمبوالنسهاي مستهلك بعنوان آم   : عنوان برنامه-2-2-69

  :   نوع برنامه -2-2-69-1

   منطقه اي                ملي              
         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            

   حوزه ستادي معاونت درمان–مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي    :  مجري برنامه -2-2-69-2

 در برنامه توسعه چهارم اقدام در جهت تجهيز آمبوالنسهاي قابل استفاده 84از سال :   سابقه برنامه -2-2-69-3
 . سال آغاز شده است15در اورژانس و از رده خارج كردن آمبوالنسهاي باالي 

 هاي پزشكي و اورژانسهاي بيمارستانيافزايش كيفيت و كميت خدمات فوريت :  اهداف برنامه -2-2-69-4

   زمان ارائه خدمات–رضايت نيازمندان خدمات اورژانس  -   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-69-5

در حال حاضر تعدادي آمبوالنسهاي مركز فوريتهاي پزشكي رده خارج  :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-69-7
    .دن با هدف پشتيبان و يا كارايي در حوادث مي باشدو مابقي در حال تعمير و تجهيز ش. اعالم شده است

در سالهاي گذشته با پيگيريهاي انجام شده و مساعدتهاي اورژانس   : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-69-8
كشور واحد تجهيزات دانشگاه و سازمان پايانه هاي استان تعدادي از آمبوالنسهاي تجهيز شده اند و پشتيبان قرار 

 .ه اندگرفت

با ادامه برنامه تجهيز كليه ناوگان فوريتهاي پزشكي اقدام به تعمير و تجهيز  : ادامه برنامه – 2-2-69-9
  .آمبوالنسها صورت خواهد پذيرفت و تبديل به كدهاي امداد و نجات خواهند گشت
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    برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

    ساخت ساختمان مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كاشان   : عنوان برنامه-2-2-70

  :   نوع برنامه -2-2-70-1
   منطقه اي                ملي              

         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            

    مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي-حوزه ستادي معاونت درمان  :  مجري برنامه -2-2-70-2

در سالهاي گذشته اقداماتي در خصوص تعمير ساختمانهاي موجود و انجام جابجائيهايي   :  سابقه برنامه -2-2-70-3
 .ته است رفع مشكل نبود اين مركز را بنمايدكه نتوانس. جهت بهبود امر صورت گرفته است

 پياده سازي برنامه نرم افزاري -تامين فضاي فيزيكي مناسب جهت انجام امور محوله- :  اهداف برنامه -2-2-70-4
 - تجميع واحدهاي ارائه دهنده خدمات در مواقع بحران و حوادث غير مترقبه و تمركزگرايي-مرتبط با حيطه فعاليت اداره

  و برگزاري آموزشهاي ضروري ضمن خدمت با داشتن فضا و وسايل كمك آموزشي در مركزاجرا

 امكان ارائه خدمت به نحو مطلوب توسط –رضايتمندي پرسنل از فضاي فيزيكي   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-70-5
   امكان ارائه خدمت در مواقع بحران و حوادث غير مترقبه-پرسنل

  .  زمين و نقشه مركز تهيه شده و در اختيار دفتر فني قرار گرفته است :لي برنامه  وضعيت فع-2-2-70-6
در سالهاي گذشته اقداماتي از قبيل جابجائي و تعمير فضاهاي فيزيكي موجود   : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-70-7

ات در دو مركز جدا و با كمبود نسبي و خدم. انجام شده است ولي با اينحال فضاهاي موجود پاسخگوي نيازها نمي باشد
 .فضاي فيزيكي در حال انجام است

با تامين منابع مالي الزم اقداماتي در خصوص ساخت و تجهيز به جديدترين سيستم نرم  : ادامه برنامه – 2-2-70-8
  .افزاري حوادث و فوريتهاي پزشكي صورت خواهد پذيرفت
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  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان نشگاه علوم دا هاي اجرايي برنامه -2
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     جذب دانشجوي آموزشكده فوريتهاي پزشكي   :عنوان برنامه -2-2-71

   :   نوع برنامه-2-2-71-1

   منطقه اي               ملي              
         منطقه اي پايلوت        لوت         ملي پاي                                                    

  مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي  :  مجري برنامه-2-2-71-2

 85سال :   سابقه برنامه -2-2-71-3

جذب نيروي ديپلم و آموزش آنها بعنوان دانشجوي فوريتهاي پزشكي و بكار  :  اهداف برنامه -2-2-71-4
 سطح دانشگاهگيري آنها در پايگاههاي 

    ..اولين دوره آموزش در حال انجام است :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-71-5
 .از سال گذشته اولين دوره جذب نيرو و آموزش آغاز شده است  : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-71-6

 ساير شهرستانها به با ادامه روند جذب و آموزش نيروها نياز شهرستان كاشان و : ادامه برنامه – 2-2-71-7
  .نيروهاي فوريتهاي پزشكي مرتفع خواهد شد
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دا هاي اجرايي برنامه -2
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     آموزش ضمن خدمت كاركنان   : عنوان برنامه-2-2-72

  :   نوع برنامه -2-2-72-1
   منطقه اي               ملي               

         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            
  مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي :  مجري برنامه -2-2-72-2

 و ارتقاء كيفي اين خدمات 115ژانس  در برنامه توسعه فراگير خدمات اور83از سال :   سابقه برنامه -2-2-72-3
 .آغاز شده است

 با احتساب ساعت آموزش از طريق كتابهاي 115آموزش به پرسنل اورژانس  :  اهداف برنامه-2-2-72-4
. امداد در كوير. امداد سيالب. برگزاري كالسهاي امداد جاده اي . پيشرفته. مياني. اورژانس پيش بيمارستاني پايه

و ارتقاء سطح ... جستجو و نجات بالگرد و.تفسير الكترو كارديوگرافي . ين حوادث ترافيكي رها سازي مصدوم
  )پاراميديك(معلومات پرسنل از اين طريق به سطح كارشناسي ارشد 

 ميزان –ميزان آگاهي پرسنل بر اساس رفرانسهاي موجود جهاني   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-72-5
  115 خدمات اورژانس رضايتمندي نيازمندان به

  .  در حال حاضر فعاليت در اين راستا آغاز و در حال اجرا مي باشد :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-72-6
  . فعاليت آغاز شده است1383از سال   : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-72-7

ارائه شده و نيازسنجي بر اساس با ادامه روندآموزش و انجام ارزيابي آموزشهاي  : ادامه برنامه – 2-2-72-8
  .ارزيابي ها ساير اقدامات انجام خواهد شد
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دا هاي اجرايي برنامه -2
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

 GPRS و    GPSاستفاده از برنامه نرم افزاري    : عنوان برنامه-2-2-73

  :  مه  نوع برنا-2-2-73-1
   منطقه اي               ملي               

         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            
 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي :   مجري برنامه -2-2-73-2

 .ن برنامه در كشور ايران تا كنون وجود نداشته استسابقه اي از اي :  سابقه برنامه -2-2-73-3

با اجراي برنامه دسترسي سريع و آسان به موقعيت ماهوارهاي آمبوالنس ها  :  اهداف برنامه-2-2-73-4
از طرفي ارسال اطالعات از قبيل نوار قلب . خصوصا در مواقع بروز حوادث غير مترقبه امكان پذيرد خواهد بود 

 و بلعكس جهت ارتقاء سطح كيفي و استفاده و هدر ندادن EOC بيماران در صحنه حادثه به مركزاز بالين ... و 
 .زمان طاليي در اورژانس بسيار موثر خواهد بود

 كيفيت خدمات - امكان مكان يابي تيم اعزامي جهت ارائه خدمات-1  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-73-5
  ياز زمان انجام خدمات مورد ن-ارائه شده

 .تامين برنامه نرم افزاري بعهده اورژانس كشور مي باشد :  منابع اعتباري برنامه-2-2-73-6

در حال حاضر به دليل نقص در زير ساختارهاي شهرستان برنامه فوق اجرا  :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-73-7
    .نمي شود

 قبيل بازديد از چند مركز كه فعاليت نرم پيگيرهاي مقدماتي از  : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-73-8
 صورت گرفته GISرايزني دانشگاه با شهرداري جهت انجام تهيه نقشه هاي . افزاري دارند انجام شده است 

  .است

  .با ادامه برنامه و ارزيابي آن امكان به روز رساني آن وجود خواهد داشت : ادامه برنامه – 2-2-73-9
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دا هاي اجرايي برنامه -2
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  پايگاه اورژانس جاده اي كاشان4احداث ساختمان جهت  عنوان برنامه-2-2-74

  :   نوع برنامه -2-2-74-1

   منطقه اي               ملي              
         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            

  حوزه ستادي معاونت درمان و اداره حوادث و فوريتهاي پزشكي  :  مجري برنامه-2-2-74-2

 با سفر رياست محترم جمهوري و تامين بودجه مربوطه از طريق اعتبارات 86از سال   :  سابقه برنامه-2-2-74-3

  اخذ زمين از زمين شهري و منابع طبيعي و جهاد فعاليت آغاز شده استسفر استاني و

احداث ساختمان مستقل و ملكي دانشگاه به عنوان پايگاههاي جاده اي دانشگاه علوم :  اهداف برنامه -2-2-74-4

  پزشكي كاشان جهت تثبيت موقعيت اورژانس و رفاه حال پرسنل فوريتهاي پزشكي

    ميزان رضايتمندي پرسنل–تعداد پايگاههاي اورزرانس جاده اي :  مده برنامه   شاخصهاي ع-2-2-74-5

  بودجه هاي سفر استاني رياست جمهوري :  منابع اعتباري برنامه-2-2-74-6

    .در مرحله ساخت توسط پيمانكار مي باشد :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-74-7

  شته اقدامات الزم درخصوص جانمايي پايگاههاي درسال گذ: سال اخير5 روند برنامه در -2-2-74-8

  .با ادامه برنامه و ارزيابي آن امكان به روز رساني آن وجود خواهد داشت : ادامه برنامه – 2-2-74-9
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دا هاي اجرايي برنامه -2
 
 

 
 
 
 
 

    
  
 

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

و تبديل ... پالس اكسي متر و + تجهيز آمبوالنسهاي فوريتهاي پزشكي به دستگاه شوك و بنت  :  امهعنوان برن-2-2-75
  MCCUو  MICUآنها به 

  :   نوع برنامه -2-2-75-1
   منطقه اي               ملي              

         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            
  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي:   مجري برنامه -2-2-75-2

  .راه اندازي شده است MICU آمبوالنس 4 :  سابقه برنامه -2-2-75-3

 تجهيز تمام آمبوالنسها به دستگاه هاي مورد نياز جهت ارتقا سطح خدمات به مجروحين و :  اهداف برنامه -2-2-75-4
  بيماران

 پيشرفته در اورژانس پيش  CPRكاهش زمان طاليي در شروع اقدامات :    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-75-5
    كيفيت خدمات ارائه شده– زمان ارائه خدمت – شاخصهاي استاندارد آمبوالنس –بيمارستاني 

  115 بودجه تجهيزاتي اورژانس:   منابع اعتباري برنامه-2-2-75-6

    . دستگاه آمبوالنس فوريتها به دستگاه هاي الزم مجهز شده است 4 :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-75-7
   . تجهيز ناوگان فوريتهاي پزشكي آغاز شده است 1386از سال :   سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-75-8

  .نسها تجهيز خواهند شد با رشد بودجه اورژانس تمام آمبوال...  انشا88سال  : ادامه برنامه – 2-2-75-9
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دا هاي اجرايي برنامه -2
 
 

 
 
 

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  EOC يا 115اجراي اتوماسيون اداري در سيستم پذيرش اورژانس    :عنوان برنامه-2-2-76

  :   نوع برنامه -2-2-76-1
   منطقه اي                    ملي         

         منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                            

  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي :  مجري برنامه -2-2-76-2

 .تاكنون اجرا نشده است   :  سابقه برنامه -2-2-76-3

ثبت اطالعات + دسترسي سريع به اطالعات و آمار و بايگاني نرم افزاري  :اهداف برنامه   -2-2-76-4
 ضبط اقدامات درماني همان ماموريت به صورت دسته بندي شده ، –مربوط به برگه هاي ماموريت 

  نرم افزار به تفكيك منطقه... درخواست مصرف دارويي و 

 زمان الزم جهت دستيابي به اطالعات و پاسخگويي به ميزان  :  شاخصهاي عمده برنامه -3-2-76-5
   متقاضيان از قبيل مراجع قضايي

  . كارشناسي و تامين اعتبار شده است ITنرم افزار از طريق   :  منابع اعتباري برنامه-2-2-76-6
در حال حاضر از طريق سيستم ضبط مكالمات فقط مكالمات انجام  :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-76-7
     .مراحل خريد انجام خواهد پذيرفت  IT ده بايگاني ميشود كه با هماهنگي با واحد ش
  در سالهاي گذشته جهت جلوگيري از بروز پاره اي مشكالت : سال اخير 5 روند برنامه در -2-2-76-8

   .تنها سيستم ضبط مكالمات نصب و بنا به ضرورت  به روز رساني شده است

در حال حاضر نياز به كارشناسي نهايي و خريد تجهيزات نرم افزاري و سخت : امه  ادامه برن– 2-2-76-9
  .افزاري مي باشد 
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دا هاي اجرايي برنامه -2
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .كاهش آسيب اجتماعي ناشي از اعتياد  :عنوان برنامه -2-2-77
                                          دفتر پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد  :  مجري برنامه -2-2-77-1
   . تاكنون84ازسال  :  سابقه برنامه -2-2-77-2

 نظارت بر -كاهش آسيبهاي اجتماعي،اقتصادي،رواني ناشي از سوء مصرف مواد  :  اهداف برنامه -2-2-77-3
 بررسي تخلفات مراكز متادون تراپي همراه با ارائه -)خصوصي ودولتي(در مراكز متادون تراپي نحوه توزيع متادون 

 بهينه سازي - سطح بندي واحدها ومراكز متادون تراپي وظرفيت مراكز به استناد پروتكل-راه حل ها در راهكارها
  .سيستم هاي دولتي ومراكز متادون تراپي

 .كاهش آسيب طبق پروتكل سوء مصرف مواد وزارت متبوع:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-77-4

 . رياست جمهوري101034رديف :    منابع اعتباري برنامه -2-2-77-5

 برنامه هاي آموزشي پيشگيري از -نظارت وبازرسي بر مراكز متادون تراپي :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-77-6
 .رتهاي ارتباطي برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي ومها-اعتياد

  . تاكنون86شروع از سال :   سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-77-7
تا زمانيكه نتايج مطلوب درمورد افزايش بازدهي مراكز ترك اعتياد در خدمت :    ادامه برنامه -2-2-77-8

 .رساني به مددجويان در مراكز دولتي وخصوصي حاصل گردد
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  اه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي دانشگ-2
 

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  . ازطريق برنامه نرم افزار بصورت شبكه ايMMTنظارت بر عملكرد مراكز   :عنوان برنامه -2-2-78

                                          دفتر پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد:    مجري برنامه -2-2-78-1

   . تاكنون86زسال ا :   سابقه برنامه-2-2-78-2

 كنترل دقيق مصرف متادون در مراكز -پيشگيري از سوء مصرف متادون  :  اهداف برنامه -2-2-78-3
MMTايجاد - دولتي وخصوصي  Databankاعتياد و MMTتسهيل انجام پژوهشهاي مرتبط - در شهرستان 
  .نها درخصوص تبادل اطالعات ارتباط با ساير شهرستا-با اعتياد

 - تعداد معتادين تحت پوشش-تعداد مراكز متصل به شبكه نرم افزاري:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-78-4
 زمان الزم جهت استخراج داده ها از پرونده - زمان الزم جهت بررسي عملكرد واحدها-ميزان متادن مصرفي
 .معتادين تحت پوشش

 .دردست معاونت غذا و دارو:  باري برنامه   منابع اعت-2-2-78-5

 .درحال پيگيري جهت خريد نرم افزار از اصفهان:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-78-6

  .پيشنهاد جديد درحال بررسي است:   سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-78-7

 .ستبا هماهنگي معاونت غذا و دارو درحال بررسي ا:    ادامه برنامه -2-2-78-8
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .تهيه وتامين لوازم ومنابع آموزشي درخصوص مواد مخدر وخطرات آن  :عنوان برنامه -2-2-79
                                         دفتر پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد  :  مجري برنامه -2-2-79-1
    1385اجرا درسال  :  سابقه برنامه -2-2-79-2

 . اطالع رساني درخصوص انواع مواد مخدر وخطرات آن:    اهداف برنامه -2-2-79-3

 .يتوزيع جزوه ها بين خانواده هاي افراد شركت كننده در مراكز متادون تراپ:    شاخصهاي عمده برنامه -2-2-79-4

 . رياست جمهوري101034رديف :    منابع اعتباري برنامه -2-2-79-5

  .1388درحال برنامه ريزي براي اجرا درسال :  وضعيت فعلي برنامه -2-2-79-6

 برگزاري -ارسال تعدادي جزوه آموزشي براي مراكز متادون تراپي:   سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-79-7
 با مواد مخدر وهمايش اعتياد درسطح شهر ودانشگاه وارسال پمفلت هاي آموزشي راجع به نمايشگاه هفته مبارزه

  .اعتياد به مراكز خصوصي ودولتي ترك اعتياد و آحاد مردم
تا زمانيكه نتايج مطلوب درخصوص اطالع رساني خانواده هاراجع به مواد مخدر :    ادامه برنامه -2-2-79-8

 .صورت گيرد
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  اي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه ه-2
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  ).مهارتهاي زندگي(پيشگيري از گسترش اعتياد ازطريق اطالع رساني آحاد مردم   :عنوان برنامه -2-2-80

                                          دفتر پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد:    مجري برنامه -2-2-80-1
     .1384شروع درسال  :  سابقه برنامه -2-2-80-2

آگاهي خانواده ها از چگونگي وعلل گرايش فرزندان به اعتياد،روشهاي برخورد با فرزندي   :  اهداف برنامه -2-2-80-3
 واينكه فوايد ومضرات مصرف كه تازه به اعتياد كشيده شده،چگونگي برخورد با فردي كه درحال مصرف متادون است

   .متادون چيست،آموزش مهارتهاي زندگي مرتبط با مسئله اعتياد مثل قاطعيت،حل مسئله،تصميم گيري

 تعداد مراكز پرخطر جهت آموزش،تعداد خانواده هاي موجود در مراكز پرخطر،  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-80-4
 محصل در مقاطع راهنمايي ودبيرستان،تعداد بسيجيان عادي وفعال  دانش آموزانسيج،مدارس،تعدادپايگاههاي ب

 .پايگاههاي بسيج، خانواده هاي بنياد شهيد وجانبازان

 .دردست معاونت بهداشتي:    منابع اعتباري برنامه -2-2-80-5

 .درحال اجرا در مدارس،پايگاههاي بسيج،بنياد شهيد:   وضعيت فعلي برنامه -2-2-80-6

   .1387شروع درسال :   سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-80-7
تا زمانيكه مهارتهاي زندگي جهت پيشگيري از اعتياد درسطح جامعه آموزش داده شود :    ادامه برنامه -2-2-80-8

  .ونتايج مطلوب حاصل گردد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 
 

 
  
  
  

 نت درمان  دانشگاه معاو-2-2

   .MMTگسترش مراكز خصوصي   :عنوان برنامه -2-2-81
                                         دفتر پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد  :  مجري برنامه -2-2-81-1
    . تاكنون82زسال ا:   سابقه برنامه -2-2-81-2

 تحت پوشش گرفتن بعنوان -ح شهرستان به ويژه در معتادين تزريقيكاهش آسيب درسط  :  اهداف برنامه -2-2-81-3
   .MMT حمايت  خانواده هاي معتادان درمراكز -معتاد

 تعداد معتادين تحت پوشش درمراكز -تعداد مجوز مراكز خصوصي درطول سال  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-81-4
  . تعداد معتادين زن تحت پوشش درمراكز خصوصي-صي تعداد معتادين تزريقي تحت پوشش درمراكز خصو-خصوصي

 . رياست جمهوري101034رديف :    منابع اعتباري برنامه -2-2-81-5

 . مركز خصوصي درحال ارائه خدمات مي باشند21درحال حاضر   :  وضعيت فعلي برنامه-2-2-81-6

 به پزشكان عمومي دوره ديده كه 31ته ماده  ماه يكبار دركمي3-2هر  : سال اخير 5  روند برنامه در -2-2-81-7
 مجوز تاسيس مركز 31درخواست مجوزشان در معاونت درمان   موجود است براساس صالحديد اعضاء كميسيون ماده 

  .درمان اعتياد داده مي شود
ند ونتايج تا زمانيكه مراكز خصوصي درتمام نقاط شهر معتادان را تحت پوشش قرارده:    ادامه برنامه -2-2-81-8

  .مطلوب درمورد افزايش بازدهي مراكز ترك اعتياد درخدمت رساني به مددجويان در مراكز خصوصي حاصل گردد
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  كي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزش -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  .زشي جهت تشكيل دوره هاي آموزشيتهيه وتنظيم تقويم آمو : عنوان برنامه -2-2-82
 
  :  نوع برنامه -2-2-82-1

        ملي                                      منطقه اي                             
   پايلوت- پايلوت                                 منطقه اي-                           ملي

نظم دادن به برگزاري دوره هاي آموزشي واطالع رساني صحيح به كليه پرسنل  : اهداف برنامه -2-2-82-2
  .جهت شركت در كالسهاي مذكور

 
  .باال بردن سطح كيفي آموزش كاركنان:  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-82-3
 
تشكيل كميته آموزشي حوزه درمان،يكسان سازي وهماهنگي آموزش بين  : وضعيت فعلي برنامه -2-2-82-4

  .واحدها واخذ مجوزهاي آموزشي جهت تهيه تقويم ساالنه آموزشي
  

  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  .استفاده از اتوماسيون جهت ثبت وپاسخگويي نامه ها ازطريق برنامه دبيرخانه : عنوان برنامه -2-2-83
 
   :  نوع برنامه-2-2-83-1

      ملي                                      منطقه اي                                      
   پايلوت- پايلوت                                 منطقه اي-                             ملي

  . تحويل،پاسخ وارسال نامه ها بين واحدهاي داخلي وخارجيتسريع در امور مربوط به : اهداف برنامه -2-2-83-2
 
  .زمان ارائه پاسخ به متقاضيان خدمات : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-83-3
 
اجراي برنامه در دبيرخانه ستاد مركزي وآموزش متصدي مربوطه جهت اجراي  : وضعيت فعلي برنامه -2-2-83-4

  .برنامه
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  انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي د -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
 .تشكيل كميته كاركنان : عنوان برنامه -2-2-84

  :  نوع برنامه -2-2-84-1
           ملي                                      منطقه اي                          

   پايلوت- پايلوت                                 منطقه اي- ملي                       
  : اهداف برنامه -2-2-84-2
  . رفع مشكالت اداري كاركنان-1 
 . شركت در برنامه ريزي آينده جهت ارتقاء امور-2  

 .ميزان رضايت پرسنل : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-84-3

ميته ساماندهي نيروي انساني كه جلسات آن ماهانه برگزار مي شود،تشكيل تشكيل ك:  وضعيت فعلي برنامه -2-2-84-4
  . ،تفكيك امور اداري از امور رفاهي وخدماتي87كميته آموزشي كاركنان حوزه درمان درسال 

  
  
  

  كي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزش -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  .ساماندهي آموزش كاركنان : عنوان برنامه -2-2-85
 
  :  نوع برنامه -2-2-85-1

                                  ملي                                      منطقه اي                      
   پايلوت- پايلوت                                 منطقه اي- ملي                   

    : اهداف برنامه-2-2-85-2
   ارائه آموزشهاي الزم جهت پرسنل-1
  . بررسي افزايش كارايي كاركنان بعد از آموزش-2
 
 .ميزان آگاهي پرسنل از آموزشهاي ارائه شده  : شاخصهاي عمده برنامه-2-2-85-3

ي ازبين كارشناسان تشكيل كميته آموزشي حوزه درمان،معرفي رابط آموزش  : وضعيت فعلي برنامه-2-2-85-4
ستادي كه ابالغ آنان صادرشده است،صدور ابالغ براي كارشناسان مجرب واحدها جهت عضويت در كميته 
مربوطه،يكسان سازي ساعات آموزش درمان درسطح دانشگاه،صدور ابالغ گواهي هاي آموزشي در كمترين 

  . زمان
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  شتي درماني كاشاندمات بهدابرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خ -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  .اجراي برنامه زمان سنجي وكارسنجي: عنوان برنامه  - 2-2-86

 
  :  نوع برنامه -2-2-86-1

             ملي                                      منطقه اي                        
   پايلوت-                          منطقه اي پايلوت       -                      ملي

  .سنجش ميزان عملكرد واقعي كاركنان برحسب زمان انجام كار : اهداف برنامه -2-2-86-2
 
  .زمان انجام هرفعاليت،رضايتمندي ارباب رجوع : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-86-3
 
  .ريم ارباب رجوع درحال انجامتعيين ومعرفي مسئول طرح تك:  وضعيت فعلي برنامه -2-2-86-4
  

  
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
  .تدوين وتنظيم وابالغ شرح وظايف كاركنان براساس رشته شغلي و وظايف محوله: عنوان برنامه  -2-2-87

 
  :  نوع برنامه -2-2-87-1

                                 ملي                                      منطقه اي                     
   پايلوت- پايلوت                                 منطقه اي-  ملي                  

ن وظايف هر  پرسنل درخصوص شرح وظيفه براي هرشغل ومشخص نمودهتوجي : اهداف برنامه -2-2-87-2
  .فرد

 
ارتقاء كيفيت عملكرد كاركنان وجلوگيري از موازي كاريها وسرگرداني  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-87-3

  .ارباب رجوع
 
  .شرح وظيفه پرسنل همراه با برگه هاي ارزشيابي به افراد تحويل داده شد : وضعيت فعلي برنامه -2-2-87-4
  

  
  
 


