
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 88و برنامه هاي اجرايي سا ل 87گزارش عملكرد سال     

  هيئت امناء 26جلسه شماره 
  

 
 
  

  يــه تعالــباسم
  

  :مقدمه
  
  ؛دعاي خير  ا ابالغ سالم و اهداءب

  
هيئت امناء دانشگاه عالي ترين مرجع سياست گذاري و تصميم گيري در دانشگاهها مي باشد      

و نمود استقالل اين نهاد مهم علمي، تاثير گذار در تمامي ابعاد زندگي مردم مي باشـد؛ بنـابراين    

مل تهيه گزارش عملكردساليانه دانشگاه ازاهميت ويژه اي برخوردارمي باشد؛ تا با مطالعه كا

آن ، اعضاي هيئت امناء، مسئولين واحد ها و مديريت هاي زير مجموعه دانشگاه به نقاط قوت و 

ضعف آگاهي جامع و كامل پيدا نموده و در تصميم سازي ها و  تصـميم گيـري هـا از آن بهـره     

  .برداري نمايند

  
  محمدرضا نيكبختدكتر                                                                                           

    دانشگاه تسسرپر                            
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  1388ارائه در بهار 
  

   

  1387گـزارش عملكرد سال
  و 

  1388هاي اجرايي سال  برنامه
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني كاشان
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  : مـوضـوع

  هاي بهداشتي، درماني، آموزشي ، پژوهشي گزارش عملكرد و برنامه

  محتـرم دانشگاه علـوم  دانشگاه جهت استحضار هيئت امناءو پشتيباني 

  پزشكــي و خدمات بهداشتي درماني كاشان            

  

  :گزارش دهنده 

   دانشگاه  و دبير هيئت امناء سرپرست 

  

   هيئت امناءبيست و ششمين جلسه        :شماره جلسه
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رئيسه با تشكر و قدرداني از زحمات فراوان اعضاء هيئت 

و كليه كاركنان دانشگاه در تهيه و تنظيم گزارش 

  1388و برنامه هاي اجرايي سال  1387عملكرد سال 

اميد است كه در سالهاي آتي اين گزارشات بيش از پيش 

  .پربارتر گردد

  دكتر محمدرضا نيكبخت
  سرپرست دانشگاه    
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  فهرست
  صفحه  عنوان

  

  1            دانشگاه 1387 گزارش عملكرد سال: بخش اول - 1
  2     تاريخچه دانشگاه -1- 1               

  2     روند گسترش و وضعيت دانشگاه -1-1- 1  
  2    اسامي روساي محترم و معاونين دانشگاه با مدت زمان تصدي ايشان  -1-2- 1  
  4   هاي تابعه دانشكده دانشگاه وروساي فعلي رئيسه هيئت C.Vذكرمختصري از -1-3- 1  
  6     اسامي اعضاء هيئت امناء دانشگاه از بدو ايجاد تاكنون -1-4- 1  

  ،و اجتماعيي نيروي انساني، وضعيت اقتصادموقعيت جغرافيايي، شاخصهاي توسعه  -2- 1    
         شاخصهاي ساير بخشهاي توسعه ، خصوصيات فرهنگي و اجتماعي منطقه كاشان              

  7    موقعيت جغرافيايي - 1- 2- ١ 
 9    شاخصهاي توسعه نيروي انساني - 2- 2- 1 

           9     وضعيت اقتصادي و اجتماعي- 3- 2- 1 
 10    ساير بخشهاي توسعهشاخصهاي - 4- 2- 1 

             10     خصوصيات فرهنگي و اجتماعي  - 5- 2- 1 

 11    تحليل وضعيت سالمت مردم  در حوزه مأموريت -3- 1

 11    تحليل علل مرگ - 1- 3- 1

  12                      87اقدامات انجام شده در زمينه ده علت اول مرگ در سال - 1- 1-3-1
   12                      بيماريهاي قلبي و عروقيپيشگيري از  -1-1- 1-3-1    
  13                      پيشگيري از سرطان -3-1-1-2- 1    
  13                      پيشگيري از سوانح و حوادث -1-1-3- 1-3    
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  فهرست
  صفحه  عنوان

  
  14         87و  86اقدامات انجام شده درزمينه كاهش مرگ گروههاي درمعرض خطر در سال - 2- 1- 3- 1  

  15                      نوزادان و كودكان -3-1-2-1- 1    
  15                                                                                 زنان باردار -1-2-2- 1-3    
  15                       سالمندان -1-2-3- 1-3    

  16    در منطقه تحت پوششاشتغال  آموزش پزشكي و  شاخصهاي سالمت و -4- 1
 21    هاي شوراهاي تخصصي دانشگاه  فعاليت -5- 1

 22    آمار نيروي انساني شاغل -6- 1

 25    اعتبارات دانشگاه  -7- 1

 32     1387هاي عمراني بهره برداري شده در سال  پروژه-8- 1

 33    هاي تابعه  نام و تعداد دانشكده -9- 1

  نه تختيسرانه درآمد و هز  درماني و خدمات رايگان نمودن و ، تخفيف درآمد ميزان -10- 1
 33    مارستانهاي تحت پوشش يك بيبه تفك     

  35    مراكز تحقيقاتي -11- 1
 36    گزارش عملياتي نمودن مصوبات هيئت امناء -12- 1

         38                        ساير نكات -13- 1
  38     مات جديد انجام شده در سال گذشتهاهم اقدا - 1- 1-13   
  40     رضايت مردم، كاركنان و دانشجويان و اعضاء هيئت علمي - 2- 1-13   
  42     ) طرح نوين اداره بيمارستانها(وضعيت پرداخت كارانه  - 3- 1-13   

  43     پاسخ به سواالت-14- 1
  43     تحليلي از مشكالت موجود-14-1- 1
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  فهرست
  صفحه  عنوان

  

 45                       محورهاي مهم -15- 1

  45  )پزشك خانواده( برنامه بيمه روستايي اجراي گزارش اجمالي از - 15-1- 1    
  46  )58اجالس (گزارش عملياتي نمودن مصوبات اجالس روساي دانشگاهها  - 15-2- 1    
  49                    گري و جلوگيري از توسعه كمي كاهش تصدي - 15-3- 1       
  49    ها جويي ها و صرفه كاهش هزينه - 4- 1-15   
  49    وري بهره - 5- 1-15   
  50    )عدم تمركز(تفويض اختيار  - 6- 1-15   
  50    عدم افزايش پستهاي سازماني - 7- 1-15   
   50  با آن مواجه بوده است  86مشكالت اساسي و مهمي كه دانشگاه در سال  - 8- 1-15   

  51    و معاونتها چكيده عملكرد دفتر رياست -16- 1
 51                    حوزه رياست  - 1- 1-16   

    51    دانشگاه  دفتر رياست -1- 1- 16- 1 
  52    دفتر هيئت امناء -2- 1- 1-16
   53    دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات -3- 1- 1-16
  55    دفتر امور ايثارگران  -4- 1- 1-16
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  فهرست
  صفحه  عنوان   
  

  57    بهداشتي دانشگاهمعاونت  - 2- 16-١   
  57                         ييته هاي علمي واجرايبرگزاري جلسات كم - 1- 2- 16- 1       
  58       نظام مراقبت از بيماريهاي واگير - 2- 2- 16- 1       

  HIV/AIDS      67برنامه مراقبت  - 3- 2- 16- 1       
  68      ريرواگيهاي غيمارينظام مراقبت از ب - 4- 2- 16- 1       
  71               برنامه بهداشت روان - 5- 2- 16- 1       
  72     پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر - 6- 2- 16- 1       

  72    برنامه بهره وري اطالعات - 7- 2- 16- 1       
  IHNS      72برنامه  - 8- 2- 16- 1       
  73  )مديريت منابع فيزيكي(درماني برنامه بهبود استاندارد ساختمان واحدهاي بهداشتي و  - 9- 2- 16- 1       
  73    برنامه ثبت مرگ و مير  -10- 2- 16- 1       
  73    )داوطلبين سالمت(برنامه جلب مشاركت مردمي  -11- 2- 16- 1       
  75    برنامه آموزش و بازآموزي كاركنان و دانشجويان -12- 2- 16- 1       
  75    برنامه تربيت دانش آموز بهورزي    -13- 2- 16- 1       
  76    برنامه تنظيم خانواده -14- 2- 16- 1       
  77  برنامه مشاوره قبل از ازدواج                                                  -15- 2- 16- 1       
  77    برنامه ترويج تغذيه با شير مادر  -16- 2- 16- 1      

                          78    برنامه كودك سالم  -17- 2- 16- 1       
  78    برنامه مانا   - 18- 2- 1-16

   79     برنامه مادران  - 2-19- 16- 1        
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  فهرست   
  صفحه  عنوان     

  

  79     برنامه زنان -20- 2- 16- 1      
  80    برنامه سالمندان - 21- 2- 16- 1     

   80       برنامه تغذيه - 22- 2- 16- 1     
   81  دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه در زمينه تغذيهبرنامه ارتقاء سالمت  - 23- 2- 16- 1     

    و آهن ياري هفتگي                          
   81     برنامه خدمات مراقبتي دانش آموزان  -24- 2- 16- 1      

  82      برنامه واكسيناسيون توام دانش آموزان  -25- 2- 16- 1       
  82     آلودگي به پديكولوزيس در مدارسبرنامه كاهش  -26- 2- 16- 1       
  83     دانش آموزان آموزش سالمت -27- 2- 16- 1       
    83     )آموزش سالمت جوانان غيرشاغل به تحصيل( برنامه سالمت جوانان -28- 2- 16- 1       
  84     برنامه گراميداشت هفته سالمت -29- 2- 16- 1       
  84    برنامه هاي آموزشي محيط هاي حامي سالمتبرنامه تامين و توسعه  -30- 2- 16- 1       
  84      برنامه توانمندسازي مديران و كاركنان بهداشتي -31- 2- 16- 1       
  85     پايش فعاليتهاي آموزش سالمت در مراكز تابعهبرنامه  -32- 2- 16- 1       
  85     برنامه ارزشيابي رسانه ها و مداخالت آموزش سالمت -33- 2- 16- 1       

  85  برنامه توليد و ايجاد نظام بايگاني و اطالع رساني رسانه هاي آموزش سالمت  -34- 2- 16- 1       
  86     برنامه بهداشت آب و فاضالب -35- 2- 16- 1       

  87    برنامه بهسازي محيط روستاها -36- 2- 16- 1       
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  فهرست

  صفحه  عنوان     
  

  87       و ايمني مواد غذايي HACCPبرنامه  – 37- 2- 16- 1   
  BDN (        88( برنامه  شهر سالم ـ روستاي سالم با عملكرد نيازهاي اساسي توسعه   – 1-16-2-38         

  89       برنامه مداخالت بهداشتي پس از باليا  – 39- 2- 16- 1   
  89    برنامه كنترل وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي – 40- 2- 16- 1   
  90       برنامه بهبود وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها  -41- 2- 16- 1   
  90       برنامه كنترل دخانيات -42- 2- 16- 1   
  91       برنامه بهبود وضعيت بهداشتي مساجد -43- 2- 16- 1   
  91       برنامه بهبود وضعيت بهداشتي مدارس -44- 2- 16- 1   
  91       برنامه بهداشت پرتوها -45- 2- 16- 1   
  91       برنامه بهداشت مواد زائد و جامد -46- 2- 16- 1   
  92                          برنامه نظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان و سگهاي ولگرد -47- 2- 16- 1   
  92       برنامه طرح بقا در مناطق روستايي -48- 2- 16- 1   
  92       برنامه كاهش و كنترل بيماري سيليكوزيس -49- 2- 16- 1   
  93     برنامه صدور صالحيت بهداشتي براي متصديان صنوف توليدي خدماتي -50- 2- 16- 1   
  93       برنامه شناسايي مشاغل سخت و زيان آور -51- 2- 16- 1   
  93       برنامه نظارت بر انجام معاينات دوره اي كارگران -52- 2- 16- 1   
  93       نظارت بر فعاليت ايستگاههاي بهگر و خانه هاي بهداشت كارگري -53- 2- 16- 1   
  93        برنامه بهداشت كشاورزان - 2-54- 16- 1        
 93       برنامه بزرگداشت روز جهاني بهداشت حرفه اي  - 2-55- 16- 1        

   94        برنامه ارگونومي - 2-56- 16- 1        
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  فهرست     
  صفحه  عنوان     

  

  94)ارتعاش، روشنايي،سرو صداو شرايط جوي(كنترل عوامل فيزيكي زيان آورمحيط كاربرنامه  - 57- 2- 16- 1     
   94  برنامه راه اندازي ونظارت برفعاليت كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار كارخانجات - 58- 2- 16- 1     

   95    برنامه پايش و نظارت بر بهداشت محيط كار - 59- 2- 16- 1     
  95      سال 12برنامه پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان زير  - 60- 2- 16- 1     
  95      شناسنامه سالمت دانشجوتشكيل برنامه  - 61- 2- 16- 1     

  96    معاونت درمان دانشگاه -16-3- 1
   96       مديريت نظارت بر درمان - 1- 16-3- 1      

  96    واحدهاي نظارتي و ارزشيابي  - 2- 3- 16- 1      
  96    واحد آمار و مدارك پزشكي - 3- 3- 16- 1      
  97    دفتر پرستاري - 4- 3- 16- 1      

  98       واحد مامائي  - 5- 3- 16- 1      
  101       واحد راديولوژي - 6- 3- 16- 1      
  101       هاواحد امور آزمايشگاه - 7- 3- 16- 1      
  102       واحد تجهيزات پزشكي - 8- 3- 16- 1      
  102       )ديابت و دياليز( واحدهاي درماني - 9- 3- 16- 1      
  103       واحد بيماريهاي خاص -10- 3- 16- 1      
  103       امور اورژانسها -11- 3- 16- 1      
  103     )مركز درمان معتادين(واحد كميته پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد -12- 3- 16- 1      
  104       واحد صدور پروانه ها - 13- 3- 16- 1     
  104       مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي - 14- 3- 16- 1     
  112       ت و اطالع رساني و رسيدگي به امور درمانستاد هداي - 15- 3- 16- 1     
  112       واحد امور اداري - 16- 3- 16- 1     
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  فهرست 
  صفحه  عنوان   
  

  114     معاونت پژوهشي دانشگاه -16-4- 1 
  114  امور پژوهشي                                                                                             - 1- 4- 16- 1    
  115    كتابخانه مركزي                                                                                        - 2- 4- 16- 1    
  117       اداره آمار                                                                                             - 3- 4- 16- 1    
  120      مديريت فن آوري اطالعات                                                                        - 4- 4- 16- 1    
  125      مجله فيض                                                                                            - 5- 4- 16- 1    
  126       دفتر ارتباط و صنعت دانشگاه                                                                     - 6- 4- 16- 1    
   126        كميته تحقيقات دانشجويي                                                                        - 7- 4- 16- 1    
  126        مركز تحقيقات تروما                                                                              - 8- 4- 16- 1    
        128     هامعاونت آموزشي دانشگ -16-5- 1

  128    طرح ارزشيابي و پايش عملكرد اعضاء هيئت علمي - 1- 5- 16- 1   
  129     مستندسازي شرح وظايف اعضاي هيئت علمي  – 2- 5- 16- 1   
  129    تجهيز آموزش كل دانشگاه به برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري - 3- 5- 16- 1   
  130    بازنگري واصالح روش ارزيابي اساتيد  – 4- 5- 16- 1   
  130    برنامه ارزشيابي آزمونها - 5- 5- 16- 1   
  130    تشويق دانشجويان ممتاز - 6- 5- 16- 1   
 131     برگزاري جلسات پرسش و پاسخ به دانشجويان - 7- 5- 16- 1   

  131     توسعه نقش اساتيد راهنما  - 8- 5- 16- 1   
  132     جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان در دانشگاهاقدامات انجام شده  - 9- 5- 16- 1   
  133     1387عملكرد شاخص آموزشي انجام شده در سال  – 10 – 5- 16- 1   
  136     1388برنامه و اهداف كلي سال  –11 – 5- 16- 1  
  137     برنامه استراتژيك معاونت آموزشي –12 – 5- 16- 1  
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  فهرست
  صفحه     عنوان   
                                   

  142  معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه -16-6- 1
  142    ، فرهنگيدانشجويي دفتر معاونت - 1- 6- 16- 1    
  142    مديريت امور دانشجويي - 2- 6- 16- 1    
  144    اداره رفاه دانشجويان - 3- 6- 16- 1    

  145    واحد مشاوره و راهنمايي - 4- 6- 16- 1    
  146    ديريت امور فرهنگي و فوق برنامهم - 5- 6- 16- 1    
  150    مديريت تربيت بدني - 6- 6- 16- 1    
  152    ستاد شاهد و ايثارگر - 7- 6- 16- 1    
             156                     دانشگاه ونت توسعه مديريت و منابعمعا -1-16-7

  156                                                                        دفتر معاونت   -1- 7- 16- 1     
  156اي                                                     مديريت تشكيالت ، آموزش و بودجه برنامه -2- 7- 16- 1     

              157    توسعه سازمان و منابع انسانيمديريت  -3- 7- 16- 1     
           158                                                                                  عموميامور مديريت  -4- 7- 16- 1     
             159     مديريت امور مالي                                                                                  -5- 7- 16- 1     

             159                                                                                                دفتر فني   -6- 7- 16- 1     

             161                          معاونت غذا و دارو -16-8- 1
             164                                                                           نتيجه گيري و جمع بندي گزارش  -17- 1
  164                                                                                                           پيشنهادات -18- 1
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  فهرست
  صفحه   عنوان  
                                   

 ١٦٥    دانشگاه 1388سال هاي اجرايي  برنامه:  بخش دوم -2

 166     معاونت بهداشتي - 1- 2 
  166    ايدزكنترل آلودگي به ويروس  - 1- 1- 2       

  168     كني فلج اطفال ريشه - 1-2- 2        
  169     واكسيناسيون و مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي - 1-3- 2        
  171    بيماريهاي قابل پيشگيري  با واكسن -  1-4- 2        
  172      مبارزه با هپاتيت هاي منتقله از راه خون -  1-5- 2        
  173    كنترل بيماريهاي آميزشي - 1-6- 2        
  174    اي با اولويت بيماريهاي اسهالي كنترل بيماريهاي انگلي و روده -  1-7- 2       
  176    كنترل ماالريا -1-8- 2       

  177    كنترل بيماري سل -1-9- 2       
  178     پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال - 1-10- 2       

  179    برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير - 1-11- 2       
    180    پيشگيري از سوانح و حوادث براساس مدل جامعه ايمن - 1-12- 2       

  181    كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت - 1-13- 2       
  182    پيشگيري از بروز موارد جديد بتاتاالسمي ماژور - 1-14- 2       
  183    ثبت و گزارش موارد سرطان  - 1-15- 2       
     184    بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانساير كنترل  - 1-16- 2       
  185    در نوزادان                  TSHمادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي  غربالگري كم كاري - 1-17- 2      
  186      آنفلوانزاي انساني و پرندگان - 1-18- 2      
  188      كنترل عفونت هاي بيمارستاني - 1-19- 2      
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  فهرست
  صفحه  عنوان    
                                   

  189    طرح كنترل  و پيشگيري از نابينايي قابل اجتناب در كودكان - 1-20- 2   
  190    بهداشت روان روستائي - 1-21- 2   
  191    بهداشت روان شهري - 1-22- 2   
  192    )پيشگيري از خودكشي(پيشگيري اوليه در بهداشت روان   - 1-23- 2   
  193    آموزش مهارتهاي زندگي - 1-24- 2   
  194    پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر - 1-25- 2   
  195    بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني - 1-26- 2   
  IHNS  (    196( سيستم ساختار شبكه سالمت  - 1-27- 2   
  197    بهره وري اطالعات - 1-28- 2   
  198    برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي – 1-29- 2   
  200                        اصالح جريان ثبت مرگ براساس گواهي فوت يكسان  - 1-30- 2   
  201    )رابطين بهداشت  ( جلب مشاركت مردمي  - 1-31- 2   
  203    آموزش و بازآموزي ويژة كاركنان و دانشجويان در راستاي اهداف سالمت - 1-32- 2   
  205    زيتربيت دانش آموز دوره يازدهم بهور - 1-33- 2   
  206     ثبت مرگ و مير                                                                                          - 34- 1- 2   
     207    )مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال(  مانا  - 35- 1- 2   

2-1-36 - W.C.C )Well child care( سالم مراقبتهاي ادغام يافته كودك)208  )سال 8ازبدوتولدتا  
  209    سال 6پايش رشد و بهبود تغذيه كودكان زير  -  37 - 1- 2   
  210    مادران -  38- 1- 2   

  212    مشاوره قبل از ازدواج  -  1-39- 2   
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  فهرست
  صفحه  عنوان 

                                   

  213    كنترل جمعيت و تنظيم خانواده - 1-40- 2    
  215    ) زنانسالمت (ميانساالن  – 1-41- 2    
  216                        سالمندان - 1-42- 2    
  218    واكسيناسيون توأم دانش آموزان – 1-43- 2    

  219       طرح كاهش آلودگي به پديكلوزيس  در مدارس – 1-44- 2    
  221    آموزش سالمت مدارس  – 45- 1- 2   
 223    خدمات مراقبتي دانش آموزان    - 1-46- 2    

 225    )آموزش سالمت جوانان غيرشاغل به تحصيل( سالمت جوانان - 1-47- 2    

 226     بزرگداشت هفته سالمت ‐٤٨‐١‐ ٢   

 227  برنامه ارتقاء مداخالت آموزش سالمت در مراكز ، پايگاهها و خانه هاي بهداشت  - 1-49- 2    

 228    مدل بازاريابي اجتماعيتوانمندسازي كاركنان بهداشتي در زمينه  - 1-50- 2   

  229    توسعه اطالعات رفتارهاي سالم مبتني بر تحقيقات كاربردي – 1-51- 2   
  230                       صدور صالحيت بهداشتي براي متصديان صنوف توليدي خدماتي - 1-52- 2   
  231      و خانه بهداشت كارگري                                                              ايستگاه بهگر - 1-53- 2   
  233       فعال سازي و نظارت بر فعاليت كميته حفاظت  فني و بهداشت كار                           - 1-54- 2   
  235                       ارگونومي  - 1-55- 2   
  237                       يريت ايمني شيميايي و حمل و نقل مواد شيمياييمد - 1-56- 2   
  238)  ارتعاش ، روشنايي ، سر و صدا ، شرايط جوي ( كنترل عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار  - 1-57- 2   
   OHSAS 18001استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي در صنايع  - 1-58- 2   

     HSE(                                     240(و مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست                
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  فهرست   
  صفحه   عنوان    
                                   

  242                        طرح بقا و بهسازي كارگاههاي قاليبافي - 1-59- 2    
  243                        طرح كاهش و كنترل  سيليكوزيس - 1-60- 2    

  244                        طرح معاينات رانندگان و كارگران - 1-61- 2    
   245                        بهداشت كشاورزان    - 1-62- 2    
  246                        ترويج تغذيه با شير مادر - 1-63- 2    

  247                        بهداشت آب و فاضالب - 1-64- 2    
  249                        و سگهاي ولگردنظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان  - 1-65- 2    
  251                        كنترل وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي - 1-66- 2    
  253                        بهسازي محيط روستا - 1-67- 2    
   255                        بهبود وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درماني ، مطبها و بيمارستانها   - 1-68- 2    
  257                        برنامه كنترل دخانيات - 1-69- 2    
  BDN                        259عملكرد شهر سالم  روستاي سالم با  - 1-70- 2    
  261                        بهداشت محيط مساجد و اماكن متبركه - 1-71- 2    
  263     مداخالت بهداشتي در باليا - 1-72- 2    
  265     بهداشت مواد زائد جامد - 1-73- 2    
  267     بهداشت پرتوها - 1-74- 2    
  268     بهداشت مواد غذايي - 1-75- 2    
  270     بهداشت محيط مدارس - 1-76- 2    
  272     سال   12پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان ودندان كودكان زير  - 1-77- 2    
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  فهرست    
  صفحه     عنوان 

                                   

  273      )روحانيون(محيط هاي حمايت كننده سالمت  برنامه هاي آموزشي توسعه - 1-78- 2    
  273    )تربيت مربيان بسيجي(محيط هاي حمايت كننده سالمت  برنامه هاي آموزشي توسعه - 1-79- 2    
  274      در مدارس HSEپياده كردن سيستم  - 1-80- 2    
  275      بزرگداشت روز جهاني بهداشت حرفه اي - 1-81- 2    
  276    دهان و دندان مراكز بهداشتياجراي پرداخت مبتني بر عملكرد در واحدهاي بهداشت  - 1-82- 2    

       درماني شهري و روستايي                
  277      برنامه مراقبت بيماري سالك - 1-83- 2   
  CCHF      278برنامه مبارزه با بيماري كريمه كنگو  - 1-84- 2   
  279      )درمان پيشگيري بيماري هاري(برنامه مبارزه با بيماري هاري  - 1-85- 2   
  280      مبارزه با بيماري تب مالت  - 1-86- 2   
  281      استانداردسازي خدمات دندانپزشكي بخش دولتي - 1-87- 2   

  282                                                                 معاونت درمان - 2- 2

  282    معاونت درمانتهيه و تدوين برنامه جامع نرم افزاري جهت تمامي واحدهاي حوزه  - 2-1- 2  
  282        كارگاه تضمين كيفيت در آزمايشگاه انگل شناسي داراي امتياز آموزش مداوم  - 2-2- 2  
  282        كارگاه تضمين كيفيت در آزمايشگاه بانك خون داراي امتياز آموزش مداوم - 2-3- 2  
   283                                                  كارگاه اورژانسهاي مامايي داراي امتياز آموزش مداوم - 2-4- 2  
  284                         داراي امتياز آموزش مداوم  NSTكارگاه تفسير - 2-5- 2 
             284               پيشرفته داراي امتياز آموزش مداوم ECGكارگاه آريتمي و تفسير  - 2-6- 2 
  285                                                  نوزاد داراي امتياز آموزش مداومكارگاه دوروزه احياي  - 2-7- 2 
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  فهرست    
  صفحه     عنوان 

                                   

   285        موزش مداومآكارگاه احياي قلبي ريوي ويژه متخصصين داخلي داراي امتياز  - 2-8- 2 
            286داراي امتياز آموزش مداوم                        Advanceو Primaryكارگاه مديريت در بحران – 2-9- 2 

    286      داراي امتياز آموزش مداوم) تصوير برداري (كارگاه آموزشي مدون متخصصين داخلي  - 2-2-10
  تيم ارزياب دانشگاه از يك يا چند بيمارستان دانشگاهي درجه يك عالي انجام بازديد گروهي - 2-2-11

  287                            همرديف دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سطح كشور                
  اصالح چك ليستهاي ارسالي از وزارت متبوع جهت ارزشيابي بيمارستانهاي عمومي و  - 2-2-12

   287       تخصصي و ارسال پيش نويس به مركز نظارت و اعتبار بخشيتك                
  288             تهيه نرم افزار جامع آماري - 2-2-13
  برگزاري دوره هاي آموزش جامع جهت پرسنل و كاركنان كاردان و كارشناس - 2-2-14

    289         مدارك پزشكي با همكاري گروه آموزشي دانشكده              
  نصب و آموزش نرم افزار سطح بندي خدمات تخصصي ارسالي از وزارت متبوع  در - 2-2-15

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

  برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با پدافند غيرعامل ، امداد نجات، مديريت بحران  - 2-2-16
    291       ويژه مديران و مسئولين درماني 

  292     برنامه ريزي آموزشي و اجرايي پژوهش در حوزه معاونت درمان و واحدهاي تابعه - 2-2-17
    292       گي بيمارستانهاي تحت پوشش در خصوص مواجهه با بحرانتهيه برنامه آماد - 2-2-18
                      293                         برنامه ريزي آموزشي و اجرايي پژوهش در دفتر پرستاري - 2-2-19
  293      تشكيل كميته مرگ و مير بيماران اورژانس  - 2-2-20
  294     اجراي برنامه آموزش اصول صحيح گزارش نويسي در پرونده بيمار - 2-2-21
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  فهرست
  صفحه  عنوان

                                   

  294                         متمركز نمودن آموزش ضمن خدمت براي پرسنل پرستاري - 2-2-22
  295     انجام مداخالت اجرايي در جهت تحكيم مصوبات كميته هاي كنترل عفونت  - 2-2-23
        295تشكيل هسته آموزشي حوزه معاونت درمان براي كليه رشته هاي شغلي                             - 2-2-24
  296     انياجراي مداخله ايي تحويل گرفتن باليني بخش در جهت اصالح روند ارائه خدمات درم - 2-2-25
  موزشي ضمن تخصصي براي مسئولين و مديران پرستاري با آبرگزاري دوره هاي  - 2-2-26

  296    مجوز آموزش ضمن خدمت               
  297  كارگاه آموزش پرستاران در خصوص ايمني و محافظت از خود داراي امتياز آموزش مداوم   - 2-2-27
  هماهنگي پيرامون برگزاري چنين سمينار و كنفرانس هاي آموزشي با عناوين اولويت دار  - 2-2-28

  297         براي پزشكان و پرستاران داراي امتياز آموزش ضمن خدمت             
  298    روش تحقيق باليني جهت انجام پژوهش در درمان - 2-2-29
  299               كتابخانه ديجيتال و نحوه كار با آن  - 2-2-30
  300                                             تشكيل كميته دانشگاهي ايمني و ترويج زايمان طبيعي  - 2-2-31
  301                          ماهه 59تا  1تشكيل كميته مراقبت مرگ كودكان  - 2-2-32
  302                                                        برگزاري مراسم روز ماما - 2-2-33
  303                       آموزش پرسنل مامايي در خصوص داده هاي جديد طبق نيازسنجي          - 2-2-34
  304                       تشكيل كميته دانشگاهي مرگ و مير مادران      - 2-2-35
  305                          تشكيل كميته دانشگاهي مرگ و مير نوزادان - 2-2-36
  306                                       اقدام جهت گرفتن لوح دوستدار مادر براي بيمارستان رجايي  - 2-2-37
  307                                               آموزش آمادگي براي زايمان مخصوص خانمهاي باردار - 2-2-38
  308       انساني كادر مامايي بوسيله استانداردسازي نيروي انساني تامين نيروي - 2-2-39
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  فهرست
  صفحه  عنوان  
                                   

  305                                                       اجراي برنامه مراقبت مرگ نوزاد در بيمارستانها - 2-2-40
  309و واحدهاي درماني و بهداشتي   ماهه در بيمارستانها 59تا1مرگ كودك اجراي برنامه مراقبت  - 2-2-41
  309                         اجراي برنامه بيمارستان دوستدار مادر در بيمارستان بهشتي - 2-2-42
  310                      اتوماسيون كنترل كيفي در آزمايشگاهها - 2-2-43
  310                        روس شناسيراه اندازي آزمايشگاه وي - 2-2-44
  311       راه اندازي سنجش سطح الكل سرم - 2-2-45
  311    راه اندازي آزمايشهاي فوق تخصصي در بين آزمايشگاههاي كاشان - 2-2-46
  312    بهسازي آزمايشگاه بيمارستان سيدالشهداء آران  - 2-2-47
  312    ادامه روند استانداردسازي آزمايشگاهها -2-48- 2
  313    سنجش سطح سرمي داروهاي ضد تشنج - 2-2-49
  313  ترمومترو- سانتريفوژ- كاليبراسيون و كنترل تجهيزات اندازه گيري آزمايشگاهي مانند سمپلر - 2-2-50
  314    انتقال آزمايشگاه مواد مخدر - 2-2-51
  315    جداكردن فيزيكي محل آزمايشگاه مركزي از آزمايشگاه رفرانس - 2-2-52
  315    تكميل روند ايمني سازي آزمايشگاهها - 2-2-53
   316     ادامه كارگاههاي آموزشي -2-54- 2
  316      خريد دستگاه سونوگرافي چهاربعدي پيشرفته جهت بيمارستان شهيد بهشتي - 2-2-55
  317     خريد چندين تخت اتاق عمل پيشرفته  - 2-2-56
  317    خريد دستگاههاي پزشكي براي مراكز آموزشي  - 2-2-57
  318     طرح هولوگرام كاالهاي پزشكي - 2-2-58
  318     آموزش جامع نحوه استفاده و نگهداشت تجهيزات پزشكي  - 2-2-59
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  319    خريد دستگاه شتاب دهنده - 2-2-60
  MRI    320قرارداد سرويس و نگهداري  - 2-2-61
  320    ارتوپدي نظارت جدي بر ايمپلنت هاي كاشتني - 2-2-62
  321      تجهيز و راه اندازي مركز اورژانس تروما - 2-2-63
  321    خريد دستگاه اگزايمر  - 2-2-64
  322    دستگاه راديولوژي جهت بيمارستان شهيد بهشتي 4خريد  - 2-2-65
  322    خريد يك دستگاه آنژيوگرافي  - 2-2-66
  323    پزشكيافزايش پست هاي سازماني كارشناسان واد تجهيزات  - 2-2-67
  323    خريد سي تي اسكن مولتي اساليس - 2-2-68
  324      تعمير و تجهيز آمبوالنس هاي مستهلك به عنوان آمبوالنسهاي پشتيبان - 2-2-69
  325    ساخت ساختمان مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كاشان - 2-2-70
  326       جذب دانشجوي آموزشكده فوريتهاي پزشكي - 2-2-71
  327        آموزش ضمن خدمت كاركنان - 2-2-72
  GPRS    328و  GPSاستفاده از برنامه نرم افزاري  - 2-2-73
  329      پايگاه اورژانس جاده اي كاشان 4احداث ساختمان جهت  - 2-2-74
  330  ...پالس اكسي متر و + تجهيز آمبوالنسهاي فوريتهاي پزشكي به دستگاه شوك و بنت  - 2-2-75

  MCCUو  MICUو تبديل آنها به                   
  EOC    331يا  115اجراي اتوماسيون اداري در سيستم پذيرش اورژانس  - 2-2-76
  332      كاهش آسيب اجتماعي ناشي از اعتياد - 2-2-77
  333    از طريق برنامه نرم افزار بصورت شبكه اي MMTنظارت بر عملكرد مراكز  - 2-2-78
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  334      تهيه و تامين لوازم و منابع آموزشي در خصوص مواد مخدر و خطرات آن - 2-2-79
  335  )مهارتهاي زندگي(پيشگيري از گسترش اعتياد از طريق اطالع رساني آحاد مردم  - 2-2-80
  MMT    336گسترش مراكز خصوصي  - 2-2-81
  337      دوره هاي آموزشيتهيه و تنظيم تقويم آموزشي جهت تشكيل  - 2-2-82
  337  استفاده از اتوماسيون جهت ثبت و پاسخگويي نامه ها از طريق برنامه دبيرخانه - 2-2-83
  338    تشكيل كميته كاركنان - 2-2-84
  338    ساماندهي آموزش كاركنان - 2-2-85
  339     اجراي برنامه زمان سنجي و كارسنجي - 2-2-86
  339  وظايف كاركنان براساس رشته شغلي و وظايف محوله تدوين و تنظيم و ابالغ شرح - 2-2-87

  340                       عاونت آموزشيم  -2-3
  340      تامين وسايل كمك آموزشي براي گروههاي آموزشي دانشگاه  - 1- 3- 2    
  340   صدور كارت الكترونيكي جهت اعضاء هيئت علمي و نصب كارتخوان در بخشهاي مختلف دانشگاه -2-3-2    
  341    تهيه سرور اختصاصي جهت بانك اطالعات و تسهيل دسترسي به اطالعات -3-3- 2    
  341    تحت وب نمودن برنامه بانك اطالعات اعضاء هيئت علمي -3-4- 2    
  برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري جهت ارائه دستاوردهاي برتر آموزشي همراه با  -3-5- 2    

  342    تقدير از اساتيد برجسته و بازنشستگان هيئت علمي                
  343  تحقيقاتي گروههاي آموزشي به خصوص تحصيالت تكميلي - تامين و تجهيز آموزشي -3-6- 2    
  343    ثبت نام اينترنتي -3-7- 2    
  344           ارتقاء كيفيت آموزش كارآموزي و كارورزي و ارزيابي آن -3-8- 2    
  فراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نياز و گرفتن نيروها جهت اتمام طرح -3-9- 2    

  344    و تعهدات در رشته هاي باليني و پايه              
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  345    گسترش دوره هاي تحصيلي تكميلي دانشگاه - 3-10- 2    
  346    گروههاي آموزشي از نظر امكانات علميارتقاء  - 3-11- 2    
  346    ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشگاه - 3-12- 2    
  347    آموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزش - 3-13- 2    
  347    برگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتر - 3-14- 2    
  خدمت دهنده به توسعه بخشهاي اداري معاونت آموزشي جهت تجميع واحدهاي  - 3-15- 2    

  348    اعضاء هيئت علمي و تشكيل مركز امور هيئت علمي                
  348    بروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب - 3-16- 2    
  اجراي برنامه نرم افزاري سماء در بخش مالي براي دانشجويان دوره شبانه و اجرايي - 3-17- 2    

  349    دن آن در سطح دانشكده هانمو                 
  349    بايگاني ديجيتال اداره كل آموزش دانشگاه - 3-18- 2    
  350    سيستم ارزيابي اساتيد - 3-19- 2    
  ادامه تجهيز گروههاي آموزشي دانشكده ها و فيلدهاي آموزشي بيمارستاني به امكانات - 3-20- 2    

  350    آموزشي و آزمايشگاهي                 
  351    تفكيك گروههاي آموزشي واجد شرايط - 3-21- 2    
  351    اجراي برنامه هاي خاص آموزشي - 3-22- 2    
  352    تاسيس دانشگاه بين المللي جهت آموزش رشته پزشكي - 3-23- 2    
  352    تالش جهت تقويت ابعاد مذهبي، سياسي، فرهنگي اعضاء هيئت علمي - 3-24- 2    
  353    عه كيفي و كمي رشته هاي كارشناسيارتقاء و توس - 3-25- 2    
  تشويق و ترغيب دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان در جهت پيشرفت در مسائل  - 26- 3- 2    

  353                       و نيز كمك آموزشي در المپياد دانشجوييآموزشي                 
  از فعاليت جاري دانشگاه و افزايش مشاركتبرنامه مدون جهت افزايش آگاهي والدين  - 3-27- 2    

  354    آنها در امور مختلف دانشگاه و ارتقاء سالمت روان دانشجويان           
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  354    ارزيابي برنامه هاي آموزشي - 3-28- 2    
  تجهيزات الزم جهت تصحيحاختصاص فضاي فيزيكي و نيروي انساني كارآزموده و ساير  - 3-29- 2    

  EDC    355مكانيزه امتحانات چند گزينه اي دانشكده ها در مركز                   
  توسعه فناوري اطالعات و خدمات كامپيوتري در تمام اجزاي حوزه معاونت آموزشي  - 3-30- 2    

  356    ) اجراي دولت الكترونيك(جهت بهبود كيفيت خدمات                  
  جهت.... و .آموزش فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي ، پرستاري ومامايي، پيراپزشكي  - 3-31- 2    

  357    اجراي كامل قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور                  
  359    تدوين فرم ارزشيابي آموزش مهارتهاي باليني اساتيد از ديدگاه دانشجويي - 3-32- 2    
  360    تنظيم فرآيند فعاليت هر واحد در حوزه معاونت آموزشي تهيه و - 3-33- 2    
  360    برگزاري امتحان جامع عملي براي ارزيابي مهارتهاي عملي كارورزان - 3-34- 2    
  361    دانشجويي فرهنگي  معاونت -4- 2

  361    هنفر 450 دانشجويي احداث خوابگاه – 4-1- 2    
  361    خوابگاههاي دانشگاهبراي احداث سالن مطالعه  -4-2- 2    
  362    احداث سالن ورزشهاي رزمي -4-3- 2    
  362     تعميرات اساسي در تاسيسات خوابگاهها -4-4- 2    
  363     احداث رختكن، جايگاه و سكوي تماشاگران زمين چمن ورزشي -4-5- 2    
  363     گسترش و اصالح فضاهاي موجود معاونت دانشجويي -4-6- 2    
  364     تبديل به احسن نمودن و تعويض اقالم غذايي سهميه اي -4-7- 2    
  364     تجهيز سلف سرويس به امكانات پيشرفته طبخ و توزيع غذا -4-8- 2    
  خريد نرم افزار كتابخانه اي براي كتابخانه ستاد شاهد و ايثارگر و خوابگاهها با هماهنگي  -4-9- 2    

  365     معاونت پژوهشي دانشگاه                
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  365     ثبت نام خوابگاهها با برنامه تحت وب - 4-10- 2   
  366     تداوم جلسات با سرپرست دانشكده ها و ساير قسمت هاي مرتبط - 4-11- 2   
  366     افزايش امكانات و تجهيزات كمك آموزشي در خوابگاههاي دانشجويي - 4-12- 2   
  367     برگزاري دوره هاي آموزش مهارتهاي ارتباطي جهت پرسنل خوابگاهها - 4-13- 2   
  367     گسترش زمينه هاي حضور دانشجويان در امور فرهنگي - 4-14- 2   
  368     تقويت شوراهاي صنفي دانشجويان - 4-15- 2   
  368     پيگيري اتمام سلف سرويس مركزي دانشگاه - 4-16- 2   
  369     ورزشي دانشجويان - هت ارتقاء برنامه هاي تفريحيبرنامه ريزي در ج - 4-17- 2   

  370    معاونت پشتيباني  - 2-5
  370      اجراي قانون خدمات كشوري -5-1- 2    
  370    ثبت نام اينترنتي جهت متقاضيان استخدام دانشگاه -5-2- 2    
  371     تدوين راهكارهاي اجرايي نمودن بودجه ريزي عملياتي در كليه واحدها -5-3- 2    
  تهيه و تدوين طرح توجيهي بودجه اي جهت اداره بيمارستانهاي شهيد بهشتي و متيني به  -5-4- 2    

  371    )طرح بيمارستانهاي منتخب(صورت هيئت امنايي                
  تهيه و تدوين فرآيند توزيع بودجه و ابالغ آن به كليه واحدها طبق آيين نامه هاي مالي و  -5-5- 2    

  372     معامالتي و ضوابط اجرايي بودجه                
  372   عملياتي نمودن مصوبات دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان اصفهان -5-6- 2    
      373   توزيع اعتبارات درآمدهاي اختصاصي كليه واحدهاي درماني براساس ميزان وصولي آنها -5-7- 2    
  373     مكانيزه بودجه بندياجراي سيستم  -5-8- 2    
  374       تهيه و تنظيم شرح وظايف سازماني كليه پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه - 2-5-9      
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  تدوين و تنظيم بودجه تفصيلي و موافقت نامه ها در بخشهاي هزينه اي و تملك داراييهاي  - 5-10- 2    
  374        سرمايه اي سالمت و آموزش                  

  375        اصالح ساختار سازماني و اخذ تشكيالت تفصيلي جديد دانشگاه - 5-11- 2    
  375     اجراي حسابداري تعهدي - 5-12- 2    
  376        اقدام در جهت كاهش كسورات بيمه اي - 5-13- 2    
  376        تحت پوششواگذاري امور به واحدهاي  - 5-14- 2    
  377     اجراي اتوماسيون اداري در دانشگاه - 5-15- 2    
  377        ) كتابخانه (احداث فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي  - 5-16- 2    
  378     )سلف سرويس(احداث فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي  - 5-17- 2    
  378     )پرديس مركزيمحوطه سازي (احداث فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي  - 5-18- 2    
  379   )مركز بهداشت(احداث ، تكميل ، تجهيز  و تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني  - 5-19- 2    
  379   )اورژانس تروما(احداث ، تكميل ، تجهيز  و تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني  - 5-20- 2    
  380     احداث و تكميل خانه هاي سازماني آران وبيدگل - 5-21- 2    
  EFQM     380اجراي مدل ارزيابي عملكرد بر مبناي مدل  - 5-22- 2    
  381    غذا و دارو معاونت -6- 2

  381   ادامه ساخت و تجهيز ساختمان جديد معاونت و تجميع واحدهاي تحت پوشش – 6-1- 2    
  382    پاسخ گويي به سواالت دارويي در مركز اطالع رساني داروها و سموم – 6-2- 2    
  383   پاسخ گويي به سواالت مربوط به مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي – 6-3- 2    
  384    نرم افزار ثبت بازرسي كارخانجات – 6-4- 2    

  طرح هاي تحقيقاتي در زمينه مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و و انجام ارائه – 6-5- 2    
  38٥    بسته بندي آنها               
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  پوستر و بروشور در زمينه مواد غذايي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بخصوص  ،تهيه پمفلت – 6-6- 2  
  386    بسته بندي مواد غذايي و نگهداري مواد غذايي در آنها ، لوازم آرايشي بهداشتي و بيماريهاي                
مواد غذايي مورد نياز بدن در سنين مختلف                                                                  و مرتبط با مواد غذايي              

                         387   مخدر و اعتيادآور و روان گردانپوستر و بروشور در زمينه مواد  ،تهيه پمفلت – 6-7- 2  
   388      تهيه مطالب آموزشي با عنوان توصيه هاي غذايي و قراردادن آن در وب سايت معاونت - 6-8- 2  
  389   با عنوان توصيه هاي دارويي و قراردادن آن در وب سايت معاونت تهيه مطالب آموزشي - 6-9- 2  
  390   تهيه مطالب آموزشي در رابطه با مواد اعتيادآور و قراردادن آن در وب سايت معاونت - 6-10- 2  
  391   تهيه مطالب آموزشي در رابطه با عوارض ناخواسته دارويي و قراردادن آن در وب سايت معاونت - 11- 6- 2  
  392     )برنامه آموزش كاركنان( prestriningاجراي برنامه  - 6-12- 2  

  393     )سيستم اتوماسيون مديريت دارو(استفاده از برنامه سامد  - 6-13- 2  
  394     نرم افزار اينترنتي بيماران خاص - 6-14- 2  
  395     نرم افزار نسخه پرداز - 6-15- 2  
  396     دولتيبرنامه نرم افزاري ثبت اموال  - 6-16- 2  
  397     برنامه جامع تداركات انبار - 6-17- 2  
  398      نرم افزار مديريت مواد مخدر معاونت غذا و دارو - 6-18- 2  
  هاي الزم با توجه به ارتقا سطح  SOPبروز رساني روشهاي آزمون واستانداردها و تدوين  - 6-19- 2  

  399      آزمايشگاه كنترل غذا                
  400      آزمايشگاه كنترل غذا LANاحداث شبكه  - 6-20- 2  
  401      راه اندازي و بهره برداري از نرم افزار آزمايشگاه كنترل غذا - 6-21- 2  
  402      برنامه نرم افزاري كيمياگر - 6-22- 2  
  403      برگزاري دوره آموزشي تكنولوژي نوين و كنترل كيفيت فرآورده هاي لبني - 6-23- 2  
  403   رگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت محصوالت پليمريب - 6-24- 2  
  404   برگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي گوشتي - 6-25- 2  
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  404   و كنترل كيفيت فرآورده هاي شويندهبرگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي  - 6-26- 2  
  405       برگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي مو - 6-27- 2  
  405    برگزاري دوره آموزشي عوارض خود درماني جهت ارتقاء سطح آگاهي پرستاران و ماماها - 6-28- 2  
  406    …برگزاري دوره آموزشي عوارض خود درماني جهت ارتقاء سطح آگاهي تكنسين هاي دارويي و  - 29- 6- 2  
  406   )مركز ثبت عوارض ناخواسته داروها( ADRبرگزاري دوره آموزشي آشناي با مركز  - 6-30- 2  
  407     (DPIC)برگزاري دوره آموزشي معرفي مركز اطالع رساني دارو و سموم  - 6-31- 2  
  407     داروسازي باليني - درمان - برگزاري دوره آموزشي تازه هاي دارو - 6-32- 2  
  408     برگزاري دوره آموزشي آشنايي با كميته تجويز و مصرف منطقي دارو - 6-33- 2  
  408     )فارماكوگنوزي(برگزاري دوره آموزشي آشنايي با تازه هاي گياهان دارويي  - 6-34- 2  
  409     دوره آموزشي كاربرد منطقي آنتي بيوتيك هابرگزاري  - 6-35- 2  
  409     برگزاري دوره آموزشي كاربرد منطقي كورتيكواستروئيدها و داروهاي تزريقي - 6-36- 2  
  410    پژوهشي  معاونت -7- 2

  410   1388انساني در سال نيروي سرشماري تسهيالت مراكز بهداشتي و درماني ، آموزشي و  – 7-1- 2    
  410    آن فعال نمودن فرمهاي راكد آماري و تكميل – 7-2- 2    
  411                        شوراي عالي انقالب فرهنگيمحاسبه شاخصهاي  – 7-3- 2    

 411     ملي سالمتمحاسبه شاخصهاي  – 7-4- 2    

  412    ارتقاء كمي و كيفي مقاالت مجله فيض – 7-5- 2    
  413    كنسرسيوم نشريه فيض ، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و شهركرد – 7-6- 2    
  414    تجهيز حيوانخانه در حال تاسيس دانشگاه  – 7-7- 2    
  ناجي آباد ، ساختمان  2ساختمان جديد معاونت بهداشتي واقع در فاز  LANاجراي شبكه  -7-8- 2    

  415   مركز بهداشتي گالبچي , بيمارستان شهيد بهشتيجديد بخش اعصاب و روان واقع در                
  416     اصالح ساختار وب سايت دانشگاه – 7-9- 2    
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  E1    416راه اندازي خط  – 7-10- 2    
  417    راه اندازي ويدئو كنفرانس در دانشگاه –7-11- 2    
  418    در دانشگاه اتوماسيون اداريراه اندازي  –7-12- 2    
      419    بيمارستان متيني HISراه اندازي  –7-13- 2    

  420    دانشگاه مسجد LANفيبر نوري و شبكه راه اندازي  –7-14- 2    
  421  مديريت بحران - بيمارستان –برگزاري پنج كارگاه ويژه ترياژ در صحنه حوادث  –7-15- 2    
  422  طرح تحقيقاتي اولويت دارپيرامون حوادث ترافيكي در سطح شهر كاشان و كشوري 10انجام  –2-7-16    
  423      ) مغزواعصاب، شكم،چشم،گوش وحلق و بيني وارتوپدي( كنفرانس يك روزه تروماهاي –7-17- 2    
  423    اخالق درپژوهش  -اخالق پزشكي -يك روزه تروما هايكنفرانس –2-7-18    
  424  ضميمه مجله علمي پژوهشي فيض 87چاپ دو ويژه نامه تروما در اوايل و اواخر سال  – 7-19- 2    

   424    يك مورد SPSS - مورد 3كارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي  –20- 7- 2    
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. باشند كار مي

بهداشتي درمان

 شناسي باليني
معاونت غذا و
مدير شبكه بهدا
 پژوهشي دانشك

رش و كبدگوا
دانشگاه منصو ن
دامدير گروه  و

بـاي اجتمـاعي  
خانو بهداشت ل

ونـت دانشـجويي

خصصي در رشـ
ائم مقـام معاونـ

سـا 1ـه مـدت      
اكنون به عنـوت 

حي با رتبـه علم
باشـ به كار مـي 

پيراپزشـكي و م
حاضـر عضـول  

 فيزيولوژي و
شي منصوب و

  .ست
و عضو هيئت ع

مشاراليه قبل. د
جراح - داخلي

اي با رتبه ع رفه
 و مشغول به ك

شكي و خدمات ب

صي ميكروب
ن سر پرست م

وابق اجرايي ؛ مد
ون آموزشي،

.  
فوق تخصص گ

درمان معاونت
 شهيد بهشتي و

پزشكيدر رشته
سئولم سال  2ت 

سرپرسـت معاو

دكتراي تخ -1
قـاه اين سمت  

باني دانشـگاه بـ
1387ز مهرماه 

شته علوم تشريح
تيباني مشغول ب
ـت دانشـكده پ
مچنين در حـال

صي در رشته
 معاونت پژوهش
ي فيض بوده است
ه علمي مربي و

باشند كار مي به 
گروه پرستاري
شته بهداشت حر
شت منصوب

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي تخصصدكترا
اكنون به عنوان
ت ، داراي سو
 دانشگاه، معاو
.نشگاه بوده اند
فتخصصي در 
نوان سرپرست
زشي بيمارستان

راي تخصصي د
مدت سمت  به 

ون بـه عنـوان س

373: تحصيلي
ل از انتصاب به

معـاون پشـتيبا-
و از بوده اند ي

خصصي در رش
ست معاونت پشت

سال سرپرسـ 5
هم. ندبوده اگاه

دكتراي تخصص
نوان سرپرست
علمي ، پژوهشي
پرستاري با رتبه
صوب و مشغول

سال مدير گ 4ت
خصصي در رش
 دانشكده بهدا

دانش 88 ي سا ل
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ارس، داراي د
تا1387فند ماه

صاب به اين سمت
ي و دانشجويي
روب شناسي دان

فوق   دكتراي
تاكنون به عن 13
معاونت آموز ،

دكتر داراي-ن
نتصاب به اين

تاكنو 1387ماه

ل اخذ مدرك ت
مشاراليه قبل گاه،
سال 5/3مدت

يماريهاي عفوني

راي دكتراي تخ
ا عنوان سرپرس
شگاه و به مدت
پژوهشي دانشگ

داراي د –شان
تاكنون به عن 8

جرايي مجله عل
رشناس ارشد پر
ي و مامايي منصو
مايي و به مدت
راي دكتراي تخ
وان سرپرست

امه هاي اجرايي

جلسه ش

فيروزآباد فا  -
مشاراليه از اسف
رده قبل از انتص
زشي، پژوهشي
دير گروه ميكر

، دارايكاشان
387ماه آبان از

 به اين سمت ،

كاشا -1354د
شاراليه قبل از ا

دي مو از  ه اند

سال-كاشان -1
ت علمي دانشگ
ي دانشگاه به م

مدير گروه بي -
   .ر مي باشند

دار -كاشان -1
با 1386رداد ماه

ه آناتومي دانشگ
رست معاونت پ

كاش -1347د
6 از مرداد ماه

ن سمت ، مديرا
كار-گلپايگان-

شكده پرستاري
ت پرستاري و ما

دار -كاشان-13
به عنو 1377ن

و برنا 87د سال

-1332متولد  :ي
مي دانشگاه، م

نامبر.  مي باشند
س؛ معاون آموز
زشي شبانه و مد

ك -1345متولد  
مي دانشگاه،  ا
 قبل از انتصاب

متولد : مروجي
مش مي دانشگاه،

بود دانشگاه تي
   .ي باشند

1345متولد  : ي
و عضو هيئت يار

معاون بهداشتي -
-سال  5 مدت

 مشغول به كار
343متولد  :اد
خراز ايشان ه ،

ت ، مدير گروه
سرپر 1385سال

متولد:  حميدي
علمي دانشگاه
 انتصاب به اين

-1338متولد  :
ن سرپرست دانش
ل مدير خدمات

326متولد  :ي
شگاه ، از بهمن

زارش عملكرد

خورشيديتر 
عضو هيئت علم
 مشغول به كار
فيروزآباد فارس
دوره هاي آموز

:عباس ارجر
عضو هيئت علم

مشاراليه. اشند

سيد عليرضار
عضو هيئت علم
معاونت بهداشت
شغول به كار مي

حسن افضلير
دانشياتبه علمي 

-سال  1 مدت 
شهيد بهشتي به
داشتي دانشگاه
ر حسين نيكزا
ت علمي دانشگاه
صاب به اين سمت

س و مجدداً در 
  .ي باشند

تر غالمعلي ح
و عضو هيئت ع

اليها قبل ازشار
مدرضا افاضل

به عنوان 1380 
سال 8 به مدت 

ر حسن الماسي
ئت علمي دانش

گز                 

آقاي دكت
دانشيار و ع
منصوب و
شهرستان في
سرپرست د
آقاي دكتر
استاديار و ع
با به كار مي

  .اند بوده
قاي دكترآ

استاديار و ع
فني حوزه م
دانشگاه مش

دكتر آقاي
با رتعفوني 

دانشگاه به
بيمارستان ش
معاونت بهد
آقاي دكتر
عضو هيئت
قبل از انتصا

1374سال 
دانشگاه مي

دكتآقاي 
استـاديـار و

مش. مي باشد
آقاي محم
از آبان ماه
اين سمت،
آقاي دكتر

هيئو عضو 



  ني كاشان

همچنين در . د

 با رتبه علمي 
مشغول به كار 

با رتبه علمي ب 
و مشغول بكار 

  

 
(  

بهداشتي درمان

اند  كاشان بوده

زيك پزشكي
وم  منصوب كي

  .اند گاه بوده
 مغز و اعصاب
كي منصوب و

  )يئت امناء
  ) ت امناء
  )ئت امناء
  )هيئت امناء

  )ت و درمان
) آموزش عالي

  )زش عالي
  )ي

)ضو هيئت امناء
) آموزش عالي

شكي و خدمات ب

 بهداشت شهر

صي در رشته فيز
شكده پيراپزشك
 پژوهشي دانشگ

جراحير رشته 
 دانشكده پزشك

 
كي و رئيس هي

ي و رئيس هيئت
كي و رئيس هيئ
شكي و رئيس ه

ر بخش بهداشت
شور در بخش
در بخش آموز
ش آموزش عالي
 و فلزات و عض
كشور در بخش

  ) ت امناء

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و رئيس مركز

كتراي تخصص
دانش  سرپرست 

 و دبير شوراي
ي تخصصي در
نوان سرپرست

  .بوده اند گاه
  :كنون 

 )كاشان فقيد
و آموزش پزشك
 آموزش پزشكي
 آموزش پزشك
 و آموزش پزش

ريزي كشور د 
ريزي كش  برنامه

ريزي كشور د ه
كشور در بخش

زير معادن و و
ريزي ك و برنامه

  
  )ت امناء
  )ت امناء

 )ئت امناء

ر و عضو هيئت

  )ء
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شتي دانشگاه و
  .شند
داراي دك -فهان

عنوان  به 1384
روه راديولوژي

داراي دكتراي -
تاكنون به عن 1
موزشي دانشگآ

ز بدو ايجاد تاك

يه و امام جمعه
اشت ، درمان و
آ شت، درمان و

درمان واشت،
داشت، درمان
ديريت و برنامه

ديريت ومان م
مديريت و برنامه

ريزي ك و برنامه
م مردم كاشان
زمان مديريت و
)بير هيئت امناء

كده و دبير هيئت
ده و دبير هيئت
شگاه و دبير هيئ

 )ت امناء
 بادرود ، قمصر

  ) ناء
 

 دبير هيئت امناء

امه هاي اجرايي

جلسه ش

تي معاون بهدا
با كاشان نيز مي

اصف -1344د
4ماه   از اسفند
مديرگر سمت
-تهران -1343

386از تيرماه 
معاون آ 1385

ناء دانشگاه از

نماينده ولي فقي
زير محترم بهدا
زير محترم بهداش
زير محترم بهدا
وزير محترم بهد
ينده سازمان مد

نماينده سازم(ي
اينده سازمان م
زمان مديريت و

نماينده محتر(
نماينده ساز( ي

س دانشكده و دب
رئيس دانشك(ي

رئيس دانشكد(
رئيس دانش(اني
عضو هيئت(ن

نده مردم نطنز،
نعضو هيئت ام
)ضو هيئت امناء

دانشگاه ويس

و برنا 87د سال

ه اين پست مد
شهر ك اسالمي  

متولد :صغرزاده
لمي دانشگاه،
انتصاب به اين

متولد :خاريان
لمي دانشگاه ،

تا سال  1378ل 
عضاء هيئت امن

  :قبلي
ن( )ره( هللا يثربي

وز( ملك زاده
وز(ضا مرندي
وز( مد فرهادي
و( ود پزشكيان

نماي( لو   ن امين
 محمد اعتمادي

نما(ضي مموئي
نماينده ساز( ي 

حسين محلوجي
ضا ميالني حسيني

رئيس(د نمكي
 اكبر مرتضوي

سيدي محمود
مد زارع جوشقا
 حسين موسويا

نماين( باغبانيان
(حمود جمالي

عضو(ن الماسي
رئي(زاد  د نوري

زارش عملكرد

ل از انتصاب به
ر عضو شوراي
اص تر اكبر علي
عل   عضو هيئت

شاراليه قبل از ا
ر اسماعيل فخ

و هيئت علمـعض
مشاراليه از سال

اسامي اع  -4
سامي اعضاء ق
حضرت آيت اهللا
قاي دكتر رضا
قاي دكتر علير
قاي دكتر محم
قاي دكتر مسعو
قاي دكتر حسن
قاي دكتر سيد
قاي دكتر مرتض
قاي علي كبيري
قاي مهندس ح

محمد رض قاي
قاي دكتر سعيد
قاي دكتر علي
قاي دكتر سيد
قاي دكتر محم
قاي دكتر سيد
قاي دكتر علي
قاي مهندس مح
قاي دكتر حسن
قاي دكتر صمد

 
 

گز                 

مشاراليه قبل
حال حاضر
آقاي دكتر
استاديار و

مش. باشند مي
آقاي دكتر

ر و عدانشيا
م. مي باشند

    1-1-4
اس 

ح .1
آ .2
آ .3
آ .4
آ .5
آ .6
آ .7
آ .8
آ .9

آ .10
آ .11
آ .12
آ .13
آ .14
آ .15
آ .16
آ .17
آ .18
آ .19
آ .20



  ني كاشان

   اسالمي

ساير 

سـتان پهنـاور،     

ده اسـت و در     
 34دقيقـه تـا    3

  . شده است 

ـواي متفـاوت   

  . د است 
سـت ، حـدود    
يـن شهرسـتان   
ر بيابان ميباشد 

هـزار   1089ر       

بهداشتي درمان

  )ت امناء

جلس شوراي ا

ي، شاخصهاي س

ن نقطـه ايـن اس

 اختصـاص داد
30درجـه و   33

و بيدگل واقع ش

ي دو آب و هـ

درجه سانتيگرا
تصـاص داده اس

اي. ي مـي باشـد   
تارهزار هك 15 

شهرسـتان برابـر

شكي و خدمات ب

ي و رئيس هيئت

 و بيدگل در مج

ي و اجتماعي

شمال غربي ترين

تان را بـه خـود
3ـول شـرقي و    

آران و و ميمه ،
  .ل يافته است 

 ارتفاعات داراي

د 7/19ز حدود
 را به خود اختص
قير و صخره اي

بوده و داراي 
 جنگـل هـاي ش

  . د 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

آموزش پزشكي

و آران كاشان

  )هيئت امناء
ضعيت اقتصادي

ي مي كند در ش
  . ع مي شود

 از مساحت است
دقيقـه طـ 29 و

 نطنز ، برخوار 
ماسه اي تشكيل
 به دليل وجود

ي ساليانه آن نيز
كل مراتع استان
درصد مراتع فقي

)گلهاي استان 
مـوع مراتـع و
تصاص مي دهد

دانش 88 ي سا ل
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شت، درمان و آ
 ) صفهان

 ت جمهوري
شهرستانهايم

  )مناء

نشگاه و دبير ه
وي انساني، وض

 كاشاننطقه

فهان خودنمائي
 اصفهان شروع

درصد 12/4ت
درجـه 52ه تا

شهرستان هاي
تي و تپه هاي ما
واقع شده است

  

 و متوسط دماي
صد از كدر 15

د 7/82وسط و
د از مراتع و جنگ

بنابراين مجم. د
ن را به خود اخت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

هداشبوزير( ي
اصتاندار استان

راهبردي رياست
نماينده مردم( ر

عضو هيئت ام(
  )و هيئت امناء
  )هيئت امناء

داسرپرست ( ت
ي توسعه نيرو

 و اجتماعي من

ه نام استان اصف
ي استانظستحفا

ر مربع مساحتت
دقيقه 55رجه و

دوده اي ميان ش
ي ، دشت آبرفت
ت كوير ايران و

.حي كوهستاني
  . كويري

ميليمتر 6/145
 شهرستان كه

درصد مراتع متو
درصد% 27دل

ا شامل مي شو
نگل هاي استان

و برنا 87د سال

  :فعلي
ن باقري لنكراني

است(ي بختياري
يزي و نظارت ر
غر گرانمايه پور

  )مناء
(ضا مصداقي نيا

عضو(ن نيكزاد
عضو ه( سركار

د رضا نيكبخت
ايي، شاخصها

صيات فرهنگي

  :   افيايي
 ايران، آنجا كه
بتداي حوزه اس

ركيلومت 0/4415
در 50فهان بين

شمالي ، در محد
منطقه كوهستاني
ه در كنار دشت

  : ز 
 معتدل در نواح
خشك مناطق ك
اليانه شهرستان
ار هكتار مراتع

د 1/7جه يك ،
معاد( ل طبيعي

بانهاي استان ر
د از مراتع و جن

زارش عملكرد

سامي اعضاء ف
اي دكتر كامران
اي سيد مرتضي
اونت  برنامه ري
اي مهندس اصغ

عضو هيئت امن 
اي دكتر عليرض
اي دكتر حسين
اي دكتر سعيد

محمدقاي دكتر 
قعيت جغرافيا

وسعه، خصوص

جغرا  موقعيت   
ستره جغرافيايي
زي كاشان از اب

07ان كاشان با 
تري شمال اصف

دقيقه عرض ش 2
 كاشان از سه م
ستان كاشان كه
ت كه عبارتند از
 و هوايي نسبتاً

 هواي گرم و خ
گي متوسط سا

هز 1086حدود 
د به مراتع درج
زار هكتار جنگل
رصد از كل بيا

درصد 4/14 و 

گز                 

اس 
آقا -1
آقا -2
معا -3
آقا -4

و  
آقا -5
آقا -6
آقا -7
آق -.8

مو -2- 1

بخشهاي تو

 1 -2 -1-
درگس        

بخش مركز
شهرستا      
كيلومت 200

27درجه و 
شهرستان  

شهرس         
اقليمي است

آب) الف 
آب و) ب 

ميزان بارندگ
از ح          

درصد 2/10
هز 3داراي 

در%  25كه 
هكتار بوده



  
 
 

   

  ني كاشان

 اثـر  بـر  مـرور  
  خـدمات  از  ق 

مركـزي و   ـش  
پيد دشـت مـي        
ق بـه اردسـتان       

 سربازان وظيفـه 
و با لحاظ نمودن 

مي نمايند  راجعه
سـت از خـدمات     

ايرانـي و   نفـر  
آن %  54/10و  

فـت خـدمات   
 500000غ بر  

بهداشتي درمان

 بـه   كـه   اسـت   
منـاطق  ايـن   ردم

ن داراي دو بخـش
ي كـويرات و سـپ
 نطنـز و از مشـرق

1  

عيت دانشجويي و
و) اده مي نمايند  

 به اين دانشگاه مر
ميليـون نفـر توريس

372056عـداد    
سـال و 15زيـر    

براي درياف.... و 
حت پوشش بالغ

شكي و خدمات ب

بوده   گلپايگان
مرنيز  حاضر  لا
اين شهرسـتان 

سـتان بـه نامهـاي
جنـوب بـهن، از 

   

1387در سال 

 جمعيت 

259253 

2486 

3609 

5717 

3317 

4785 

59379 

10290 

13037 

4787 

ر نظر گرفتن جمع
مات دانشگاه استفا
ي به مراكز وابسته

م 5/1ـي بـالغ بـر

ه كـه از ايـن تع
عيـت مـذكور ز
حالت  و نراق و
وع جمعيت تح

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و  ، محالت جان
 چند كه در حا

.دنماين مي  تفاده
د شهر و دو دهس
ز غرب به كاشان
.رتبط مي باشد 

د  پوشش آن 

با در. مي باشد ) ي
ت مستمر از خدم
ت خدمات درماني
گالبگيـري جمعيتـ

نفر بوده 40002
جمع% 05/21و

ز ، دليجان ، مح
مودن اين موضو

دانش 88 ي سا ل
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دليجا ،  ، نراق د
هر. اند گرديده

استف  دانشگاه  ين
وزيد آباد و سپيد

از -سمنان و قم 
ي اصلي كشور مر

  
معيت تحت

 

 نام شهرها

 كاشان 

نياسر
قمصر

جوشقان و كامو
برزك
مشكات

آران و بيدگل

نوش آباد

ابوزيد آباد

سپيدشهر

 شهري و روستايي
 است كه به صورت

براي دريافت...  و
ر ايـام نـوروز و گ

29شكي كاشان
 زيـر يكسـال و
ي بادرود ، نطنز

با لحاظ نم. ند

امه هاي اجرايي

جلسه ش

دبادرو نطنز،  ي
گ  تبديل  مستقل
اي  تابعه  حدهاي

 ، نوش آباد ، ابو
ك  و استانهاي س
 و شبكه راههاي

و جمعداد شهر

 عنوان

 شان

جمعيت(نفر  400
 است ،  جمعيتي
 ، محالت ، نراق

همچنين در . باشد

  :  ساني
پزشكشگاه علوم

معيـت ايرانـي
ر است شهرهاي
مراجعه مي نماين

و برنا 87د سال

شهرستانها  امل
 يشهرستان  به  ك
واح  اورژانسي و 

ي اران و بيدگل
ل به درياچه نمك
 اصلي به كاشان

تع - 1شماره 

 شهرستان نام

كاش

آران و بيدگل

0029ش دانشگاه
بوطه  لحاظ نشده
ود ، نطنز، دليجان

نفر مي   500000
  .اده مي كنند

انس  نيروي  سعه
ت پوشش دانش

از جم% 49/1ند  
شايان ذكر (د 

 اين دانشگاه م

زارش عملكرد

از ديربازشا  شان
هريك  كشوري

 تخصصي فوق 
چهار نقطه شهري
هرستان از شمال
 طريق دو جاده

معيت تحت پوشش
 سرشماريهاي مرب

شهرهاي بادرو كه
0ت پوشش بالغ بر 

دانشگاه استفا اني
تو  شاخصهاي - 

تحتجمعيت 138
يراني مي باشـن
سالمند مي باشد
مراكز وابسته به

  . د 

گز                 

كاش  منطقه  
ك  تقسيمات
، تخصصي

كويرات و چ
اين شه. باشد

محدود و از

  
جم:  توضيح

كه در... ( و 
اين موضوع ك
جمعيت تحت
بهداشتي درما

1 -2 - 2 -
87در سال 

مابقي غير ا
س   ،جمعيت 

درماني به م
نفر مي باشد



 

  ني كاشان

ه جمعيت گرو

75  

1  

97  

83  

36  

73 

ه نويسـندگان  
  .ت نمايد

در . باشد مي  له

،  بافي  پارچه ، ي
جز نمونه هايي 

  . مايد
  حج  در ايام  له

بهداشتي درمان

از ج% 8/83ي و 

138  

 مقدار
5/91  

3/5

00

6/7

8/3

1/6

  ت
391

چنانچه . اند بوده
د در آنجا زيست

غلهو   پنبه  كشت
  .جود دارد

بافي  ، ابريشم ي
ج  ينماشي  وژي

من مي ايفا  مهمي 
سال  و همه  ردار

شكي و خدمات ب

 مقطع راهنمايي

87ني در سال 

  رصد
  رصد
  رصد

  رصد

  رصد

  رصد

 هزار نفر جمعيت

و توليدي ب زي
تواند بيكار نمي
زير ك  شهرستان

وج  ر و تراورتن
بافي ، زري بافي ل

تكنولو  وزافزون
 كشور نقش  ي
برخور جهاني  ت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ت گروه سني

عه نيروي انسان

واحد
در
در
در

در

در

در

به ازاء يكصد

، كشاور صنعتي
مار رفته و آدم ب

ش  اين  هاي زمين
مرمر سنگهاي ، 

مخمل  چون  عي
رشدرو  دليل  به

اقتصادي   عرصه
، از شهرتددار

دانش 88 ي سا ل
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از جمعيت%  97/
  .صيل هستند

منتخب توسع

يل در

يل در

يل در

يل در

ر نفر

صرم به كارهاي
ين ننگ به شما

 عمده  قسمت.
طعام  بز، نمك

صنايع  اصلي  گاه
 كه است  بوده  ي

در  دستباف اي
 كه  مطلوبي  س
  .دشو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

/6طع ابتدايي و
مشغول به تحص

هاي م شاخص -

ن

ول به تحصي

تحصيول به

ول به تحصي

ول به تحصي

 يكصد هزار

  : عي
زن ومرد سرگر
يكاري بزرگتر
.خدماتي است

سب  ، زاج باريم  ت
و پايگ  جايگاه ز

و مسگري  گري
فرشها  صادرات

بلحاظ اسانس  ن
ش شستشو مي  شان

و برنا 87د سال

گروه سني مقطع
طع ذكر شده م

-2دول شماره

ي در مردان
ي در زنان

وزان مشغو

وزان مشغو
ي

وزان مشغو
ن

وزان مشغو
شگاهي

يان به ازاء

اجتماع و  صادي
صار تاريخي از ز
كه در كاشان بي
، كشاورزي و خ

، سولفات  آهن
ديرباز از  دستي

، سفالگ كاري ي
ص  تنها در زمينه  

كاشا   و گالب
كاشا  ناب  گالب

زارش عملكرد

از جمعيت گ% 1
 متوسطه در مقا

جد

ن
ت باسوادي
ت باسوادي

آمو ت دانش
ه ابتدايي
آمو ت دانش

ه راهنمايي
آمو ت دانش

ه دبيرستان
آمو ت دانش
دانش ه پيش

ت دانشجويا
عيت

اقتص  وضعيت  - 
ن در تمام اعصا

اند ك گانه نوشته
ب مردم صنعتي،

، مانند مس  يدن
د  صنايع  ر زمينه

، كاشي بافي  الي
اينكو  نمانده 

عطر  كه  است 
گ با اهللا الحرام 

گز                 

100حدود  
سني مقطع

  

عنوان
نسبت
نسبت
نسبت
دوره
نسبت
دوره
نسبت
دوره
نسبت
دوره
نسبت
جمع

 1  -2 -3 -
مردم كاشان
خودي و بيگ

شغل غالب 
معاد  كاشان

در  كاشان   
، قا شعربافي

از آن باقي
ذكر  شايان
بيت ا،  تمتع

  
  



  ني كاشان

 رستان

صي برخـوردار  

  داراي  وسـتايي 
  همـه بـاً   و تقري

 . 
رسـتان كاشـان     

كـه  . باشـد  مـي 
  .حصيل هستند

خسـتين مراكـز      
  از داليـل   كـي 

  انـدكي   لهجـه 
از   آن  شـيعيان  

بهداشتي درمان

 شهرستانهاي 

طقه محروم شهر

  

13 

13  

1387  

از اهميت خاص
 . ست

رو  زخانوارهاي 
باشند ميسالم  
باشد مي  شده  ن

زش عـالي شهر
م... كده فنـي و         

ها مشغول به تح

يـه يكـي از نخ
يكاسـت و    ايي 

در ل يتند منتهـ   
نظيـر ش  بـي   واي 

شكي و خدمات ب

وري بر حسب ش

عيت ساكن در منط

-

3365
3365

7يتي در سال 

 )نفر(شش 

6 

17 

5 

2 

و از اين حيث ا
كامل نرسيده اس

صـدازدر 9/99 .
 آشاميدني  آب 

تعيين  تانداردهاي
 در بخش آمـوز
المي، آموزشـك
در اين دانشگاهه

اشان، ايـن ناحي
آريـا اصـيل   شـه 

آشـنا هسـت  آن 
و تقـو ، زهـد  خ 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

تقسيمات كشو
 1387ل

كل جمع

ستگاههاي حما

جمعيت تحت پو
6820
7239

5082
4669

ب قرار داشته و
 بهره برداري ك

.باشند مي  رماني
 روستاها داراي

استا  طبق  وستايي
همچنين. مايند

شـگاه آزاد اسـال
ارشد و دكترا د

ومتري غرب كا
از ريش  كاشان  

 ادهستانها ب كثر
راسـخ  ايمـان   طه

دانش 88 ي سا ل
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وم به تفكيك ت
در سال پوشش

تعداد 
آبادي 

اد
 تان

-  -  
20    
20    

ت پوشش دس
 

( 

ه شمال به جنوب
ده، اما هنوز به

در  بهداشتي  ات
درصد ر 75/99
رو  درجمعيت  ه
نم مي  استفاده  ري

 پيـام نـور ، دانش
ي ، كارشناسي ا

كيلو 4 واقع در
 مردمنژاد . ست
اك  اهالي  كه شد
بواسط  چنانكه.  ت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

داد مناطق محرو
تحت

تعد
دهست   بخش

- -  
2 1  
2 1 

جمعيت تحت -

 سازمان
ستي

ره( امام خميني
 شهيد رجايي

 جمع

  : سعه
سري و بزرگراه
 پيش شروع شد

خدما  پوشش  ت
و  تلفن   داراي
مدرسه  به  سترسي
از گاز شهر  شان

شـان، دانشـگاه
داني، كارشناسي

  :  ي
هاي سيلك ه

 شناخته شده اس
باش مي  قديم  سي
است  عشري ني

و برنا 87د سال

تعد - 3شماره

تعداد
داد
 هر

-
1 1  
1 1 

-4ول شماره

نام
ازمان بهزيس
كميته امداد
طرح ش
ج

توس  اير بخشهاي
سراس  آهن  راه   

كاشان از سالها
تحت  كاشان  تان

وستاها و آباديها
دست.دارند  سفالته
در شهر كاش  كن

كي، دانشگاه كاش
طع مختلف كارد

اجتماعي  رهنگي
 شناسان در تپه
شر ماقبل تاريخ

فارس  حفظ زبان
اثن  شيعهشهر   ن

زارش عملكرد

جدول ش

تعد
شه

 عنوان

 ان

  ن -

1 ل 

1

جدو

 سا

سا  شاخصهاي - 
در مسير  كاشان

داث فرودگاه ك
شهرست  جمعيت 

درصد رو 90ز 
آس  راه  به  سترسي

ساك   ازجمعيت
گاه علوم پزشك

مقاطع  زيادي در
فر  خصوصيات - 

حقيقات باستان
سكونت بش حل

ح  نژاد آنان  اكي
اين  مردم  مذهب

گز                 

  

  

نام شهرستا

كاشان

آران و بيدگل

جمع

  

  
1 -2 - 4 -

ك  شهرستان
است و احد

 كليهتقريبا 
بيش از   برق

روستاها دس
درصد 100

داراي دانشگ
دانشجويان

1 - 2 - 5-
به استناد تح 

تمدن و مح
و پا  اصالت
م. دارد  فرق



  ني كاشان

مـان ساسـانيان    
سـتناد جغرافـي   
ي دارد و آثـار       
كن هرگـز در    
داشـته و نـه از    
هـاي خشـتي،   

هنـر ،   ،اش تي   
ناهـاي متعـدد       
 ي بلند است،

كـاال    حمل  ت
ايجـاد و    سـتان 

   . است 

1387 

 درصد
44.08 
15.08 
11.38 
5.86 
3.19 
3.19 
2.96 
2.92 
2.16 
2.11 

92.93 

بهداشتي درمان

كاشـان در زم   
اسـ بـه . جم بود

جالـب تـوجهي
وير اسـت لـيكك

بـيم د كـويري   
ديواره. گـر دارد    

ي در بافـت سـنت
ي ايرانـي در بن
هاي ي و گلدسته

سهولت  علته ب 
شهرس  فرهنگـي 
 پذيرفته  خواسته

  . ده است  

1387  
7سال

 تعداد
775 
265 
200 
103 
56 
56 
52 
51 
38 

 37 

1633 

شكي و خدمات ب

اسـت  ر گرفتـه
وف عراق و عج
ي ويـژه بـومي ج
شسته بر كرانه ك
سـاي تابسـتان ك
گ و بـوئي ديگ

پويـائي بـا رنـد  
ي نبـوغ معمـاري

اي بدهاي فيروزه

و  شده  واقع  ب
ف  دربافـت   اتـي 
ناخ باشند را  مي

خي دريافت نگرديد

7و  1386ي 
 عنوان         

 روقي
 

 ر عمدي
 فس

 راري و تناسلي
 صبي

 ذيه و متابوليك 
 ل تولد

 ختالالت رفتاري
دي و كروموزومي

 مع

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

قرار  نشين  شيعه
هاي مهم و معرو

معمـاري كاشان
شان، شهري نش
فرس گرماي طاقت

بقـاء و رنـگ ش
 از استقامت دا

هـاي نشـانه  كـه
ركه، ديار گنبدب

    .ت
جنوب -  شمال  ت
، تغيير نشـيني  يه
م  ويژگيهاي  ين

جام شده اما پاسخ

رگ در سالهاي
                

 لل مرگ

ماريهاي قلبي و عر
سرطانها و تومورها

سوانح و حوادث غير
ماريهاي دستگاه تنف
ماريهاي دستگاه اد
ماريهاي سيستم عص
ماريهاي غدد ، تغذ
ماريهاي زمان حول
ماريهاي رواني و اخ

مادرزادهنجاريهاي 

جم

دانش 88 ي سا ل
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 صدر شهرهاي
ز يكي از شهره

شهر ك. ه است
هر چند كا. ت

نه از گر.  نكرده
 فلسفه زندگيش
مه و همه نشان
ـان شهريسـت ك
ت، شهر بقاع متب

 و هنر ايران است
ترانزيت  سير راه
حاشـي و يكاري
چني  داراي  ر كه

يگيريهاي متعدد انج

   :وريت

 علت اول مر
1386 

عل
درصد

بيم 66/43
س 58/13
س 27/12
بيم 3/6

بيم 4
بيم 2/3

بيم 31/3
بيم 58/2
بيم 51/2
ناه 23/2

93.73 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

در صهور بوده و
نيزوره اسالمي

نيز بود” صاران
مانده است به جا

 شني جا خالي
چرا كه ؛ افتاده

هم ،و جذابش د
كاشـ. وان ديـد

مسجدهاست هر
ندني از تاريخ

در مس  كاشان  ن
، بي ، مهاجرت ن

كشور  شهرهاي
 مكاتبات الزم و پي

 در حوزه مامو

مقايسه ده -
6سال

تعداد
765 
238 
215 
110 
70 
57 
58 
45 
44 

 39 ي

1641 

و برنا 87د سال

مشه  رالمومنين
اين شهر در دو 

چهل حص“اشان
راواني در آن به
وفانهاي مهيب
رزه بر اندامش
بادگيرهاي بلند

تـو مـي  عتقاد را
كاشان شه. ست

مانهاي به ياد مان
شهرستان  اينكه 

بودن   كارگري
ديگر ش  مشابه  ي

صالحبا مراجع ذي

 سالمت مردم
  :گ

-6ول شماره
 عنوان        

 عروقي
 

 غيرعمدي
 

 غذيه و متابوليك
  ادراري و تناسلي

 ول تولد
  گوارش

  اختالل رفتاري
زادي و كروموزومي

 

زارش عملكرد

دا به  تاكنون  الم
.است آباد بوده

ي، نام قديم كا
خي ومذهبي فر

كويري و طو ي
زنده زمستان لر

و ب  پيچ در پيچ
رت ، ايمان و اع
 متجلي شده اس
گسترده از يادم
 به  ضر با توجه

، فر و توريست
، مشكالتي ماعي

ب 5 جدول شماره 

حليل وضعيت
تحليل علل مرگ 

جدو
             

 علل مرگ

بيماريهاي قلبي و ع
سرطانها و تومورها
حوادث و سوانح غ
بيماريهاي تنفسي 
بيماريهاي غدد ، تغ
بيماريهاي دستگاه 
بيماريهاي زمان حو
بيماريهاي دستگاه گ
بيماريهاي رواني و
ناهنجاريهاي مادرز

 جمع

گز                 

اسال  ابتداي
منطقه اي آ

دانان اسالمي
بناهاي تاريخ
برابر بادهاي
سرماي سوز

هاي كوچه
عاطفه ، غير

اش تاريخي
اي گ صحيفه

حا  ر حالد
مساو تردد 

بلحاظ اجتم
درخصوص *
  

تح -3 - 1
1-3 -1-

 

 رديف

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 



  ني كاشان

 جامعـه   

صـرف    
  بـراي     

 تهيه و توزيع 

كه فاقد ) كتها 

  جات

  نفر   3

  ع آن 
ش وپرورش با 

بهداشتي درمان

هبود تغذيـه 

جـايگزيني مص
ـي گروهـي

  ري دانشگاه

شتي در مراكز

ها و سوپر مارك

ولتي و كارخانج

497لسه براي  
  نفر 50

ي قلب و توزيع
ي اداره آموزش

شكي و خدمات ب

سط اداره به
  ي

 تاكيد بـر ج
لسـه آموزشـ

   درماني
ه و ماهنامه خبر

رايشي و بهداش

ار و بار فروشيه

  ي مجوز
  شان 

ها و نهادهاي دو

جل  102تعداد  
0جلسه  برا ي  

سبت روز جهاني
هي با همكاري

  و عروقي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  : 87ل

تهيه شده توس
روههاي سني
ي از چاقي و

جل 52زاري 

 ها 

مراكز بهداشتي
 دفتر امام جمعه

 آشاميدني ـ آ

خوا( د غذايي 

روشي هاي دارا
ن شهرستان كا

  انيات
ارات و سازمانه

شتي درماني به ت
  32به  تعداد  

ي سالم  به مناس
ز پيش دانشگاه
بيماري قلبي و

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ول مرگ در سال

  :ي
مايع تن هاي

راي تمام گر
ي پيشگيري
ز طريق برگز

 
دولتي و سازمانه
ت در يكي از مر

دخانيات بهون
  سفره خانه ها

موادخوردني ،

راكز توزيع مواد

از خواربارفر%
ري سيماي جوا
ميته كنترل دخا
ت با مكاتبه با ادا

  اني
در مراكز بهداش
داشتي درماني ب

براي داشتن قلبي
رستاني ومراكز
ص پيشگيري از

امه هاي اجرايي

جلسه ش

مينه ده علت او
  : قلبي عروقي

ح الگوي غذايي

 زمينه روغن
صرف آن بر
ايي سالم برا
هاي جامد از

  نفر 425
:ف دخانيات

مال به مراكز د
ه ترك دخانيات
اسبت هفته بدو
ژه قليان از كليه

   دخانيات
م 13 نامه ماده

د دخاني در مر
  .د

 10د دخاني به
 قليان با همكار
دخانيات در كم
كنترل دخانيات

الع رساي و اط
لبي و عروقي د
ت در مراكز بهد
وان همه با هم ب
ش آموزان دبير
اني در خصوص

و برنا 87د سال

جام شده در زم
ي از بيماريهاي

ر زمينه اصالح

آموزشي در
ش مزاياي مص
گ الگوي غذا
 جاي  روغنه

50 به تعداد
ه كنترل مصرف
 ممنوعيت استعم
ز مركز مشاوره
 آموزشي به منا
ت دخانيات بويژ
هرستاني كنترل

آئين 15و  14 
  عمومي

ع و فروش مواد
دخاني بوده اند
ت فروش مواد
دخانيات بويژه
ن جامع كنترل د
د قانون جامع ك
 هاي آموزشي
 از بيماريهاي قل

ديابت  و كنترل
 آموزشي با عنو

زشي براي دانش
ن بهداشت جها

زارش عملكرد

اقدامات انج - 1
پيشگير -1-1-

بسترسازي در 

سال مطالب آ
كيد بر آموزش
ويج فرهنگ
هاي مايع به

هاي هدفه
اجراي برنامه 

غ دستورالعمل م
ندازي و تجهيز
 و ارسال متون
ع آوري ادوات
زاري كميتة شه

ـ 13اي مواد 
غذايي و اماكن
وگيري از توزيع
ت فروش مواد د

ور مجوز عامليت
ات د فيلم مضر

ح نمودن قانون
يري اجراي مفا

جراي برنامه ه
زش پيشگيري
زش پيشگيري

پمفلت 5000 
اي برنامه آموز
 بر شعار سازمان

گز                 

1 -3 -1 -
    1-3-1-

-الف

ارس -
و تاك

ترو -
روغنه
گروه

 -ب 
ابالغ -
راه ا -
تهيه -
جمع -
برگز -
اجر -
اد غمو
جلو -

عامليت
صدو -
تهيه -
مطرح -
پيگي -

ا -ج 
آموز -
آموز -
تهيه -
اجر -

تاكيد



 

  ني كاشان

مكاري واحد 

 شتي و مادران 

جلسه 7 تعداد 

هري و 

شكات ، نياسر، 

بهداشتي درمان

 شهرستان با هم

  ي بهگران

  نفر  359
 

ه رابطين بهداش

ي وستادي  به

 خانوارهاي شه

ي شهرهاي مشك

 ا

شكي و خدمات ب

صب در ميادين

ال وديابت براي

5جلسه براي  1
 نفر 925 براي 

هت آموزش به

ري  ، روستايي

كليه توزيع بين

ومسؤولين محلي

عاشوراپ سوم 

 
 ر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي وعروقي ونص

  .تي درماني 

خون با وفشار

  هاي محلي 
195م به تعداد 

جلسه ب40تعداد
شتي درماني جه

ي درماني شهر

وت واكسيدكربن

داشتي درماني و

 بيان بسيج

ركنان يگان تيپ

 حقيقات تروما
 ، قمصر ونياسر

  ا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 بيماريهاي قلبي

ر مراكز بهداشت
  ون باال

قلبي وعروقي  و

   معده
ده در روزنامه ه
راي عموم مرد
  سرطان ها به تع
 به مراكز بهداش

 

 مراكز بهداشتي

ازمونوگميت با

وزيع آن   وت
سنل مراكز بهد

ادث جهت مرب
ادث جهت كار

كاري مركز تح
شكات، برزك
ر بيمارستان ها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ش پيشگيري از

قلبي وتوزيع در
ديابتي وفشارخو
 از بيماريها ي ق

  نشگاه
  ه

ل خطر سرطان
 از سرطان معد
 از سرطان ها  بر
 ازعوامل خطر

رسالن پستان وا
  رطان
  : دث
 

ي كليه پرسنل

سموممگيري از

 ومارگزيدگي
يمن جهت  پرس

 از سوانح وحوا
 از سوانح وحوا

  بخشي

رسواران با همك
در شهرهاي  مش
عات حوادث د

و برنا 87د سال

 عنوان آموزش

با عنوان سكته ق
جهت بيماران د
شي پيشگيري

  : از سرطان
النه سرطان دان
سرطان دانشگاه
 وكنترل عوامل

پيشگيري زشي
شي پيشگيري
شي پيشگيري

C معاينه سرطان
عوامل خطر سر
 از سوانح و حواد

 طالع رساني

ت آموزشي براي

آموزشي پيشگ ت

 عقرب زدگي
وزشي جامعه اي

شي پيشگيري
شي پيشگيري
ن بخشي و بين

شي ويژه موتور
ه جامعه ايمن د
ي و ثبت اطالع

زارش عملكرد

عدد بنر با10 
  .ش سالمت 

پمفلت ب2000 
زاري همايش ج
اي برنامه آموز

پيشگيري -2-
زاري كميته سا
اي برنامه ثبت س
وزش پيشگيري
پ مطلب آموز
اي برنامه آموز
اي برنامه آموز

CDير و توزيع 

ه بنر آموزشي ع
پيشگيري -3-

آموزش و اط  - 
زاري  جلسات

  نفر 25
پمفلت 50000 

  يي 
پمفلت10000 

اي جلسات آمو
  وبرزك

اي برنامه آموز
اي برنامه آموز
مشاركت درون
اي برنامه آموز
اي برنامه كميته
ظام جمع آوري

گز                 

تهيه -
آموزش

تهيه -
برگز -
اجرا -

1-3-1-1
برگز -
اجرا -
آمو  -
چا  - 

اجرا -
اجرا -
تكثي -
تهيه  -

1-3-1-1
-الف 

برگز -
0براي

تهيه -
روستاي

تهيه -
اجرا -

قمصر
اجرا -
اجرا -

م  -ب 
اجرا -
اجرا -

نظ -ج 
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1387  
 1387سال 

 درصد داد

36  
17  
7  
3 

55/54  
76/25  
61/10  
55/4 

12  
5  
3  
1  
1  

55/54 
73/22 
64/13 

55/4  
55/4  

5  
3  
1  
1  
1  

45/45 
27/27 

09/9  
09/9  
09/9  

1 100 

67  
19  
87  
69  
48  

01/54 
25/15 

98/6  
54/5  
85/3  

بهداشتي درمان

7و  1386ي 

تعد

 بارداري

  ي نوزاد 
  ن

6
7

   

  ي

2

3

  دي
  

 
  ز و ايمني

3

 

  دي 
  و تناسلي

73
0

7
9
8

شكي و خدمات ب

خطر در سالهاي

 علت مرگ

 ناشي از طول دوره ب
  اي مادرزادي

فسي ، قلبي و عروقي
 عفوني نوزاد و جنين

  هاي مادرزادي
ي دستگاه تنفس

 ي حول تولد
غدد، متابوليكيي 

  بوسيله ديگران
و حوادث غير عمد
 ي سيستم عصبي

  ي مادرزادي
 ي سيستم تنفسي
ي سيستم خونساز

پره اكالمپسي

  ي قلبي عروقي
  ها و تومورها

  ي تنفسي
 حوادث غير عمد

دستگاه ادراري و 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي در معرض خ

 د

4 
1  
1  
9 

مشكالت -1
ناهنجاريها -2
اختالل تنف -3
بيماريهاي -4

4 
1  

  
8  
8 

ناهنجاريه-1
بيماريهاي  -2
بيماريهاي -3
بيماريهاي -4
خشونت -5

3 
3  
1  
 
 
 

سوانح و -1
بيماريهاي -2
ناهنجاري -3
بيماريهاي -4
ايبيماريه -5
  

5 
1  
7  
5  
4 

بيماريهاي-1
سرطان ه -2
بيماريهاي -3
سوانح و -4
بيماريهاي- 5
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گروههاي سني
1386سال

درصد تعداد

31 
11  
9  
6 

44/48
19/17
06/14

38/9
10 
4  
3  
2  
2 

67/41
67/16
5/12

33/8
33/8

4 
4  
2  
1  
1  
1  

77/30
77/30
38/15
69/7
69/7
69/7

1 
1 

50 
50

687 
178  
94  
66  
58 

46/53
85/13

32/7
14/5
51/4

امه هاي اجرايي

جلسه ش

لل مرگ در گر

 ره بارداري

  وقي نوزاد

 ي ارگانيك مادر

 س
 ي

 مدي

  ك
  ي
 ي

 هاي زايماني 
 م

  دي
  متابوليك

و برنا 87د سال

علمقايسه  - 

علت مرگ

ت ناشي از طول دور
 تنفسي ، قلبي و عرو

 مادرزاديريهاي

ت ناشي از بيماريهاي
 اري مادرزادي
 يهاي حول تولد

يهاي دستگاه تنفس
هاي سيستم عصبي

 يهاي عفوني
ح و حوادث غيرعم

  اري مادرزادي
 هان

متابوليكغدد، يهاي
يهاي سيستم تنفسي
يهاي سيستم عصبي
عوارض مداخله ه
نامعلوم
 هاي قلبي عروقي
  ن ها و تومورها

  هاي تنفسي
 و حوادث غيرعمد

م -تغذيه - اي غدد

زارش عملكرد

-7ل شماره 
  وان

 

 ن

مشكالت -1
اختالل -2
ناهنجار -2
مشكالت -4

 ن
تا 
  

ناهنجا -1
بيماري -2
بيماري -3
بيماريه -4
بيماري -5

  ن 
  

سوانح -1
ناهنجا -2
سرطان -3
بيماري -4
بيماري -5
بيماري -6

  ار
ع

  ن

بيماريه-1
سرطان -2
بيماريه -3
سوانح - 4
بيماريها- 5

گز                 

جدو
  

عنو               
  گروه در

معرض خطر

نوزادان

كودكان
يكماهه ت
يكساله

كودكان
5 – 1 

زنان باردا

سالمندان



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ني كاشان

 1387طر سال 

   درماني

ينه  اختالالت 
مراقبتهاي پس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهداشتي درمان

 در معرض خطر

مراكز بهداشتي

هداشت در زمي
عاينه پستان و م

شكي و خدمات ب

گروهها ي سني

ي كليه پرسنل م

  المپسي

 و خانه هاي به
ني فقرآهن ، مع

  ن     مندا
  ه امداد 
 اجتماعي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

رگ و مير در گر

 ر كودك

ه شيردهي براي

كالمپسي و اكال

اني ، پايگاهها
ربتي ، كم خون

ساماندهي سالمن
ت پوشش كميته
 مسلح و تامين ا

  سالمندي 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

زمينه كاهش مر

ستانهاي دوستدا
آموزش مشاوره

 ماهه 1- 59

و اقدام در پره اك
  ري

ز بهداشتي درما
 بيماريهاي مقار

  ر وب سايت

ر زمينه كميته س
 ميانساالن تحت
تگان نيروهاي
 سالم در دوره

  ان مزمن

امه هاي اجرايي

جلسه ش

انجام شده در ز
: 

مادر در بيمارس
مادر از طريق آ

9تاني كودكان

وزه تشخيص و
 پيش از باردار
رسال به مراكز
 زايمان ايمن ،

 ايمن ودرج در

اره بهزيستي در
ت سالمندان  و
  جهت بازنشست
د شيوه زندگي

مارسالمندان وبي

و برنا 87د سال

اقدامات ا - 2-
:دان و  كودكان

تغذيه با شيرمج 
ج تغذيه با شيرم

  ك سالم
 

 خارج بيمارست
   :دار

س علمي يك رو
پمفلت مراقبت
ب آموزشي و ار
ي ، خونريزي ،

 ترويج زايمان
 : ن 

 هماهنگي با اد
 آموزشي جهت
 سالم پير شدن
 آموزشي بهبود
زدگي جهت س

زارش عملكرد

1-3 -1-
نوزاد -1-2-1-

يت برنامه ترويج
يت برنامه ترويج
اي برنامه كودك

 يت برنامه مانا 
سي مرگ و مير

زنان بارد -2-2
زاري كنفرانس
 ،چاپ وتكثيرپ
 و تكثير مطالب

املگينسيودرح
  مان 

ه مطلب جهت
سالمندان -2-3

زاري  جلسات
زاري جلسات 
گزاري همايش
گزاري جلسات
ه پمفلت گرماز

گز                 

        1-3-
تقوي -
تقوي -
اجرا -
تقوي -
بررس-

1-3-1-2
برگز -
تهيه -
تهيه-

هيپرتان
از زايم

تهيه  -
1-3-1-2

برگز -
برگز- 
برگ - 
برگ - 
تهيه - 
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بهداشتي درمان

و برآورد 1387

387سال 

540 
438 
271 
461 

05/5 

719 
4/1 

28/2 
35/10ضو 

6/11 

 58/0 

68  
ن 22نفراز 15

85/0 

8/77 
گروه از 7

 گروه

-  

10  

8/82 

شكي و خدمات ب

7وشش در سال 

  واحد متعارف

  ر
  ر

  ر
  رصد

  ر
  رصد
  رصد

 ازاي يك عض
  يئت علمي

 ازاي يك 
  ارمند

نشجو به تخت
  موزشي

  رصد

  رصد

  رصد

  رصد

  داد

  رصد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

منطقه تحت پو

نفر
نفر  پيوسته 
  ناپيوسته

نفر  شكي
دردانشجويان 

نفر
در انه
در زانه

به
هيئ

به 
كا
دان
آم

در مند از 

دري استفاده 

 مهارتهاي 
در

در آموزشي 

تعد
درل گروههاي 

دانش 88 ي سا ل
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 و اشتغال در م

  

  ص

 زانه

  روزانه

ومي گروه پزش
كميلي به كل د

 ير روزانه
انشجويان روزا
دانشجويان روز

  ي

هيئت علميضو

  آموزشي

خشان به بهره

فرصت مطالعاتي
  ي

ي كه از مركز

ه پژوهشهاي
  ي

 
بي دروني به كل

امه هاي اجرايي

جلسه ش

آموزش پزشكي

عناوين شاخص

ره كارداني رو

ره كارشناسي ر

وره دكتري عمو
ره تحصيالت تك

غين دوره هاي
شروط به كل د
خارجي به كل د

ضا هيئت علمي

ركنان غير عض

شكي به تخت آ

 استعداد درخ

ت علمي كه ازفر
ضاء هيئت علمي
موزشهاي باليني

  مايند

صيص يافته به
بارات پژوهشي
ديد ايجاد شده

شي داراي ارزشيابي

و برنا 87د سال

هاي سالمت و آ

دانشجويان دور

دانشجويان دور

 دانشجويان دو
 دانشجويان دو

  ه
 كل دانشجويان
ت دانشجويان مش
ت دانشجويان خ

ت دانشجو به اعض

ت دانشجو به كار

ت دانشجوي پزش

ت دانشجويان
  الت

ت اعضاي هيئت
اند به كل اعضه 

ت گروههاي آم
 استفاده مي نم

ت اعتبار تخص
ردي از كل اعتب
 رشته محل جد
 گروههاي آموزش

  ي

زارش عملكرد

شاخصه - 8اره 

شماره 
شناسه 
  خاص

تعداد  آ-1

تعداد  آ-2

تعداد  آ-3

نسبت  آ-4
روزانه

تعداد  آ-5
نسبت  آ-6
نسبت  آ-7

نسبت  آ-8

نسبت  آ-9

نسبت  آ-10

نسبت  آ-11
تسهيال

نسبت  آ-12
نموده

  آ-13
نسبت
باليني

نسبت  آ-14
كاربر

تعداد  آ-15

نسبت  آ-16
آموزشي

گز                 

جدول شما

يف
رد

  

ش
ش
خ

1 

2  

3 3

4  

5 
6 6
7 7

8  8

9  

10  0

11  1

12  2

13  3

14  4

15 5

16  6
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عنوان

پز

دندا

د

   



  ني كاشان

 

 

 

 

 

بهداشتي درمان

  درجه علمي 

ساير

14
11
- 

- 

- 

- 

5 

- 

17
47 

13  

شكي و خدمات ب

ه به تفكيك د

  قراردادي 
 )تعداد(

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  
17  

387در سال

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

غل در دانشگا
  1387سال

  ي

74

مي دانشگاه د

 تعداد

2  
21  
90  
61  

174  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ئت علمي شاغ
ستخدامي در س

  

رسمي و پيماني
 )تعداد(

11 

45 

- 

- 

- 

- 

27 

- 

44 

127  

ضاي هيئت علم
  

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اد اعضاي  هيئ
و رابطه اس

 ستخدام

 ص

 ص

 

 ص

 ص

 

 

هرم اعض - 12ه

 عنوان
 استاد
 دانشيار
 استاديار
 مربي
 جمع

و برنا 87د سال

تعد - 11شماره

نوع اس

فوق تخصص
متخصص
عمومي

فوق تخصص
متخصص
عمومي

 PhDخصصي

 روساز

شد يا كارشناس
  جمع

 ع كل

جدول شماره

زارش عملكرد

جدول ش

 ن

 پزشك

 دانپزشك

دكتراي تخ
دار
كارشناسي ارش
ج
جمع

گز                 

عنوان

دند

   
  



  ني كاشان

  1387سال 

 )نفر(اني 

 

بهداشتي درمان

در س) نفر (اني 

عادل نيروي انسا

567 

20  

22  

13  

20  

71  

شكي و خدمات ب

دل نيروي انسا

مع

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمت و معاد

 شده

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 تفكيك نوع خ
  

حجمي واگذار ش

  گاه

  تانها

   غذا

 

  شگاه

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اگذار شده به

نوع خدمات ح

ر خدماتي دانشگ

ر لنژري بيمارست

طبخ و توزيع ر

ر چاپ و تكثير

  ر نقليه

سيساتي دانشأر ت

و برنا 87د سال

حجمي ومات

واگذاري امور

واگذاري امور

واگذاري امور

واگذاري امور

واگذاري امور

واگذاري امور

زارش عملكرد

خدم - 13ماره 

 عنوان            

1  

2  

3  

4  

5  

6  

گز                 

جدول شم

                    
 رديف

2

3

4

5

6

  

  
 



              )يال

دي

  بانكي

 

 

  

  1388سري 
ارقام به ميليون ري

 88 سال 
موجود

حسابهاي
 ها ساير هزينه

60000  ‐

-  ‐

15000  ‐

‐  ‐

اشتي درماني كاشان

و پيش بيني كس ف
ا(   

  
پيش بيني كسري

ديون سال 

87 

سا

  15000  

-  

 5000  

‐  

زشكي و خدمات بهدا

  

ت به تفكيك رديف

 مصوب  87

 1388 هزينه

17600 172150

-  -  

8479  94220

‐  ‐  

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

ودجه عمومي دولت

ه

 )ص

7عملكردسال 

ه ندهما

0  01

-  

-  9

‐  

  

  
  
  

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم

از محل كمك بو 13

شهاي

 سال

تخصيص ساالنه

آخرين تخصيص(

41 176001

 -  

10 84799

  ‐  

و برنا 87ملكرد سال

387از مالي سال

 اعتبار مصوب

87 

افزايش

طول س

134751 250

-  -

74799 000

‐  ‐

گزارش عم

  :گاه
ترا –14ول شماره

مانده قبل از 

 87سال 

 0 

-  

0 

 -  

اعتبارات دانشگ -
جدو

 عنوان

 يف بهداشت و درمان

 بيمارستان مستقل يف

  ديف آموزش عالي

كز تحقيقاتي مر  يف

1 -7-

ردي

ردي

ر

رد

  
  



 ) ميليون ريال
حسابهاي دي

  بانكي

-  
-  
-  
-  

 

  

1388  

ارقام به( 

  88ر  
موجود

1885  
-  

30  
-  

اشتي درماني كاشان

8پيش بيني كسري 

اعتبار   از بيمه ها

530  500
-  -
0  00

  -

زشكي و خدمات بهدا

  

و په تفكيك رديف

كل طلب
  ل مطالبات

53000  00
-  -
0  
-  

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

  
رآمد اختصاصي به

  87عملكرد سال 

كل  هزينه وصولي

153000  0
-  

2000  
-  

  

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم

از محل در 1387

حيه

  وصولي

153000 
-  

2000  
-  

و برنا 87ملكرد سال

تراز مالي سال – 1

  87ال
آخرين اصالح

87  

-  
-  
-  
-  

گزارش عم

15جدول شماره 

مانده قبل از سا

  0 مان
  - قل

0  
  - ي

  عنوان

ف بهداشت و درما
مستقنف بيمارستا

 ف آموزش عالي
ف مركز تحقيقاتي

  

رديف
رديف
رديف
رديف

  

  
  



(  
 )ريال

  ي

 ي
 ساير منابع

-  

-  

-  

‐  

‐  

  

ك خيرين و ساير منابع
ارقام به ميليون(    

كمكهاي 

 استاني

هاي كمك

المللي بين 

-  -  

-  -  

-  -  

‐  ‐ 

‐  ‐ 

اشتي درماني كاشان

1  
صي كسب شده ، كمك

 كمك خيرين

-  

-  

-  

‐ 

‐ 

زشكي و خدمات بهدا

  
1387گاه در سال

مركز ، درآمد اختصاص

درآمد 

  اختصاصي 

آخرين (

 )تخصيص

  هشي

-  153000 

-  -  

56  2000  

‐ ‐ 

١٥٥٠٠٠ ٥٦ 

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

 اعتبار جاري دانشگ
رسالي از رديفهاي متم

  
  
  

 فهاي متمركز

پژوه  آموزشي

3  -  -

-  -

4994  61

‐ ‐

٦١ ٤٩٩٤ ٣

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم
مجموع – 16ماره

فزيشها، ، اعتبارات ار

از رديف

 درماني  بهداشتي

7600  31800

-  -  

-  -  

‐ ‐ 

٣١٨٠٠ ٧٦٠٠

و برنا 87ملكرد سال

جدول شم
ا: ودجه عمومي دولت

   دولت

 )يص
 افزايشها

1  41250  

-  

 1000  

‐ 

٥١٢٥٠ ٢ 

گزارش عم

به تفكيك كمك از بو

  عتبار

كمك از بودجه

آخرين تخصي(

176001رمان

  -  ستقل

84799  لي

 ‐  تي

٢٦٠٨٠٠

ب(  

اع                         

  
 عنوان

رديف بهداشت و در

مست رديف بيمارستان

رديف آموزش عال

كز تحقيقارديف مر

  جمع

  



  

  1387سال 
 )ريال به ميليو

 سرانه مصوب

-  
-  
-  
-  

اشتي درماني كاشان

سرانه مصوب در س
ارقام(   

زشكي و خدمات بهدا

  

و مقايسه آن با س

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

  
  

 بهداشتي درماني و

 سرانه هزينه

195 
1265 
1669 
675

  
  
  
  
  
  
  
  
  

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم

هاي ارائه خدمات

و برنا 87ملكرد سال

سرانه هزينه واحده

 
  روستايي
 ي شهري

 ي

گزارش عم

س – 17دول شماره

 عنوان

خانه بهداشت
بهداشتي درماني

بهداشتي درمانيز
پايگاه بهداشتي

جد

مركز ب
مركز



) ميليون ريال

  

1   
ارقام به(    

 مالحظات

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

 ‐ 

اشتي درماني كاشان

1387آن در سال

 عملكرد

- 

172 

60 

0 

700 

0 

646 

22520  

24098  

زشكي و خدمات بهدا

  

 يافته و عملكرد آ

 يص يافته

0 

172 

60 

0 

700 

0  

646 

2252  

2409  

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

  
تخصيص 129086

تخصي

2

طرات جاني

6

20

98

  

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم

6ه اعتبارات رديف

 سوختگي

 رواني

صدومين و رفع مخاط

 )شور

  عفوني خاص

و برنا 87ملكرد سال

مقايسه – 18ماره

 عنوان

سرمان بستري بيماران

رمان بستري بيماران ر

داري از كمك به مص

ورژانس تهران و كش

رمان بستري بيماران ع

  جمع

گزارش عم

جدول شم

هاي در خشي از هزينه

هاي در خشي از هزينه

 قانون مجازات خود

ا(س پيش بيمارستاني

تانهاي مناطق محروم

هاي در خشي از هزينه

 بيماران نيازمند

   ثالث

كمك به تامين بخ

كمك به تامين بخ

 كمك به اجراي

كمك به اورژانس

كمك به بيمارستا

كمك به تامين بخ

كمك به درمان ب

حق بيمه شخص ث

  



  

  صي 
  )ريالون 

 صاصي

اشتي درماني كاشان

ت و درآمد اختصاص
ارقام به ميليو(  

از محل درآمد اختص
-  

25000  
1600  

-  
8500  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

35100 

زشكي و خدمات بهدا

  

ودجه عمومي دولت

 لت

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

  
  

ل از محل كمك بو

ك بودجه عمومي دول
130000 
15000

980 
1500 
400 

2000 
2481 
7000 
4700 
1550 
5000 
1500 
600 

- 
172711 

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم

 پرداختي به پرسنل

از كمك

و برنا 87ملكرد سال

مقدار وجوه –19ه

 وان

 گان
 تگان
 ركنان

 شستگان

 ج

گزارش عم

جدول شماره

عنو
 و مزايا ق
 كاره

 كشيك
 وقتي

 ك هزينه غذا
  مندي بازنشستگان

ريد مرخصي بازنشستگا
ش پايان خدمت بازنشست
ش پايان سال عيدي كار
ش پايان سال عيدي بازنش

 وميت از مطب
 لباس

فوت و ازدواجك هزينه
 صي مناطق محروم

  ع

حقوق
اضافه
حق ك
تمام و
كمك
عائله
بازخر
پاداش
پاداش
پاداش
محرو
وجه ل
كمك
مرخص
جمع



  ي

 

  

 عالي گروه پزشكي
 )يليون ريال

   گروه پزشكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اشتي درماني كاشان

 درمان و آموزش
ارقام به مي(  

فصل آموزش عالي

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

زشكي و خدمات بهدا

  

ه فصل بهداشت،

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

  
  

ه تفكيك ريز هزينه

 فصل بهداشت و درمان

- 
- 
- 
- 

5000 
8000 

25000 
800 

6000 

  

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم

به 1387ه از سال

ف

و برنا 87ملكرد سال

ت اسناد باقي مانده

  عنوان                   

 ي

 محروم
 ق

 گي
 كي

 )مام وقتي

گزارش عم

صورت – 20شماره

                                           

كارياضافه
 ماموريت
مرخصي مناطق م
تفاوت حقوق
پاداش بازنشستگ
تجهيزات پزشك

 دارو
طرح تم(التدرسحق

 ساير

جدول ش  

       
 نوع هزينه



  )م به ميليون ريال

ك بين
  مللي

ساير 
  منابع

-  -  

-  -  

-  -  

  

  

ارقام(         

كمك  كمك خيرين
الم

18000  

-  

18000  

    

  )ام به ميليون ريال

 ريافتي 

8800 

0 
8800 

اشتي درماني كاشان

13  

درآمد 
  شي  اختصاصي

 5365  

 2566  

 7928  

 1387ي در سال
رقاا(               

د

0

0

زشكي و خدمات بهدا

  
387در سال  گاه

  اي متمركز

پژوهش  آموزشي

 3844  -

-  -

-  -

دريافتي ص يافته و
   

 ودجه استاني

 ص يافته

880  
0 

880 

علوم پزدانشگاه  88 

هيئت امناء 26ماره

  

دانشگتملك دارايي

رديفها

 درماني  بهداشتي

-  53826

-  -  

-  -  

ك  مصوب  تخصيص
    

كمك از بو
تخصيص

00

00

امه هاي اجرايي سا ل

جلسه شم
اعتبارات ت -21اره

  كمك استاني

آخرين تخصيص  
  دريافتي

8800  

0  

8800  

ك دارايي به تفكيك
    

 ب

88 

 
88 

و برنا 87ملكرد سال

جدول شما

ك  ومي دولت

ين تخصيص
مصوب  دريافتي

14093  8800 

13892  0  

27985  8800 

رات استاني تملك
   

مصو

800
0 

800

گزارش عم

كمك از بودجه عمو

آخري  مصوب
د

 18100  3

15523  2

33623  5

اعتبار - 22 شماره
   

 عنوان

ت و درمان
 زش عالي

 جمع

   
   
   

  عنوان  
مانبهداشت و در
 آموزش عالي

 جمع

جدول               
 

ع

بهداشت
آمو

  
  

      

  



 

 

  ني كاشان

  1387ال 
)ه ميليون ريال 

 ار

  بع در اختيار
  
  
  

 ياست جمهوري

  ر

  

  

  

بهداشتي درمان

ت فني در سا
ارقام به( 

محل تامين اعتبا

  استاني
  استاني
  استاني
  استاني
  استاني
منابع -ي مردمي

استاني -ملي
استاني -ملي
استاني -ملي

سفر اول ري-سازي 

  ملي

  ملي

منابع در اختيار

استاني -ملي

  ملي

استاني -ملي

استاني -ملي

شكي و خدمات ب

ه و مشخصات

 

كمك هاي

مسكن وشهرس

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

13:  

 تفكيك هزينه

ه
ع

سال شروع
 پروژه

87  
87  
87  
87  
87  
86  
87  
87  
87  
79  

87  

187  

87  

87  

80  

86  

87  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

387 در سال
  

داري شده به

 زينه
زيربنا به
 مترمربع

650  143
540  143
540  143
540  143
540  143
600  187

250  -
150  120

290  7000
-  1050

350  125

800  8000
800  -

400  -
700  -
700  220
400  -

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رداري شده

برد مراني بهره

هز

0
0
0
0
0

0   ارمك
0

0  چي
0

0رستان

0

0  ي

0  هشتي

0  پزشكي

0  )د المع

0  ن نقوي

و برنا 87د سال

مراني بهره بر

هاي عم پروژه 

 ان پروژه

   ابوزيدآباد
   قمصر

   سن سن
  سان آرا 

   كامو
 خانه بهداشت

  3شماره
ون تراپي گالبچ

  س دانشگاه
  ساتيد

 امحاء زباله بيمار

  بگاهها

مجتمع مسكوني

مارستان شهيد به

ي بهداشت و پيراپ

شهيد( ي كارگر

اسي برق بيمارستا

زارش عملكرد

روژه هاي عم

-  23شماره 

عنوا

انس بين راهي
انس بين راهي
انس بين راهي
انس بين راهي
انس بين راهي
تمان وتاسيسات
ت ترانس برق ش
ازي مركز متاد

طه سازي پرديس
ل ده واحدي اس
مان و تاسيسات

   بهشتي
رات نماي خواب

تاسيسات مازي 

زي تاسيسات بيم

هاي ل دانشكده

ز بهداشتي درماني

اسات و بازسازي 

گز                 

پر -8- 1

جدول ش

رديف
 

اورژا  ١
اورژا  ٢
اورژا  ٣
اورژا  ٤
اورژا  ٥
ساختم  ٦
پست  ٧
بازسا  ٨
محوط  ٩
١
٠  

منازل

١
١  

ساختم
شهيد

١
٢  

تعمير
١
٣  

بازسا
١
٤  

بازساز
١
٥  

تكميل
١
٦  

مركز
١
٧  

تعميرا
  
  



 

 

ينه 
 

  
  
 

  
  
  
2  

  ني كاشان

ركنان و 

 )ه ميليون ريال 
 مالحظات
 

- 

- 

- 

- 

- 

ـه تفكيـك   

فكيك 

 )ريالبه ميليون 

ه اعتبار 
 خت

سرانه هزي
تخت

90  103
16  249
13  75 
145  185
16  545
17  420
14  205

امين اجتماعي 

بهداشتي درمان

، دانشجو، كار

ارقام اعتباري به(

 اعتبار جاري

2838 

1229 

957 

1220 

6244 

هزينه تخت بـ

هر تخت به تف

ارقام ب(

 زان تخفيف
سرانه
تخ

29439  0
384879  0
203198  0
379877  5
38000  0
20921  9
1056  0

اختيار سازمان تا

شكي و خدمات ب

هيئت علمي ،

 )
 نيروهاي

 شركتي 

29 

12 

15 

12 

68 

ه درآمد و ه

آمد و هزينه ه
1  

دريافتي از 
رديف 

129086 

ميز

150  
2000  9
175  8
717  7
120  
75  

3162  6
ت استيجاري در ا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

عداد اعضاي ه

تعداد 
 كارمندان

ن

99 

18 

66 

33 

216 

رماني،سرانه

ن و سرانه درآم
1387 سال 

درآمد 
 اختصاصي

7630  
10255  
3773  

59172  
31200  
5700  

117730  
ه بوده و بصورت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ه تفكيك تع

داد دانشجو 
ك )آموزشي

551 

770 

520 

682 

2523 

ن خدمات د

  
ف به بيماران
هاي تابعه در

كمك از 
بودجه عمومي 

 دولت

2560  
1371  
1256  

17356  
2430  
950  

25923  
لكي اين دانشگاه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  : ي تابعه

هاي تابعه به 

ضاي هيات
 لمي

تعد
آ(

114 

15 

28 

17 

174 

رايگان نمودن

آمد و تخفيف
بيمارستانه

 
تعداد تخت 

 فعال

  97 ي
49  
74  

496  
66  
18  

800  
تخت فعال مل 80

و برنا 87د سال

انشكده هاي

داد دانشكده
138  

 
تعداد اعض
عل
4

5
8 يي
 7

4

د، تخفيف و ر
  :شش

ميزان درآ –  2

نوع فعاليت بيمارستان

موزشي ، درماني
 ء
 ء
 ء

 درماني
ً 

 
0 شبيه خواني با

زارش عملكرد

ام و تعداد دا

تعد -24ماره 
87ي در سال 

نام دانشكده

 پزشكي

 بهداشت

رستاري و ماماي
پيراپزشكي

   

ميزان درآمد
هاي تحت پوش

25ل شماره 

ن  بيمارستان

آ  ينقو
  متيني
  خوان

  د بهشتي
  دالشهداء
  د رجايي

 جمع
 است بيمارستان

گز                 

نا -9 - 1
  

جدول شم
اعتبار جاري

 رديف

1 

2 

پر 3
4 

جـمـع
  

   
  
م -1-10

بيمارستانه

جدو

يف
رد

 

نام

ن 1
م 2
ا 3
شهيد 4
سيد 5
شهيد 6

قابل ذكر* 
  .مي باشد

 



 

  ني كاشان

جه عمومي 

 )به ميليون ريال
 ي

  بار مالي
ساير كاركنان 
 رسمي و پيماني

291  
173  
341  

601  

190  

64  

1660  

اني، دارويي، 

  )ريال

 
 مالحظات

-  

-  

-  

 -  

 -  

 -  

 -  

بهداشتي درمان

ل كمك بودج

ارقام ب(
ل درآمد اختصاصي

بارمالي 
پيراپزشكان 

 و پيماني سمي

612  
1012  
816  

6012  

975  

385  

9812  

هداشتي، درما
  ت

 
ارقام به ميليون ر

بت به كل اعتبار 

)درصد(تجهيزات 

  

  

  

  

  

  

  

شكي و خدمات ب

ستانها از محل

از محل
  بارمالي

كان رسمي و
ر پيماني
75  
29  
97  

194  

175  

42  

612  

 آموزشي، به
دارايي تجهيزا
 
)
بار هزينه شده نسب

ي و تملك دارايي ت

100

100

100

100

100

100

100

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

فكيك بيمارس
  تصاصي

  مالي
اركنان
 و پيماني

با
پزشكا
پ

14 
75 

14 

31  

81 

30  

78  

مور پژوهشي،
ري و تملك د

ر هزينه 

 شده

اعتب

جاري

300 

8635  

3970  

1847  

4911  

5400  

4168  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

پيماني به تف
ت و درآمد اخت

 ومي دولت

  ي
رسمي

 ي

بار م
ساير كا
رسمي و

3 20
 52
3 02

3  20

 14

  01

5  09

به تفكيك ام
 كل اعتبار جا

اعتبا

ش

0

52

00

16

14

00 باني

82 ) تملك

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نل رسمي و پ
دولت

مك از بودجه عمو
بارمالي

پيراپزشكان ر 
و پيماني
3012
5120
3450

39450

5901

1452

58385

 هزينه شده ب
سبت آن با

 مر پژوهش

 آمورشمر

 بهداشت ر

 درمانمر

 دارو امر

ت اداري و پشتيب

صاصي، رديف،

و برنا 87د سال

بار مالي پرسن

كم
  بارمالي

پزشكان رسمي و
 پيماني

380 
180 
395 

1520  

930 

345  

3750  

مجموع اعتبار
پشتيباني و نس

 عنوان

در امهزينه شده

در امهزينه شده

در امرهزينه شده

در ام هزينه شده

درر هزينه شده

خدماتدر امره 

جاري، اختص(ده 

زارش عملكرد

ب –  26شماره 

  عنوان      

 ن

 وي

 وان

 يني

شهيد 
  شتي

 سيدالشهداء
شهيد 

  جايي
  جمع

مج –  27ماره 
پ

مجموع اعتبار ه

مجموع اعتبار ه

مجموع اعتبار ه

مجموع اعتبار

مجموع اعتبار

 اعتبار هزينه شد

 اعتبار هزينه شد

گز                 

جدول ش

                       
  
  

نام بيمارستان
نقو
اخو
متي

بهش
س

رجا

  
جدول شم

مجموع

مجموع كل



 

  ني كاشان

 

اد مقاالت 

 ) به ميليون ريال

بهداشتي درمان

 

يقاتي و تعد
  

ارقام(

-  
950  

-  
-  
1  

13  
8  
2  

20  
7  
-  

250  
700  

شكي و خدمات ب

 طرحهاي تحقي
1387 سال 

8  

  
  ه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ز و وضعيت
يج طرحها در

 

 
86مصوب سال 

  ل اجرا
  پايان يافته

شدهاندكس 
اندكس نشده

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  
 تفكيك مركز
ستفاده از نتا

 ركز
نشگاه مربوطه
 ج از دانشگاه
خارج از كشور
هاي تحقيقاتي م
حقيقاتي در حال
هاي تحقيقاتي پ

 ت
 خلي

  رجي

 حقيقاتي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

تحقيقاتي به
 و چگونگي اس

منابع مالي مر
كمك ار دا
كمك خارج
منابع مالي خ
تعداد طرحه
طرحهاي تح
تعداد طرحه
فاده شده است
مجالت داخ

مجالت خار

تح-پشتيباني
 تحقيق

و برنا 87د سال

  تي

اعتبار مراكز ت
چاپ شده

 

نتايج آن استف

  ه

 

زارش عملكرد

مراكز تحقيقات

ا –  28شماره 

 : قات تروما

  كز

  تحقيقاتي

حهايي كه از ن

الت چاپ شده

  هزينه شده

گز                 

م - 11- 1

جدول ش

مركز تحقيق

اعتبار مرك

طرحهاي ت

تعداد طرح

تعداد مقاال

اعتبارات ه

  
 



  ني كاشان

 ي آن 

مصوباتي كه 

 ي نشده است

--- 

1  

 هادي

بهداشتي درمان

 ناشي از اجراي

تعداد م

عملياتي

387ر سال 

راهكارهاي پيشنه

--  

   

شكي و خدمات ب

ده و بار مالي
13  

  داد مصوبات

 ر دست اجرا

7 

يئت امناء در

ر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 عملياتي شد
387ناء سال 

تعد

در 

هيجلسات ت
  شنهادي 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  :ت امنا

داد مصوبات
سه هيئت امنا

  

 مالي مصوبات

  ملياتي شده

--- 

 
 

شدن  مصوبات
هكارهاي پيش

 ي نشدن مصوبه

-  

 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

مصوبات هيات

صوبات و تعد
در اولين جلس

بار ما

عم 

ل عملياتي نش
و راه

داليل عملياتي

-

و برنا 87د سال

ياتي نمودن م

تعداد مص -2
د

 ي كهاد مصوبات

است ياتي شده

28  

داليل - 30ره

زارش عملكرد

گزارش عملي 

29ول شماره 

د 

 ات

تعدا

عملي 

3 

جدول شمار

رديف ه 

 صوبه

  

 --  

گز                 

1 - 12-
  

جدو

تعدا

مصوبا

35

  

  
شماره

مص

-

  



 

  ني كاشان

مناي سال 

 )به ميليون ريال

 

بهداشتي درمان

لسه هيئت ام

ارقام ب

88هادي سال 

10000  

-  

-  

500  

شكي و خدمات ب

صي مصوبه جل
 1388   

پيشنه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

آمد اختصاص
شنهادي سال

 87 عملكرد

8000  

-  

-  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

يي از محل درآ
 رديفها و پيش

  

ع

500

امه هاي اجرايي

جلسه ش

، تملك دارايي
به تفكيك 13

مقدار مصوب

8000  

-  

500  

و برنا 87د سال

مقدار مصوب
387

3  

  

-

زارش عملكرد

م - 31شماره 

 عنوان

30303 درماني 

 سالمت شهري

   روستائي

  

گز                 

جدول ش

خدمات

خدمات

سالمت

آموزش

  
  



  ني كاشان

 نشگاه

كاشـان   زشـي    

  ودكان

 و كارشناسان 

 كارخانجات

  وقمصر 

تيـودر مراكـز   

ري ي كم كـا 

عت به منظـور  

 داري

 گل 

بهداشتي درمان

I گذاري در دا

موسسـات آموز

ت مادران و كو

براي كاردانان 

فه اي مراكز و ك
 نياسر ، برزك
اال بصورت اكت

 برنامه غربالگري

تحق و بي بضاع

نداري و استاند

تان آران و بيدگ

  ش 

شكي و خدمات ب

 IUDستاندارد

ها و مراكـز و م

ع ارتقاي سالمت
 )آوريل 28

)محيط زيست

ن بهداشت حرفه
شهر مشكات ،
ران فشارخون با

م نمونه گيري

خانوارهاي مست

د از طريق فرمان
 ل دخانيات

  مذهبي

زيد آباد شهرست

ي تحت پوشش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 اساس برنامه اس
 كاشان

 كليه دانشـگاهه

وين برنامه جامع
8( ارديبهشت  9

شت ، ايمني و م

ن و كارشناسان
ار شيمن در چه

ل ودرمان بيمار

ايي جهت انجا

ويل مصالح به خ

 ب و فاضالب

آبفار نمي باشند
ون جامع كنترل

ي توسط هيأت
ر در منطقه ابوز

  باميه   و

ر مهد كودكهاي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  :گذشته
شتي درماني بر
ماي پايشگر كا
ظيم خانواده در
 نظيم خانواده

رمان جهت تدو
9 اي در تاريخ

مديريت بهداش

ي براي كاردانان
ر قالب جامعه ا
شناسائي ،كنترل

روستا شهري و

ر خصوص تحو

 وادقان

اختصاصي آب
 خانيات

 تفاعي

تحت پوشش آ
جراي مفاد قانو

  غير سوز

ر و انظار عمومي
 شرايط اضطرار
 آبليمو و زولبيا
ن و كارگران

در) اده از فوم
 ه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

م شده در سال گ
ي مراكز بهداش
 و قم توسط ما
سين درس تنظي
س جمعيت و تن
ن به معاونت در
بهداشت حرفه

(  HSEروزه
 رخانجات

روزه ارگونومي
نح وحوادث در
خون باالجهت ش

داشتي درماني ش

در) ره ( خميني
 ي

الب روستاي و
ي  آزمايشگاه ا
ينيك ترك دخ
 مدارس غير انت
روستاهائي كه ت
تان و پيگيري اج
اه امحاء كننده
ار دام در معابر
شت محيط در
هاي پيشنهادي

درستي متصديان
استفا( و ديوارها

ري خطر منطقه

و برنا 87د سال

  
ات جديد انجام

IU براي ماماها
دو دانشگاه يزد
ماهنگي با مدر
سه مشترك در

دران و كودكان
ش روز جهاني ب
اه آموزش دو ر
ي مراكز و كار
اه آموزش دو ر
شگيري از سوانح
ربالگري فشارخ
 ي حاشيه شهر

رسنل مراكز بهد
 يد

ته امداد امام خ
س هاي بهداشتي
راي طرح فاضال
جهيز راه اندازي
ز مشاوره و كلي
هداشتي جهت
شبكه آبرساني ر
خانيات شهرستا
رستان به دستگا
ودداري از كشتا

بهداشتخصصي
وين استاندارده
ن كارتهاي تند
 پوشش كف و
ست آسيب پذير

زارش عملكرد

:ساير نكات 
اهم اقداما - 1- 

UDشروع پايش

يش ماماهاي د
شكيل جلسه هم
جهت تهيه جزو

ماد رسال برنامه
رگزاري همايش
رگزاري كارگا

هداشت حرفه اي
رگزاري كارگا
جراي برنامه پيش
جراي برنامه غر
هداشتي درماني
موزش كليه پر
ادرزادي نيروئي
همكاري با كميت
هسازي سرويس
شاركت در اجر
يگيري برنامه تج

ي مركزاه انداز
صدور تأييديه به
يگيري مسئله ش
شكيل كميته دخ

يمارجهيز يك ب
جلوگيري و خو
رگزاري مانور ت
شاركت در تدو
سريال دار نمودن
يگيري اصالح
دوين چك ليس

گز                 

1 - 13-
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ش 
پا 
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ج
ار 
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بر 
اج 
اج 
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آ 

ما
هم 

به
مش 
پي 
ر 
ص 
پي 
تش 
تج 
ج 
بر 
مش 
س 
پي 
تد 



  ني كاشان

شهري و كان 

محيطي مركز 

ركز بهداشت 

 و بيدگل به 

 نحوة نظارت 

شك خانواده 

 ، درصد نسخ 

 

 ستاد اجرايي 

 ادارات كل ، 

9 

بهداشتي درمان

جهت كليه پزشك

 

 B هپاتيت 

 رنامه 

ت واحدهاي م

اي محيطي مر

كاشان و آران

 و اهميت آن ،

 

جري برنامه پزش

ك متخصص

دبك به مراكز
 ر مركز 

واده وارائه در

ترم سالمت ،

9رالعمل نسخه 

شكي و خدمات ب

وزي دانشگاه ج

 فروشي ها

 ود به دبستان

رود به دبستان

 واكسيناسيون

 الب اسالمي 

ام پرسنلي در بر
طرح و تشكيالت

كيالت واحدها

شهرستانهاي ك

و ، نظام ارجاع

ده سالمت فرد
ش در مناطق مج

ريافتي از پزشك

خه و ارسال فيد
ك به تفكيك هر

شك خانومه پز

ضور معاون محت
 اه 

 توجه به دستو
  دم منطقه 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

در سالن بازآمو

خواربارف% 10ر
موزان بدو ورو

بدو ور وآموزان

جهت 70 سال
 ب

رد پيروزي انقال
 اطالعات احكا
ص بازنگري طر

ي طرح و تشك

كز بهداشت ش

صرف بهينه دارو

ع فرمهاي پروند
ت تحت پوشش

14950( 

پس خوراند در

ط هزينه هرنسخ
ز و ارائه فيدبك
د پيشرفت برنام

جلسه اي با حض
موزشي دانشگا
حمه پزشكان با
نپزشكي به مرد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

داشت محيط د
  اه

 مواد دخاني در
ت رفتاري نوآ
ت تغذيه اي نو

 المت بلوغ

 صيل

ني به متولدين
ز جهاني داوطلب
سي امين سالگر
يق ورود كليه

كه در خصوص
 ل

صوص بازنگري

ي محيطي مرك

ر خصوص مص
جلسه  10د ر

ي چاپ و توزيع
 فرد در جمعيت
 ، تكميل شده
ر زمينه ميزان پ

 ... اجعات و

و برآورد متوسط
 دارويي مراكز

اي از روند يسه

 گزارش در ج
ي ، درماني ، آ

فاوت حق الزحت
ه خدمات دندان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ول خدمات بهد
ت محيط دانشگا

ار وگروش سي
ناسايي اختالالت
ناسايي اختالالت
 و آموزش سال
غيرشاغل به تحص
ظور اطالع رسا
 رابطين در روز
ور به مناسبت س

IHNS  از طر
ركز توسعه شبك
و آران و بيدگل
نساني در خص

 بيدگل

الت واحدهاي
  يب 

هت پزشكان در
د... ه سالمت و

ت فرد ، پيگيري
سالمتينات
تعدادفرم( گل

به بندي آنها در
د مرااكز ، تعدا

شكان خانواده و
ز و تعيين سرانه
ات وآمار مقاي

ز برنامه وارائه
يباني  ، بهداشتي
رداخت  مابه الت
 مشكات و ارائه

و برنا 87د سال

نس علمي اصو
شناسان بهداشت
دور عامليت فر
 اي در زمينه شن
 اي در زمينه شن
ش آموزان دختر
سنجي جوانان غ
يام كوتاه به منظ
م كوتاه جهت

 سي فجر حضو
ت منابع انساني

ت متعدد با مر
كاشان وتانهاي

ديريت منابع ان
شان و آران و ب

 طرح و تشكيال
كه جهت تصوي
ت آموزشي جه
ة تكميل پروند
 پرونده سالمت
هت اجراي معا
ن و آران و بيدگ
ي مراكز و رتبه
مان ، درآمد مرا
زمايشگاهي پزش
 دارويي مراكز
ملكرد واطالعا

لكرد مورد نياز
 و معاونين پشتي
فزاري جهت پر
انپزشكي شهر

زارش عملكرد

رگزاري كنفران
وستايي وكارش
شاركت در صد
رزيابي مداخله
رزيابي مداخله
يازسنجي دانش
شناسايي و نيازس

پي 10000رسال 
پيام 1000رسال 
مايشگاهرپايي ن

كميل اطالعات
رگزاري جلسات
هداشت شهرستا
هماهنگي با مد
شهرستانهاي كاش
رائه بازنگري

ركزتوسعه شبك
رگزاري جلسات
ر درآمد ، نحوة
زنگري در فرم
رنامه ريزي جه
شهرستان كاشان
قايسه و ارزيابي

توما 2500الي 
ررسي نسح آز
ررسي وضعيت
هيه گزارش عم

 انشگاه 

هيه آمار و عمل
ياست دانشگاه
هيه برنامه نرم اف
فتتاح واحد دند
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  ني كاشان

داشتي درماني 

 . 

87 . 

مكاري واحد 

ماني در هيات 

 آموزشي

 دانشگاه با 
 ت آنها

ده ها به 

نين ومقررات 

بهداشتي درمان

  نياسر

  تحصيلي 

چهار مركز بهد

ي مجري برنامه
7هه سوم سال 

ن ستادي با هم

ز بهداشتي درما

 ارباب رجوع

 رنتي

سايت معاونت آ
ههاي آموزشي
رداني از زحما
مسئولين دانشكد

يدالورود با قوان

شكي و خدمات ب

-وركان  -ك 
 سال 12

ي تمامي مقاطع
ortage  در چ

ت با واحد هاي
شهري در سه ما
ويژه كارشناسان

 آنان در مراكز

ساني وتكريم ا
 

نه بصورت اينتر

كنان در وب س
موزشي وگروه
تاب به پاس قد
ه ها با حضور م

انشجويان جدي

 ان

 نشكده ها

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 جوشقان استرك
2هدف زير وه

و مربيان تربيتي
ه اجراي طرح

بهداشت ي رابطين
اشتي درماني ش

و)  همه جانبه 

آ خانواده ها ي

 :ي

ريع در اطالع ر
ورت اينترنتي

ختگان وزارتخان

ت علمي وكارك
حوزه معاونت آم
يم يك جلد كت
ف در دانشكده

 الت آنها

ر آشنا نمودن د

ها وكاهش زما

  ودر هرزمان
ت آموزشي ودا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

داشتي درماني
مردم بويژه گرو
براي مشاوران و

در زمينه) عج(

ل قطع همكاري
كليه مراكز بهدا
جلب حمايت

داشت فعال و خ

هيئت علمي  عضاء

وتسرت تسهيل
 تمام وقت بصو

 رنتي

ال دانش آموخ

ن واعضاي هيئت
ن وكاركنان ح

اه بهمراه تقديگ
شته هاي مختلف
هت رفع مشكال

حصيلي بمنظور

وكاهش هزينه ه
 ند گزينه اي

ونه محدوديت و
ي حوزه معاونت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

شكي مركز بهد
شكي به عموم م

ب» ز خودكشي
بخشي وليعصر

وع بررسي علل
ن بهداشت درك

Advocac )ج

ابطين بهدگان ر

دانشجويان و اع
   ب رجوع

دانشجويان جهت
ت نام بصورت
د بصورت اينتر
جويان در پورتا

 موختگان

هت دانشجويان
كليه كارشناسان
آموزشي دانشگ
ن دانشجويان رش
 وتالش در جه

ي هر نيمسال تح

د در اينترنت و
آزمون هاي چن

  بي اساتيد
ه بدون هيچگو
اي هيئت علمي

و برنا 87د سال

 يونيت دندانپزش
خدمات دندانپزش

پيشگيري ا« ش 
كز جامع توان ب

قيقاتي با موضو
 عملكرد رابطين

yاه آموزشي

 .ت 

ع ويزيت رايگ
 

م ، كاركنان ، د
رضايت ارباب

: 
فن گويا ويژه د
ويان در ايام ثبت
ان توسط اساتيد
لتحصيلي دانشج
نشنامه دانش آم
ت قابل ارائه جه
سش وپاسخ با ك
گاه و معاونت آ
ظم با نمايندگان
الت دانشجويان
شجويان ممتاز

جيهي در ابتداي

ان توسط اساتيد
 آناليز وتحليل آ

سيستم ارزيابيي 
سئولين دانشكده
كاركنان واعضا

زارش عملكرد

عويض دستگاه
گسترش ارائه خ
رگزاري همايش
همكاري با مرك

 شهري 

جراي طرح تحق
ررسي ارزيابي 
رگزاري كارگا
موزش سالمت
صويب موضوع
.ئيسه دانشگاه

رضايت مردم - 
يم و جلب ر
ونت آموزشي
ازي سيستم تلف
ثبت نام دانشجو
مرات دانشجويا
وضعيت فارغ ال

دان  كامپيوتري
فهرست خدمات
ري جلسات پرس
ر رياست دانشگ
ري جلسات منظ
ربررسي مشكال
  وتقدير ازدانش

جلسات توجري 
 شي

مرات دانشجويا
ازي  نرم افزار

ي در راه اندازي
 دسترسي به مس
ي حسن رفتار ك
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پيگيري 
امكان 
پيگيري 



  ني كاشان

 يدالورود

  ي

هارتها ودانش 

برد بهتر كار 

كليه 
شكده 

رتهاي زندگي 

 كي

بهداشتي درمان

دانشجويان جدي

نشكده پزشكي
 

نظور ارتقاء مها

  پيراپزشكي

ن در جهت پيشب

ت آموزشي وك
در دانش...) ت و

ت تقويت مهار

 ه پيراپزشكي

نشكده پيراپزشك

  

شكي و خدمات ب

 يي 

 ري ومامايي

دآموزشي براي 

شجويان در دان
شكده پزشكي

  هداشت

icd بمن.......) و

در دانشكده) ر
پيشنهادات آنان

 

 قوانين ومقررات
رسي به اطالعات

جهت..... جود و

گاه در دانشكده
نشجويي در دان
 ه پيراپزشكي

 راپزشكي

پايه هاي معوقه
   فرد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 با مراجعين 

پرستاري وماماي
دانشكده پرستار
رنامه مقررات آ

ع رساني به دانش
وب سايت دانش

 ن پزشكي

 ها

 در دانشكده به
  ي

dlيت استرس و

قمصر -مرق –
شكالت وارائه پي

 پزشكي

ده پيراپزشكي
ن دانشجويان با

دستر –كتابخانه 

وابراز  –سترس

فعاليتهاي دانشگ
وراي صنفي دان
شي در دانشكده
در دانشكده پير

پ% 90ن بيش از 
خ ارتقاء پايه هر

دانش 88 ي سا ل
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 ي

 بمنظور ارتباط
د در دانشكده پ
ن ترم اول در د
گزيده اي از بر

 كده

 ي ومامايي

شي جهت اطالع
نان در وزشي آ

وص دانشجويان
ن در دانشكده ه
فه استاد راهنما
كده پيراپزشكي
رتباطي ، مديري

مرنجاب(لمي
ظر در مورد مشك

ر دانشكده پيراپ
رود در دانشكد
هت آشنا نمودن
فتن كتاب از ك

مديريت است –

 دانشجويان با ف
ت از تشكيل شو
عاليتهاي آموزش
د) نشناس باليني

ت وبروز نمودن
 توجه به تاريخ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ستاري ومامايي
ستاري ومامايي 
جو براي اساتيد
براي دانشجويا
ري ومامايي وگ
يد در هر دانشك
نشكده پرستاري
مقررات آموزش
ن ومسائل آموز
وردهاي مخصو
علمي وكاركنان
 خصوص وظيف

نشكعلمي در دا
مهارتهاي ار(ف

عضاي هيئت عل
راستاي تبادل نظ

 از كاركنان در
ويان جديدالور
 به دانشگاه جه

گرف( مي پذيرد

مطالعه –باطي

 نمودن والدين
حمايت –جويي

كارآموزي وفع
با حضور روان(

 شكي

تكميل اطالعات
 هيئت علمي با

و برنا 87د سال

كي دانشكده پرس
ت دانشكده پرست
مل بهتر با دانشج
رتهاي زندگي ب
دانشكده پرستا
وروديهاي جدي
كارورزان دردا

قوانين و م –شي
ط به دانشجويان
ب وبه روز در بو
عضاي هيئت ع
گاه توجيهي در
 اعضاي هيئت ع
آموزشي مختلف

 يراپزشكي

فريحي براي اع
هيانه در رظم ما
 كي

وظايف هريك
تقبال از دانشجو

تهاي ورودمهار
دانشگاه انجام مي

ي مهارتهاي ارتب
 راپزشكي

ده جهت آشنا
ي علمي دانشج
اري كالسها وك
(ره دانشجويي
نشكده پيراپزش

تك، وقه سال قبل
ساليانه اعضاي

زارش عملكرد

ي فضاي فيزيكي
شدن وب سايت
ري كارگاه تعام
ري سمينار مهار
فتر چه معرفي د
توجيهي براي و
توجيهي براي ك
جزوات آموزش

دن اخبار مربوط
 رساني مطلوب
برنامه هفتگي ا
تابلوهاي كارگ
كامپيوتر براي
ري كالسهاي آ
 در دانشكده پي
ري اردو هاي تف
ري جلسات منظ
نشكده پيراپزشك
 نمودن شرح و
ازي فرآيند است
ري كالسهاي م
دهايي كه در د

 شكي

ري كارگاههاي
در دانشكده پير
ك سمينار خانوا

ازي انجمن هاي
دقيق بر برگزا ت

ازي دفتر مشاو
ازي بوفه در دا
ي پايه هاي معو
 بروز فرم پايه س

گز                 

بهسازي 
فعال ش 
برگزار 
برگزار 
ارائه دف 
جلسه ت 
جلسه ت 
چاپ ج 
قرار دا 
اطالع 
نصب ب 
نصب ت 
خريد ك 
برگزار 

فردي
برگزار 
برگزار 

در دان
روشن 
راه اند 
برگزار 

فرآيند
پيراپزش

برگزار 
آنان د

تدارك 
راه اند 
نظارت 
راه اند 
راه اند 
پيگيري 
صدور 



  ني كاشان

 حوه استفاده

 شت حرفه اي

موارد ذيل در 

  .دد

  ي كارمندان

بهداشتي درمان

ك اطالعات  ونح

رشناسان بهداش

صوب نمودن م

راجعين مي گرد

شغلي و ارزشيابي

شكي و خدمات ب

 نرم افزار بانك

وكا،كارگران 

و مص 3/2/86خ 

 رضايتمندي مر
  يك

رمهاي ارتقاء ش

  

.  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ن ومسئوالن با
 داوم

 

 به كارفرمايان

ول اداري مورخ

   طرح تكريم
زمان و افزايش
باطات الكتروني

ظور تأثير در فر
  تلفن گويا

اونت بهداشتي

  ) :تانها
خت شده است

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

هها وكارشناسا
ي وآموزش مد

 تحت پوشش

رفه اي واعالم

 كميسيون تحو

ل نحوه اجراي
رفه جويي در ز
ين از طريق ارتب

حليل آنها به منظ
ندازي سيستم ت

  ستم
كنان حوزه معا

ن اداره بيمارست
پرداخ 1387سال

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي مديران گروه
معاونت آموزشي

  ش مداوم
 كليه مشمولين

 ولين

حد بهداشت حر

رجوع وابسته به
  كور

 تجزيه و تحليل
ر كه باعث صر
جوع به مسؤولين

  دانشگاه
  :ح است

حن و تجزيه و ت
م از طريق راه ان

  خالقي
ديران موفق سيس
عرفي كليه كار

نويننظام طرح
تا آخر ديماه س

و برنا 87د سال

 ع اطالعات

د جهت آشنايي
در م smsسال

ديريت آموزش
ي متنوع برا ي
رنت ويژه مشمو

 
 مستقيم به واح

تكريم ارباب ر
داف كميته مذ
تابعه دانشگاه و

هاي انجام كارد
هادات ارباب رج
 ستاد مركزي د
شده بدين شرح
جي از مراجعين
 رساني به مردم
 نصب منشور ا
ق و تقدير از مد
 اتيكت براي مع

ط( اخت كارانه
كارانه پزشكان ت

زارش عملكرد

ل و ورود بموقع
ل جلسات متعدد
ازي سيستم ارس
ري نرم افزار مد
 برنامه هاي هاي
ازي مركز اينتر
: ت بهداشتي

ص خط تلفن
 ع 

ل كميته طرح ت
ي رسالت و اهد
 از واحدهاي تا
 بعضي از فرايند
نظرات و پيشنها
 بهينه طرح در
قدامات انجام ش

o نظرسنج
o اطالع
o تهيه و
o تشويق
o نصب

وضعيت پردا - 
ت مربوط به كا
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كليه مطالبات



  ني كاشان

ده پرستاري 

  مامايي

  فع گردد

بهداشتي درمان

 

يني در دانشكد

 ومامايي

كده پرستاري وم

هاي متفاوت ر
 

 يمي

   اطال عات

شكي و خدمات ب

شكده پزشكي
  ي

ت آموزش بالي

كده پرستاري و
خصصي  دانشك

  

 ر دانشگاه

 نه گردد

ستمزد در بخشه
 ويژه دستياران
ه پايه ويا فولتاي
و ارسال بموقع

  كي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  وخوابگاهها

شجويان در دانش
نشكده پزشكي
رهنگي وامكانا

وط به آن دانشك
ICU  هاي تخ

شكده بهداشت

 

دريس شده در

  ه پيراپزشكي
  اداري 

بايستي بهينهعلي
شائبه افزايش دس
 وكارگاههاي و

مربوط بهالعات  
تي در تكميل و

ش علوم پزشك
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كده پزشكي و
  پزشكي

 مشاوره با دانش
 دانشجو در دان
نات رفاهي وفر

ت آموزشي مربو
ت وسوختگي و
ت علمي در دانش

  زشكي
ت وپيراپزشكي

  ي
علمي تد مطالب
 بگاه

مي در دانشكده
دن فرآيندهاي
قاء كاركنان فع
ي مختلف ،  ش
ون هاي متعدد
جود نقص اطال
ستان شهيد بهشت

   كارگاهها
 رات دانشگاه

ت وتوسعه آموز

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  :د

دانشكزشكي در
نياز دانشجويان
رار اساتيد براي
فزايش پذيرش

ايسه با امكار مق

شي ومشكالت
ني مانند پوست
ر اعضاي هيئت
هداشت وپيراپز
نشكده بهداشت
ت وپيراپزشكي
 دانشجويان بام
يل كمبود خواب
ضاي هيئت علم
لكترونيك نمود
متخصص وارتق
ه پرسنل بخشها
با توجه به آزمو
ان در مواقع وج
خصوص بيمارس

 العاتي

ك جه به برگزاري
مركزي وانتشار
 مركز مطالعات

و برنا 87د سال

 :الت
مشكالت موجو

  
ه دانشجويان پز
كتابهاي مورد ن
كي براي استقر
زشي براساس اف
يان ورودي در

 نامه هاي آموز
ز بخشهاي بالين
كي جهت دفاتر
مون دانشكده به
ت سازماني دان

انشكده بهداشت
دهاي آموزشي
انشجويان از قبي
ي فيزيكي اعض
زي در جهت ال
گزينش پرسنل م
زان حق الزحمه
شكده پزشكي ب
هماهنگي مدير
موزش باليني بخ
رنامه بانك اطال
 پزشكي با توج
قع به كتابخانه م
كس وتكثيردر

زارش عملكرد

پاسخ سواال -
تحليلي از م - 1

:خش آموزش 
ود سالن مطالعه
مبود بعضي از ك
ود فضاي فيزيك
ود فضاي آموز
د زياد دانشجو

  ي
م انعطاف آئين
م وجود برخي ا
ود فضاي فيزيك
وطه سازي پيرام
م بازنگري چار
هيز آمفي تاتر د
م هماهنگي فيلد
كالت رفاهي دا
سب بودن فضا
يع دربرنامه ريز
سيستم اداري گ
فاف سازي ميز
ي از مركز دانش
م همخواني وناه
هنگ نبودن آم
ت وب نبودن بر
ي از دانشكده

م دسترسي بموقع
شتن دستگاه فاك

گز                 

    1-14-
   1 -14 - 

بخ 
كمبو -
كم÷ -
كمبو -
كمبو -
تعدا -

ومامايي
عدم -
عدم -
كمبو -
محو -
لزوم -
تجهي -
عدم -
مشك -
نامناس -
تسريع -
در س -
با شف -
دوري-
عدم -
هماه -
تحت -
دور -
عدم -
نداش -



  ني كاشان

ول و مـوازين  

 جهـت تعيـين   

  ني مناسب 

گل با همكاري 

 ه فرمانداري و

مصوبه  96ه  با 

ري واستانداري 

 موجود جهت 

داخت هاي آن 

پيشنهادات به  و

 . 

 ستايي 

بهداشتي درمان

 متخلف از اصو

امين اجتماعي

ه خدمات درمان
  ت استخدام

ن و آران و بيدگ

با حضور نمايند

جلسه 12 تعداد 

جلس ، فرماندار

 )جلسه  3داد 

براساس نيازهاي

شكل           پرد

  نقطه نظرات و

..ريال و  25000
ي برنامه بيمه روس

  روستايي

شكي و خدمات ب

ده كارفرمايان

شكي سازمان تا

 در جهت ارائه
 مورد نياز جهت

  ي در برنامه
رشهرستان كاشان

شك خانواد ه ب

به( د در برنامه 

وسعه ، نماينده مج

 ستايي

تعد( ارت متبوع
يه دفاتر جديد بر

 و مرتفع شدن مش

 روستايي وارائه

0ت ، نسخ باالي 
 به مراكز مجري
جري برنامه بيمه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 خانجات
سيدگي به پروند

ر كميسيون پزش

معيت شهرستان
هاي بالتصدي

 :  )ك خانواده 
ي سال و بازنگري
مجري برنامه در

عتباري برنامه پزش

چالشهاي موجو

مركز تو  المت ،

ي برنامه بيمه روس
ي درخواستي وزا

فرم درآمد وتهي 

ي اعتباري برنامه

ك خانواده وبيمه

 ك به مراكز

رم پرونده سالمت
وارائه فيدبك 2

 جهت مناطق مج
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ن آور دركارخ
ستري جهت رس

ص طب كار در

 رو به رشد جم
 آن فقدان پسته

پزشك(  ستايي
ش برنامه در طي
زيع آن به مراكزم

ت اجرايي و اعت

  مرتفع ساختن چ
 )اجرا نشده%

معاون محترم سال

ن درمناطق مجري
ارهايوه تهيه آم

ت نام بيماران و

چالش هاي رسي

 اجرايي پزشك

خه وارسال فيدبك
 نحوه تكميل فر
2 ارجاع درسطح
زشك جايگزين

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ترل عوامل زيان
ي قضات دادگس

ه اي و متخصص

 هر

وجه به افزايش
انشگاه و پيامد

 برنامه بيمه روس
ك خانواده و پايش
ساني چاپ وتوز

 بررسي مشكالت

شهرستان جهت
%3درحال اجرا و
ي به ميمه روستاي

زشك جايگزين
ويي وتوجيه نحو
تر پذيرش و ثبت

  ) سه
رماني جهت برر

 نامه وآئين نامه

نسخسط هزينه هر
ري در خصوص
شكالت سيستم
خصوص تأمين پز

و برنا 87د سال

تي  ايمني وكنت
و به موقع برخي

 بهداشت حرفه
 رگران

حم در سطح شه
  :  ني

استخدامي با تو
ختار سازماني د

  :م
الي از اجراي

روستايي وپزشك
 جهت اطالع رس

 

رايي دانشگاه و
(  

د ستاد اجرايي ش
مصوبات د% 15 

ك خانواده و بيم
 )مورد 114

ر جهت تامين  پز
 امور مالي و دارو
جهت بررسي دفا

جلس 5تعداد ( كز
 بيمه خدمات در

ي جديد ، تفاهم

ي و برآورد متوس
ك به مراكز مجر
ن درخصوص مش
ونت درمان درخ

زارش عملكرد

 :شت  
 نواقص بهداشت
كاري مناسب و

 
ضور كارشناس
كارافتادگي كار

زاحرگاههاي م
ريت منابع انسان
خصيص مجوز ا
اي اصالح ساخ

مهممحورهاي 
گزارش اجما – 

ه عملياتي بيمه ر
چه نظام ارجاع
خدمات درماني 

جلسات ستاد اجر
)جلسه  2( شگاه  

ي جلسات متعدد
ت  اجرا شده ،

كالت برنامه پزشك
4بات انجام شده 
اهنگيهاي مستمر
جلسات متعدد با
جلسات متعدد ج
ر بر درآمد مراك
لسه با اداره كل

دقيق قراردادهاي
 ع 

سخ آزمايشگاهي
كز وارائه فيدبك
 با معاونت درمان

عدد با معاواي مت

گز                 

بخش بهداش
عدم رفع -
عدم همك -

بهداشتي 
عدم حض  -

درصد از ك
وجود كا -

بخش مدير
كمبود تخ-
عدم اجرا -
  
م -15- 1
1 – 15 – 1
تهيه برنامه  -
تهيه كتابچ  -

اداره بيمه خ
تشكيل ج -

معاونين دانش
برگزاري   -
مصوبا% 82،
ارائه مشكال -
تعداد مكاتب (
انجام هما  -
تشكيل ج  -
تشكيل ج  -

نظارت بيشتر
تشكيل جل -

 اداره 

بررسي د  -
وزارت متبوع

بررسي نس  -
پايش مرا  -
هماهنگي -
هماهنگيها -
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ست دانشگاه و 

داد ها براساس 

رستانها و شبكه 

زشكي كشور و 

نشگاه ، نماينده 

اساس نيازهاي 

اه در خصوص 

بهداشتي درمان

رياس ارات كل ، 

 نحوه تهيه قرارد

بيمار ي با مراكز ، 

 توسعه 

  ماني

هاي علوم پزده

  روز پزشك

   سالمت فرد

ضور رياست دانش

  
  ود در برنامه
  الت موجود

 دفاتر جديد بر

، رياست دانشگا

شكي و خدمات ب

ادا  رم سالمت ،

وع درخصوص

 د مراكز 

تبوع وهماهنگي

 سعه  

و ارائه به مركز ت
 )بار درسال  

 اكز مربوطه 

 ي 

يمه خدمات درم
  ) 58س 

شكدشگاهها و دان

ت گراميداشت ر
  ي ستادي

ي در فرم پرونده

ك خانواده با حض

رياست دانشگاه
 چالشهاي موجو
 خانواده و مشكال

  راكز
رآمد و طراحي

ريها، فرمانداري،

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ضور معاون محتر

ي و وزارت متبو

شكالت موجود
رد نياز وزرات مت

به مركز توسرائه
 ه پرسنل 

ي نظرات آنان و
2( ان وم پزشك

 ن

ال فيدبك به مر
مه بيمه روستايي
هماهنگي اداره بي

اجالس. ( اهها
ع در كليه دانش

نواده نمونه جهت
مداوم و واحدهاي
رماني و بازنگري

ري برنامه پزشك

ماينده مجلس، ر
نه مرتفع ساختن
ت برنامه پزشك
رت بر درآمد مر
 پزشك، فرم در

خشداريها، دهدار
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 جلسه اي با حض

 معاونت پشتيباني

رش عملكرد ومش
ت موررو اطالعا

 )رد

ه وزارت متبوع
د فرم جديد وار
وطه و آموزش به
تادي و جمع بند
 در آموزش مدا
هداشت و درمان
ك خانواده وارسا
يدالورود به برنام
زشك وماما با ه
 رؤساي دانشگا
ه و سيستم ارجا

رفي پزشك خان
كاري آموزش م
بيمه خدمات در

  نيكي
ت اجرايي و اعتبار

وزارت متبوع، نم
ت داخلي در زمينه
سي روند پيشرفت
هينه دارو و نظار
پ يرش، ثبت نام

مي روستاها ، بخ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رائه گزارش در

شگاه ،داري دان
  

نواده وارائه گزار
وساير آمار) 25

مو20رسال آمار
وارسال به) 25ت

ز توسعه ، پيشنها
دستورالعمل مربو
سط واحدهاي ست
ت جهت شركت
جلسه كارگروه به
روستايي وپزشك
ت نيروهاي جد
از نظر پوشش پز
صوبات اجالس
زشكان خانواده

ك خانواده و معر
ن و ماماها با همك
 همكاري اداره ب
خدمات پاراكليني
ررسي مشكالت

مه روستايي به و
رستان و جلسات
دگل جهت بررس
شتر بر مصرف به
فاتر متصدي پذي

 به شوراي اسالم

و برنا 87د سال

د نياز برنامه و ار

متعدد با امور اد
فرمت قراردادها
ري  پزشكان خان

پيوست( ه ماهه
تعداد دفعات ار 

پيوست( ي آماري
ر مراجعين مركز
جديد همراه با د
ك خانواده توس
وماما ها در سايت
ك خانواده در ج
ري برنامه بيمه ر

موزش بدو خدمت
 مناطق مختلف ا
ياتي نمودن مص
ه كردن طرح پز

  : شهرها
مراسم روز پزشك
 آموزش پزشكان
رونده سالمت با

 ارجاع در ارائه خ
ايي دانشگاه و بر

  ه
ك خانواده و بيم
ستاد اجرايي شهر

بيدشبكه آران و
 زمينه نظارت بيش
جهت بررسي دف

حضوري و كتبي

زارش عملكرد

 وعملكرد مورد

ي و پيگيريهاي م
 وبازنگري در فر
ولين جلسه ادوار
تهيه آمارهاي سه

(ل دراين زمينه 
شكاالت فرمهاي
شكاالت فرم آمار

ج 3درفرم شماره 
سته خدمتي پزشك
العات پزشكان و
اني برنامه پزشك
شهاي مراكز مجر
ي درخصوص آم
 در بلوك بندي

گزارش عملي – 2
نهادينه – 1 – 2 

ن آن در تمامي
جهت برگزاري م
آ ي مدون جهت

پر كميل فرمهاي
شكالت سيستم
جلسات ستاد اجر
 معاونين دانشگاه

الت برنامه پزشك
 جلسات متعدد س
لسات متعدد با ش
لسات متعدد در
جلسات متعدد ج

  سيستم
ي هاي متعدد ح

  پزشك

گز                 

تهيه آمار -
 معاونين 

هماهنگي  -
دستورالعمل

تشكيل او  -
پيگيري ت  -
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بازنگري د -
بررسي بس  -
ارائه اطال  -
اطالع رسا -
انجام پايش  -
هماهنگي  -
بازنگري  -
1 – 15 – 2
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رمانداري،ف
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برگزاري -
تشكيل جل -
تشكيل جل -
تشكيل ج -

ود در سموج
پاسخگويي -

عدم وجود پ



 

  ني كاشان

   پرداختها
 خلي بيمارستانها

  يي
  كان

  ل جديد
اري واحدها و 

  گان روستايي

 عدم همكاري 

اي دانشجويي 
يگيري خواهند 

  .ه است

ت صدور حكم 
  )ت غذا و دارو
  .ب انجام شود

ت معاون. (ست

ها از اعتبارات 

. خت مي شود

بهداشتي درمان

تفع شدن مشكل
تايي و مدير داخ
رنامه بيمه روستاي
سه ادواري پزشك
س دستورالعمل
 پزشكان با همكا

  

ضايت بيمه شدگ
  

اده همكاري و

م در خوابگاهها
ن را با جديت پيگ

حله انجام پذيرفته
  شور

مي اعضاء جهت
معاونت27/7/87

، پيگيري مناسب
و اجرا گرديده ا

هسنل بيمارستان

كل كشور پرداخ

شكي و خدمات ب

ري برنامه و مرت
 برنامه بيمه روست
 مناطق مجري بر
ز و ارائه در جلس
ه قراردادها براسا
پ ر جلسه ادواري

  يي
 محترم اصفهان

  مراكز مربوطه 

 
جاع و افزايش رض

..) فرمانداري و 
مه پزشك خانو

من حضور منظم
ه مشكالت آنان

وئي در چند مرح
علوم پزشكي كش
جام شده و اسام

7پ مورخ /1/29
نمايند،الش مي

جرايي تدوين و

داخت حقوق پرس

ك 1387ل جه سا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي چالشهاي اعتبا
ستاران مشاور در
جايگزين جهت
ايسه اي از مراكز
ر خصوص تهيه
ز جهت ارائه در

رنامه بيمه روستا
شان، استانداري
سال فيدبك به م

  شك خانواده
 ل تكميل فرمها

اده و سيستم ارج
ياست دانشگاه،
صصي كه با برنام

زشكي كشور ضم
ان، رسيدگي به

فرهنگي دانشجو
ر دانشگاههاي ع
ف منطقي دارو انج

5611/19و  7/87
وهش مجدانه تال
ي، پژوهشي و ا

مي مبني بر پرد

قانون بودج 5039
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 در مورد بررسي
ري جلسه با پرس
ص تامين پزشك ج
كز و ارزيابي مقا
اونت پشتيباني د
زو ارسال به مراك

 مراكز مجري بر
ماندار محترم كا
ك  خانواده و ارس
جري برنامه پزش
مراه دستورالعمل
ف پزشك خانوا
زارت متبوع ، ري
 پزشكان متخص

هاي علوم پزده
مان با دانشجويا

ونين پشتيباني و ف
 منطقي دارو در
 تجويز ومصرف

22/7پ مورخ /
ي كه در امر پژ

عاليتهاي آموزشي

س شوراي اسالم
  .صورت گيرد
933حل رديف

امه هاي اجرايي

جلسه ش

خدمات درماني
خصوص برگزار
مان در خصوص
رد و درآمد مراك
ي دانشگاه و معا
لكرد پزشكان و

  ك خانواده
 مورد مشكالت

به فرمك خانواده
وستايي و پزشك
صصي به مراكز مج

مربوطه به همهاي
در راستاي اهداف

وز(طرق مختلف
مه در خصوص

شگاهها و دانشكد
يجاد فضاي گفتم

ن با حضور معاو
تجويز هايميته

ودن كميته هاي
/5484/19/29ره

عضاء هيات علمي
ور كردن كليه فع

مجلس 1375ل
ر پيگيري الزم ص
ي و پيماني از مح

و برنا 87د سال

ا اداره كل بيمه 
ونت درمان در 
دد با معاونت درم

ينه كرو نحوه هز
عدد با امور اداري
بر سالمت و عمل

وستايي و پزشك
ران و شوراها در

هاي برنامه پزشك
ري برنامه بيمه رو
ماني سطح تخص
ت خانوار و فرمها
خصصي نقوي د
ارات برنامه از ط
درمان واداره بيم

(  
و معاونين دانش

صت مناسب و ايج

سخ با دانشجويان
و فعال نمودن كم
كيل و فعال نمو

نامه هاي شمار: 
 ارتقاء ساليانه اع
نه با هدف منظو

ت به مصوبه سال
دن مصوبه مذكو
ي پرسنل رسمي

زارش عملكرد

شكيل جلسات با
 هماهنگي با معا
هنگي هاي متعد
راجعين، درآمد و
 و پيگيريهاي متع
اخصهاي موثر بر

  شتي دانشگاه
ه عملياتي بيمه ر
رماندار، بخشدار
الت و راهكاره
شهاي مراكز مجر
اني خدمات درم
شه پرونده سالمت
هينه از كلينيك تخ
مين كسري اعتبا
ك به معاونت د
)عاونت بهداشتي

روسا و  – 2 – 2
ن فرصاهم نمود

سات پرسش و پاس
تشكيل و – 3 – 

 الزم جهت تشك
مستندات(است 

نسبت به – 4 – 
ديد ارتقاء ساليان

 )شي

با عنايت – 5  - 
به اجرايي نمود
 حقوق ومزاياي

  )ت پشتيباني

گز                 
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1– 15 – 2
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كليه -
معاونت(



 

  ني كاشان

ترم درخواست 
هرداري ي و ش

ي اقدامي الزم 

هاي و دانشكده
عات پرسنلي با 

ت دانشگاه راه 

كه در ) علمي 

دارويي و طب 

شكي با بخش 

ده است، مالك 

 )و دارو دانشگاه

بهداشتي درمان

مي و دولت محت
 عوارض نوسازي

سازي و شهرداري

دانشگاهها ودر 
هاي اطالعيستم

 طريق وب سايت

(  
ي اعضاء هيئت ع

  
 عنوان گياهان د

  ي 
  اشت محيط 

غام آموزش پزش

  هه 
زشكي اعالم شد

معاونت غذا و. (ت

شكي و خدمات ب

م شوراي اسالمي
صدور پروانه و

 و عوارض نوسا

د ITجهت توسعه 
راه دور، ثبت سي

از (IT)العات 

)عاونت پژوهشي
جرايي، پژوهشي

 )ي

الش خواهد شد
ي مركز رشد با

ت اطالع رساني
فيزيولوژي، بهدا

ايجاد شده ادغ

  مامايي
   نويسي

ماه 59تا  1كان 
ن و آموزش پز

سال گرديده است
  )ن

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

از مجلس محترم
هاي صخت هزينه

ي صدور پروانه

كترونيكي، در ج
وزش زبان از ر

ت فنĤوري اطالي

اقدامات مع. (شد
هاي آموزشي، اج
معاونت آموزشي
زشكي كشور تال
جهت راه اندازي

تقال پيامك جهت
 هاي آناتومي، ف

   د پرستاري
مت از فرصت ا

ي اورژانسهاي ما
ي روش پرونده

س در مورد كودك
 بهداشت، درمان

شش دانشگاه ارس
معاونت درمان. (

دانش 88 ي سا ل
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 پزشكي كشور ا
ور را از پرداخ

اخت هزينه هاي

يجاد دولت الك
زش مداوم، آمو

   صورت گيرد
ت همكاري مديري

  . است
كارشناسي مي باش
دقيق كليه فعاليته
م(.تفاده مي شود

شگاههاي علوم پز
در حال بررسي ج

شدن به سيستم انت
اسي ارشد رشته
كارشناسي ارشد
م در زمينه سالم

كارگاه آموزشي
يكارگاه آموزش

پزشكان اورژانس
ز طرف وزارت

شهاي تحت پو خانه
درماني مي باشد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

هاي علومشكده
ظام سالمت كشو

ورد معافيت پردا

ت نهم مبني بر ا
ي مجازي، آموز
ت پيگيري الزم
ط گروه زبان با

مل مكانيزه شده
اوم در مرحله ك

ثبت د( دانشگاه
آمارها از آن است
كز رشد در دانش
فتر كارآفريني د

مداوم و مجهز ش
وره هاي كارشنا
، روانپزشكي و ك
 نيازهاي مردم

  .گيردمي
  : ان دانشگاه

                  2-
                  4-

پ CPRكارگاه
ي پزشكي كه از

جرا به كليه داروخ
عمل در مراكز د

و برنا 87د سال

انشگاهها و دانش
حهاي عمراني نظ

ست ولي در مو
  )نت پشتيباني

به رويكرد دولت
هايينه آموزش

 فنĤوري اطالعات
ن انگليسي توسط

سنلي به طور كامل
ي و آموزش مد
ديئت علمي در

ئه گزارشات و آ
عه و تقويت مراك
ه با همكاري دفت

عاليت آموزش م
اندازي دوي با راه

ه هاي بيهوشي ،
باق آموزش با
مطلوب صورت م
سط معاونت درما
 ايمن              
هاء                  

C بزرگساالن و ك
هايتعرفه 1387

متبوع جهت اجت 
ت متبوع مالك ع

زارش عملكرد

روساي دا - 6-
ها و طرحهروژه

  .د
زم انجام شده اس

معاون. (رفته است
با عنايت ب – 7-

ي كشور در زمي
رت ارتباطات و
لكترونيكي زبان

  .يده است
ي اطالعاتي پرس
ي آموزش مجازي
العات اعضاء هي
هاي ارتقاء و ارا

براي توسع – 8-
ژوهشي دانشگاه

  .شد
  :وزشي

گسترش حوزه فع
صيالت تكميلي
ت دستياري رشته

براي انطب – 9-
درمان استفاده م
ي اجرا شده توس
آموزشي زايمان
آموزشي طرح به

CPRآموزشي 

7در سال  – 10-
 .د بود

غي توسط وزارت
ي پزشكي وزارت

گز                 

1-15-2-
نمايند پرمي

معاف نمايند
مكاتبات الز
صورت نگر

1-15-2-
علوم پزشكي
حمايت وزار

آموزش ا -
اندازي گرد

سيستم هاي -
راه اندازي -
بانك اطال -

تمام فرآينده
1-15-2-
ت پژمعاون -

سنتي مي باش
معاونت آمو

توسعه و گ -
توسعه تحص -
اقدام جهت -
1-15-2-

د بهداشت و
آموزشهاي -
كارگاه آ - 1
كارگاه آ - 3
كارگاه آ - 5
1-15-2-

عمل خواهد
تعرفه ابالغ - 
تعرفه هاي -



  ني كاشان

ي علوم پزشكي 
  صورت گيرد

  .م استقدا

 باعث ايجاد 

ور  و صرفه 

 نرم افزاري در 

 هاي آموزش 

بهداشتي درمان

هايها و دانشكده
ر اين خصوص ص
فيت و در دست ا

ر فيزيكي ايشان 
  . گرديد

كاهش زمان صد

امه هاي جامع 

و اجراي برنامه

   يان

شكي و خدمات ب

نه دانشگاهها زمي
ش پزشكي نيز در
يره خشك با كيف

8-87  
 88-87  

ين طريق حضور
ف وقت پرسنل گ
كاهش هزينه و ك

ران از طريق برنا

 
و –دور احكام 

  شي

  . ست 

جويدانش جهتي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ديدي را در اين
 درمان و آموزش
 پيشنهاد تغيير جي

88سال تحصيلي 
ر سال تحصيلي

 اينترنتي كه از اي
ش هزينه و اتالف
زاري كه سبب ك

كاركنان و مدير

 ونت بهداشتي 
در خصوص صد
دوره هاي آموزش

 مواجه بوده اس

I هاي تخصصي
  گاهها

دانش 88 ي سا ل
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ني روشهاي جد
وزارت بهداشت،
الزم بعمل آمده و

 :ي

ش خصوصي در س
ش خصوصي در

كان به صور ت
است سبب كاهش
يق برنامه نرم افز

  نشگاه
 
  ي

 ضمن خدمت ك

هاي ستادي معاو
 تابعه دانشگاه د
ت كنندگان در د

با آن 87سال

ICUسوختگي و

ه پزشكي وخوابگ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

جويي و بيمارستا
ي الزم از طرف و
هماهنگي هاي ال

كمي توسعهي از
 دبستان به بخش

 راهنمايي به بخش
  :ها ويي

شكان و پيراپزشك
ل فرمهاي درخوا
ي كاركنان از طر

  د گسترش
ات كاركنان دان
حدهاي مختلف

 معاونت بهداشتي

 برنامه آموزش

  ):ز
ي فرمت به واحده
ري واحدهاي

ش جهت شركت
----  :اني

كه دانشگاه در س

  ن
نند پوست وس ما

كي در دانشكده

و برنا 87د سال

ر غذاهاي دانشج
ي است حمايتهاي
ئي و بيمارستاني ه
گري و جلوگيري
زان بدو ورود به
آموزان پايه اول

جو صرفه وها  ه
انون خدمت پزش
رفي عدم تكميل
ش ضمن خدمت

  .د
 
 

  ژيك معاونت
ع انساني درواحد
ت و انجام معاينا
هاي متعدد درواح

LAN در حوزه

  م 
ركنان و اجراب
  ري كاركنان

تمركز عدم( ار 
 مكاتبات داراي
مديران امور ادا

آموزشواهي هاي
سازما پستهايش 

اسي و مهمي ك
  ع بين بخشي

لي در دانشجويان
 بخشهاي باليني

دانشجويان پزشك

زارش عملكرد

براي تغيير – 11-
اهند كرد ضروري
ص غذاي دانشجوئ

گ كاهش تصدي-
 معاينات نوآموز
 معاينات دانش آ

كاهش هزينه -
متقاضيان طرح قا
تر گرديد و ازطر
واهيهاي آموزش
قت كاركنان شد

 : وري بهره - 
 :ت بهداشتي

ين برنامه استراتژ
كز مديريت منابع

يل پرونده سالمت
اده از نرم افزارها

 Nندازي شبكه 

  :ت پشتيباني
ي صدور احكام
شيابي ساليانه كار

بهره وري افزايش 
تفويض اختيا -

يض اختيار كليه
يض اختيار به م
صي و صدور گو

عدم افزايش - 
مشكالت اسا – 8

ن همكاري جامع
نگيزشي تحصيلي
 وجود برخي از
ود سالن مطالعه د

گز                 

1 -15-2-
طراحي خوا

درخصوص - 
1-15-3-
واگذاري -
واگذاري -
 1-15 -4

ثبت نام م  -
رضايت بيشت

صدور گو  -
جويي در وق

1-15 -5-
معاونت

تدوي -
تمرك -
تشكي -
استفا -
راه ان -

معاونت
اجراي -
ارزش -

راستاي
1-15 -6-

تفوي - 
تفوي -

تخصص
1-15 -7-
1- 15 – 8

نبودن -
افت ا-
عدم -
كمبو -



  ني كاشان

يران، پزشكان، 
س مربوطه نسبت 

خصوص مسائل 
 36ت مذكور  

  گل

 دانشكده ها و 

 

بهداشتي درمان

 و مالقات با مدي
جاع به كارشناس

 تبادل نظر در خ
كه تعداد جلسات

ن و آران و بيدگ
   ايشان

نوان، سرپرست

 آران و بيدگل 

   نوزاد

شكي و خدمات ب

نفر 25تا  20فته 
 و بررسي و ارج

منظور بررسي و
سائل مطروحه ك

هرستانهاي كاشان
رادي و تقدير از

كنان، مديران، بان

داشت و درمان آ

  و مير كودكان
 سالمت مادر و

  ن

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي دوشنبه هر هف
ه پس از استماع

  .ت
يا بعدازظهر به م
الزم نسبت به مس

  ها
  )ه

داران محترم شه
و انفرت گروهي 

  و دارو

 بسيجيان، كارك

شگاه و شبكه بهد

 بررسي مرگ و
نين كميته ارتقاء
حمايت از مادران

دانش 88 ي سا ل
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نشگاه در روزهاي
صورت گرفته كه
ت اقدام شده است
جلسه در صبح ي
خذ تصميمات ال

 .سيده استب ر
در كليه حوزه ه

جلسه  3(  گاهها
   بيمارستانها

  مورد 9

  بيدگل
و بيدگل و فرماند
زادگان به صورت

ي فرهنگي، غذا و
  مورد 4)

ي ، دانشجويان،

شي و رفاهي دانش

نوزادان و كميته
 طبيعي  و همچن
يه با شير مادر وح

  ي دارو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ت و  معاونتها

دانشمي سرپرست
 روزهاي هفته ص
قوانين و مقررات

 4تا  3اه ماهانه
ي دانشگاه و اخ
وضوع به تصويب
لياتي شدن آنها د
س روساي دانشگ
ا، دانشكده ها و
هرستان و استان

  ي
كاشان و آران و ب
 كاشان و آران و
و ايثارگران و آز

  ث غيرمترقبه
 

شتي، دانشجويي
)شوراي سالمت
ضاء هيئت علمي

  ن و بيدگل
 درماني، آموزش

IT  
  صرف مواد

 و مير مادران و ن
 و ترويج زايمان
ش و ترويج تغذي
ز ومصرف منطقي

  ش استاد

و برنا 87د سال

د حوزه  رياست
  :ست

  : رياست
 مالقاتهاي عموم
دانشگاه در ساير
در چهارچوب قو
ت رئيسه دانشگا
رماني و زيربنايي

مو 345جلسات
ئت رئيسه و عمل

ت جلسات اجالس
جلسه با معاونتها 

شوراي اداري شه
مختلف فرمانداري
ه شهرستانهاي ك
رم شهرستانهاي
ي معظم شهداء و
نور ستاد حوادث
روه راديولوژي

  ب نيرو
نين درمان، بهداش
(گروه بهداشت

ص ، اعضـمتخص
ت و درمان آران
ختلف بهداشتي،
Tدر كميته هاي

در كميته سوء مص
در كميته مرگ
در كميته ايمني

در كميته آموزش
در كميته تجويز
در كميته گزينش

زارش عملكرد

چكيده عملكرد
حوزه رياس ‐١

دفتر ر -1-1- 
متوسط  87سال 

اء هيئت علمي د
 مشكالت آنان د

سات هيئتكيل جل
شي، بهداشتي، د
بوده كه در اين ج
ري مصوبات هيئ
هنگي الزم جهت

10زاري بيش از
ور در جلسات ش

جلسات مور در 
ر با امامان جمعه
ر با نماينده محتر
ر با خانواده هاي
زاري جلسه و مان
زاري جلسه با گر
زاري كميته جذب
ع و معارفه معاون
زاري جلسه كارگ

با پزشكان مت 
ست شبكه بهداشت
ح پروژه هاي مخ

ركت دزاري و ش
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
د زاري و شركت

زاري و شركت د
زاري و شركت د

گز                 

چ -16- 1
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       1 -16-
در س -

و اعضا
به حل

تشكي -
آموزش
جلسه ب

پيگير -
هماه -
برگز -
حضو -
حضو -
ديدار -
ديدار -
ديدار -
برگز -
برگز -
برگز -
توديع -
برگز -
نشست -

سرپرس
افتتاح -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -



  ني كاشان

   

اجرايي هتـ   

 

بهداشتي درمان

ه ريزي آموزش

  ت متبوع
هـاي الزم جه

 زارت متبوع
  سال مالي 

  ش دانشگاه

شكي و خدمات ب

   20ماده 

ماهنگي و برنامه

  مصوبه

  انه هيئت امناء
زارتماهنگي و

وطـه و پيگيريه

ت هماهنگي وز
س در پايان س

قه تحت پوشش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  شكي

داره تعزيرات و م
  شي

ي دانشجويان،هم
  ها

 
  هيئت امنا  

م26با  20/7/87
  مصوبه 9با 

در جلسات ساليا
ي معاونت هم

مربو ونت هاي

سايت معاونت
زارش حسابرس
شكي در منطق

دانش 88 ي سا ل
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  )ينش دانشجو
ت پزشني موسسا

  ركنان

  تي

مسئول محترم اد
شجويي و آموزش
ن بهداشت رواني
ن و خبرگزاري ه

  ار با آنان

 وزشي دانشگاه

ملكرد دانشگاه
 جهت طرح در ه
 ردانشگاه تاريخ

12/9/86تاريخ
گاه جهت ارائه د

ه با هماهنگياه
به معاو نشگاه

اليانه در وب س
شگاه جهت گز
 و آموزش پز
 اي هيئت امنا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

گزي( و نظردهي
 امور اداري و فن

  ن
  هاي مطالعاتي

ي و آموزش كار
 طي دانشجويان

 تحقيقات جمعيت
  خاص ارد

  حول اداري
  شجويي

با حضور م 11ده
سازي اماكن دانش

زشي، تاميني،آمو
ست با خبرنگاران
  نديشي اساتيد

مع خيرين و ديدا
  ان شهرست

ي ، درماني و آمو
  :شگاه
  انشگاه

جامع گزارش عم
نهادات دانشگاه

د هيئت امناءسه
هيئت امناء در ت 

النه دانشگايي سا
ت امنا دانشگا

رئيسه دانهيئت

ش عملكرد  سا
 حسابرس دانش
تغال ، سالمت
ت الزم با اعضا

و برنا 87د سال

در هسته تحقيق
در كميته انطباق
در كميته مسكن
در كميته فرصته
در كميته راهبري
در كميته انضباط
در كميته پايگاه
در كميسيون موا
در كميسيون تح
در تشكلهاي دانش
در كميسيون ماد
در كميته ايمن س
وراهاي فرهنگي
مطبوعاتي و نشس
در جلسات هم ا

در جلسات مجمع
سند چشم انداز

 مختلف بهداشتي
هيأت امناء دانش
عملكرد ساالنه دا
ير ساالنه كتاب ج
 جمع بندي پيشنه
و چهارمين  جلس

جلسه پنجمين و 
 برنامه هاي اجر

هيئتصورتجلسه
ه و هيئت امناء
  ئت امنا

عات و گزارش
و هماهنگي با
خص هاي اشت
انجام مكاتبات

زارش عملكرد

زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري و شركت د
زاري جلسات شو
م مصاحبه هاي م
زاري و شركت د
زاري و شركت د
كت در جلسات س
يد از واحدهاي م

دفتر ه  - 2- 1- 
دوين گزارش ع
ين، چاپ و تكثي
تبه ،  دريافت و

بيست و رگزاري 
رگزاري بيست و
دوين گزارش و

تنظيم صتهيه و
الغ مصوبات ه

مصوبات هيئ ن
د نمودن اطالع
اط و مكاتبه و
ه و تدوين شاخ

مستقيم و ااط 

گز                 

برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
انجام -
برگز -
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3، 87رد در سال 

 :ب مالت  
 كارگاه بيماري
وزشي براي بهور

عدد پمفلت 200
جلسات آمو150 

گز                 

منطقه فين*
به

سن سن وآ*
بهسازي مح 

  .باشد
 

عمليات مب* 

 
 
 

نام
واح

وسعت
برحسب
متربع

الزم بذكر 
برگزاري  -
برگزاري  -
برگزاري  -
00توزيع   -
اجراي برنا -

  بيدگل
برگزاري -
موارتعداد  -

بيماري تب
برگزاري  -
برنامه آمو  –
00توزيع  -
برگزاري -



 

  ني كاشان

  .دند
نفـر مبـتال بـه     1

 رماني

 6/2بـروز   بـا   
ه و پيشـگيري   

بهداشتي درمان

  .ان  مي دهد

سايي ودرمان شد
134د كـه جمعـاً       

اي بهدشاتي در
 ي

  Cه هپاتيـت    
مشـاورهدامات   

شكي و خدمات ب

د هزار نفر را نشا

  )ه كنگو

 عت

مورد ناگ شناس 
ن گـزارش شـد

  %90ش باالي 

در واحدها Cو 
رد مثبت بيماري

بيمار مبـتال بـه 1
شناسـايي و اقـد    

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

در يكصد مورد 1

گ و تب كريمه

  ت
  ساعت 8ت
 ساعت20ت

 ت

 ساعت 244

ساع 668ه مدت 

12و تعداد . دند
مـورد طغيـا 9، 

نوبت با پوشش

و Bص هپاتيت 
ر خصوص موا

10 هزار نفر  و 
صـد هـزار نفـر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

18ست كه  بروز

تب دانگ -روز

  :ا 
ساعت 8ه مدت

 بهداشتي  به مد
 بهداشتي  به مد

ساعت 16 مدت
4داشتي به مدت

روههاي هدف به

ريابي ودرمان شد
87ـذا در سـال

ن 3طي  69سال

راني در خصوص
در صي و دولتي

درصد 8/14ز
درص 0.8 بروز

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  درون بخشي 
مورد بوده اس75 

كنگو– كريمه
 ري لپتوسپيروز

لپتوسپير( زئونوز

 آب و غذ
نفر از پزشكان به
فر از كاردانهاي
فر از كارشناسان
فر از بهورزان به
نفر از رابطين بهد

نفر از ساير گر 1
 شي

 ي

 ي محلي

 ش التور

باي اوگاوا بيمار
 ناشـي آب و غـ

متولدين س  Bت

 بصورت سخنر
ي خصوصگاهها
بروز با    Bيت
با Cو  Bهاي  ت
 .  

و برنا 87د سال

 برون بخشي و د
 -87ه  در سال

  :ونوز
زي بيماري تب
زي بيماري بيمار

ري بيماريهاي

و منتقله از
ن  53زشي جهت
نف 52زشي جهت
نف 98شي جهت
نف 93شي جهت
ن608شي جهت
014شي جهت

د پمفلت آموزش
راكت آموزشي ت

هاي ي در روزنامه
  بنر آموزشي

مورد آزمايش 65
مورد وب 1 اينابا و

ي از آب و غـذا
  .ت

  :رمي 
يناسيون هپاتيت

  ماري
جلسه آموزشي
ز كليه آزمايشگ
ار مبتال به هپاتي
 مبتال به هپاتيت
ها انجام گرفت

زارش عملكرد

 جلسه هماهنگي
رد گزارش شده
ت بيماريهاي زئو

جلسه باز آموز 2 
جلسه باز آموز 2 

ستوالعمل كشور

انگلي وي 
كارگاه آموز 2 
كارگاه آموز 2 
كارگاه آموزش 2 
اه آموزشكارگ 4 
جلسه آموز101 
جلسه آموز267 

عدد 30000زيع 
عدد 1007وزيع 

ورد پيام بهداشتي
عدد 103 چاپ 

58ي و آزمايش 
مورد وباي ا 3، 8

 طغيانهـاي ناشـي
يت وجود داشت
پاتيت هاي سر
طرح ملي واكسي

قبت بيم نظام مرا
ج 108حداقل  

گيري ماهيانه از
بيما 58،    87ل 

بيمار 3 و ر نفر
ر و اطرافيان آنه

گز                 

برگزاري -
تعداد موا  -

ساير اقدامات
برگزاري -
برگزاري -

توزيع دس -

بيماريهاي
برگزاري  -
برگزاري  -
برگزاري -
برگزاري -
برگزاري -
برگزاري -
تكثير وتوز -
تكثير و تو -
مو 2درج  -
طراحي و -
نمونه گير -
87درسال  -

درخصوص
گاستروآنتري
بيماري هپ

اجراي طر -
برقراري -
برگزاري -
گ گزارش -

در طي سال
درصد هزار
جهت بيمار

  



  ار

1% 

1% 

  ني كاشان

  صوصي

مـوارد  % 40و    

ـر سـرخك و      
 اين مورد هم 

مقدا

100 روز 3

100رد 

 

بهداشتي درمان

هاي خص و مطب

ارد زن بودنـد

م مـوارد از نظـ
 گرفته شده از

  ص

3نه كمتر از 

كسن در موا
  ون

بطين بهداشتي

شكي و خدمات ب

وداشتي درماني 

مـوا% 20ـرد و   

جـواد تمـاكـه  
هاي نمونه د كه

شاخص

د ارسال نمون

صد سابقه واك
مظنو

موم مردم و راب

 ست

 ي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 كليه مراكزبهد

  ه مادرزادي

مـوارد مـ% 80

ك ر تهيه گرديد
ني گزارش شد

  ديف

درصد  3

درص  4

رماني جهت عم

محيط زيسزي و
يمارستان بهشتي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ك و سرخجه به

سندرم سرخجه

ش گرديد كـه

رم خون و ادرار
جه ايرانبه سرخ

رد  مقدار

100% 3

100% 4

 آنفلوآنزا

  زا
كز بهداشتي در

جهاد كشاورز –
بخش عفوني بي

 فهدوههاي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ظنون به سرخك

و س ك و سرخجه

گزارش  سرخك

حلق ، سرگيري
 موارد مظنون ب

   . گرديد

ده كمتر از

  يشگاهي

   زا
آ فلت آموزشي

آنفلوآنزرالعمل
ي در سطح مرا

 
  تان

–ي دامپزشكي

 ايزوله تنفسي ب
گرووآنزا جهت

و برنا 87د سال

  :جه

ريف موارد مظ

يماري سرخك

بيمار مظنون به
   .د

نمونه گ كرخ
مورد از 18ن 

ه منفي گزارش

  شاخص

د بررسي شد
 ساعت 48

ه نمونه آزما

يماري آنفلوانز
د تراكت و پمف

دستورجزوه و  
موزشي سخنراني
كارگروه استان
كارگروه شهرست
گي با سازمانهاي
 راه انداي اتاق

آنفلوواكسن د 

زارش عملكرد

رخك و سرخج

سال تراكت تعر

 نظام مراقبت بي

مورد  بي 5،   87
ايراني بودند% 6

رد مظنون به سر
همچنين. في بود

خك و سرخجه

درصد موارد
8

درصد تهيه

  :فلوانزا  
نظام مراقبت بي 

عدد 8820زيع 
عدد 243 زيع

جلسه آم 136 
جلسه كمورد  2
مورد جلسه ك 2
جلسه هماهنگ 7

و تالش جهت
عدد 2705زيع 

گز                 

  
بيماري سر

تهيه و ارس -

برقراري  -

7در سال  -
60افغاني و 

از كليه موار
منف سرخجه

ز نظر سرخا
  

  رديف

د  1

2  

  
بيماري آنف

برقراري  -
توتهيه و  -
توتهيه و  -
برگزاري -
2تشكيل  -
2تشكيل  -
7تشكيل  -
پيگيري و -
تهيه و تو -



              

  ني كاشان

نفـر   20ران و  

ت عفونتهـاي      
ن مـورد  را بـه   
تهـاي تنفسـي 
 ميـزان مـرگ   

  

كـل  % 83كـه  
بـا  ICUبخـش     

بهداشتي درمان

هورزان و بهگـر

مـه نظـام مراقبـت
C  كمترين% 1با
درصـد، عفونت6

و% 0.6رسـتان   

ق واكسن

ك% 5/43ـال بـا   
ـامل بـوده  و  ب

شكي و خدمات ب

 ست

 ي 

ي بهداشتي ، به

ت پوشـش برنام
CCUوزادان و

5/6جراحـي بـا    
ي عفونـت بيمار

المت تزريق

سـ 25-29ع در    
ن مـوارد را شـ

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

محيط زيسزي و
يمارستان بهشتي

سان و كاردانهاي

بهشتي كه تحت
ورد و بخش نو

، عفونتهـاي ج%
يزان بروز كليم

و سال سازي
  سيناسيون 

  ن

  
رين سـن شـيوع

بيشـترين% 6/77

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

جهاد كشاورز –
بخش عفوني بي

 هدفوههاي

نفر كارشناس 35

  
مارستان شهيد ب

بيشترين مو% 44
%33 ادراري بـا

همچنين م. دند

ب ايمن س
الزم براي واكس
ت تزريق واكسن

%  
ب ايمن سازي
ست كه بيشـتر
و سرسوزن بـا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  ي موجود
  ده

–ي دامپزشكي

 ايزوله تنفسي ب
گرووآنزا جهت
  ي موجود

  ده
5فر پزشكان ،

  ريها

  ارستاني
تاني دانشگاهي
مارستاني از بيم

5/4با  ICUش
ت ، عفونتهـاي

ارد را شامل شد
 

ض نامطلوب
ساير امكانات ال

برنامه سالمتي
%100ف به ميزان

عارضه نامطلوب
 گزارش شده ا

و% 3/59ستار با

و برنا 87د سال

 از مرغداريهاي
ت هشدار دهند
گي با سازمانهاي
 راه انداي اتاق

آنفلوواكسن د 
 از مرغداريهاي
ت هشدار دهند

نف 60شي جهت
يماي مبارزه با ب

  رستاني
فونت هاي بيما
ونتهاي بيمارست
ورد عفونت بيم

كه بخش ش شده
نظر نوع عفونت

موا% 12وني با
.مي باشد% 1ي 

ن و عوارض
ها ،  سرم ها و س
 از طريق اجراي
گروههاي هدف

مورد ع 91رش
د نيدل استيك

شغل پرس شترين
  .ته است

  ماري  

زارش عملكرد

مورد بازديد 1
مورد مكاتبات 1
جلسه هماهنگ 7

و تالش جهت
عدد 2705زيع 

مورد بازديد 1
مورد مكاتبات 1

ي كالس آموزش
سان و كاردانهاي

 هاي بيمار
 نظام مراقبت عف
جلسه كميته عفو

مو 200جمعاً  87
باشد گزارش  مي

از ن. اص دادند
 و عفونتهاي خو
ونت بيمارستاني

اكسيناسيون
توزيع واكسن ه
المت كاركنان

واكسيناسيون گر
 پيگيري و گزار

مورد 76جمعاً  8
مرد و بيش% 17و 

ر موارد را داشت
  : نژيت

 نظام مراقبت بيم

گز                 

58انجام  -
09انجام  -
7تشكيل  -
پيگيري و -
تهيه و تو -
58انجام  -
09انجام  -
برگزاري -

از كارشناس
  

عفونت
برقراري -
تشكيل ج -
7درسال  -

بيمارستاني
خود اختصا

،% 5/48با 
ناشي ازعفو

  

برنامه و
تأمين و ت -
حفظ سال -
پوشش و -
بررسي ، -

87در سال 
موارد زن و

بيشتر% 18.4
بيماري منن

برقراري -



  ني كاشان

ريال و ويرال 

نتظاري 
 شوري

100000

100000

35% 

15% 

70% 

65% 

85% 

85% 

- 

4% 

- 

-  

بهداشتي درمان

 مننژيت باكتر

حدان
كش

در23

در13  

5

5

0

5

5

5

شكي و خدمات ب

ز آنها مبتال به

  1387سال 

 شاخص

100000در1

100000در8

11% 

4/25% 

3/67% 

3/85% 

2/88% 

6/82% 

8/2% 

7/5% 

4/11% 

30  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

مورد ا 11كه

گاه كاشان س

 د

8/3

8/8

52

4

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  م وظيفه
 ومي

زارش گرديد ك
 .ار مي باشد

  حمه

سل در دانشگ

تعداد

55

35

6

14

2به35

1به35

15

13

1

2

4

0 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ت سربازان نظام
عموت پزشكان

 به مننژيت گز
در صد هزا 7/2

داخت حق الزح

عيت بيماري س

يوي موارد

ثبت به  كل

و برنا 87د سال

سيناسيون مننژيت
ي مننژيت جهت

مورد مظنون 
7 بروز مننژيت

  ي

 DOTS  
خصوصي باپرد

وضع

 عنوان

 ل

 مير مثبت

 مير منفي

 وي

بي سل ري
وي اسمير مثببت
وي
 

 ت درمان

 درمان 

 

 

زارش عملكرد

مورد واكس 39
كارگاه آموزشي

109جمعاً  87
ميزان. ده شد

  :ل
كانات تشخيصي

  رو
جراي استراتژي
مكاري بخش خ

  س خوراند

ل موارد سل

ل ريوي اسم

ل ريوي اسم

ل خارج ريو

سبت بيمارياب
سبت سل ريوديداسميرمثب
ريو سل زان بهبوديوارد

زان موفقيت

 زان مرگ

زان شكست

زان انتقال 

 زان غيبت 

گز                 

23انجام  -
اجراي ك -
7درسال  -

تشخيص دا
  

بيماري سل
تامين امك -
تامين دار -
پايش اج  -
جلب هم  -
ارائه پس  -

  

  

كل

سل

سل

سل

نسب
نسبجد
ميزمو

ميز

ميز

ميز

ميز

ميز



  ني كاشان

  ع شپش

  سر

 شـاهدكاهش   

بهداشتي درمان

  87ل 
نوع

  

1  

مـدارس  هـا و    

شكي و خدمات ب

  صوصي

كاشان سال
  سكونت

روستا

1

ي جهـت مهـد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  ه

دولتي و خص

 

 دانشگاه ك
محل

  شهر

421  

 هاي آموزشـي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

هداشت خانواده

ت جهت بخش

كاردانها  –ن

  لوزيس

كلوزيس در
 

4  

ن اجراي برنامه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  :ميزشي

و كارشناسان بهد

  ي

  فتار پرخطر

م ثبت اطالعات

  جديد

بهورزا –شكان

پديكل ل مراقبت

  ش

گي به پديك
مرد

0

لودگي وهچنين

و برنا 87د سال

اريهاي آمي

  ي 

ي براي ماماها و

راكت آموزشي

وههاي داراي ر

  بيماري

عمل جديد نظام

راساس فرمت ج

  :يس

زشي جهت پزش

ي دستورالعمل

ت آلودگي شپش

عيت آلودگ
  زن

382  

م مراقبت از آل
  

زارش عملكرد

راقبت بيما

و اطالع رساني

كالس آموزشي

زيع پملت و تر

اوره براي گرو

ظام مراقبت از ب

توزيع دستورالع

دهي بيماريها بر

ي پديكلوز

رنامه هاي آموز

سر 100ارسال 

عدد پمفلت 500

وضع 
  د كل

422  

روند تشديد نظا
بوده ايم 87سال

گز                 

برنامه مر

آموزش و -

اجراي  ك -

تهيه و تو -

انجام مشا -

تقويت نظ -

تكثير و ت -

گزارش د -

آلودگي

اجراي بر -

توزيع و ا -

00توزيع  -

تعداد

 

باتوجه به ر
موارد در س

  
  



             

        

     

  ني كاشان

شــي در ســطح 

  ر

 جلـوگيري از        

  
دمات درمـاني 

يري پرداخـت 

بهداشتي درمان

  جلسه 1200 
ــر آموزش 20 بن

د با رفتار پرخطر

  ) پرخطر 

ت و نهادهـا در

 نمايشگاه فوق
رچـه بيمـه خـد

نفر مقـادير 6 به 

شكي و خدمات ب

بيش از... ) ون 
0ز مشــاوره و  

HIV ويژه افراد

افراد با رفتارپ( 

ل سـاير ادارات

ت و درمان از
HI مثبـت دفتر

 نقدي شد كه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  رل ايدز
وزان ، سربازان
ت معرفــي مركــز

V/AIDSزش

  د
(ريهاي رفتاري 

تفاده از پتانسـيل

ر محترم بهداشت
Vد از بيمـاران   

خواست كمك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ن در برنامه كنتر
ويان ، دانش آمو

كــارت 20000

 مشاوره و آموز
وء مصرف مواد
كز مشاوره بيمار

  ش آسيب

HIV/AID  
ف جهـت اسـت

ن و بازديد وزير
مـورد 19عداد

مورد درخ 17ي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

HIV/A :  
  

 و سياستگزاران
دانشجو( هدف
0پوســتر و  200

انجام -مه ايدز
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IHNS   

ف مركز بهداشت

ي داخلي و ساير
يج حياتي و ارس

ا  IHNSساني
تي به واحدهاي
تار شبكه و ارسا
در خصوص رفع
ها و دانشجويان
 در مورد برنامه
و تهيه كنندگان
مه و راهكارهاي

زارش عملكرد

رگزاري كالسها
هية پمفلت آموز
رائة خدمات كاه

تحويل سرنگ 
شناسايي موارد ج
جاع موارد مشك

 )مورد  416( ت 
برنامه به   - 7- 

ت فرمهاي آماري

ي كليه فرمهاي
و) ت فوق الذكر

حليل، استفاده و ار
 خوراند در مورد

  .اهانه
رمهاي آمارلب ف

 مشخص در كلي

 مراكز از جهت
 Sبرنامه  - 8- 

واحدهاي مختلف

عات به واحدهاي
ثبت اطالعات ذ
العات  منابع انس
صهاي ذيج حيات
نامه سيستم ساخت
ساير دانشگاهها د
دو خدمت نيروه
رشناسان ستادي
 با مركز توسعه و
ت مشكالت برنام

گز                 

بر -
ته -
ار -
)الف  
ش) ب  

ارج )ج 
هپاتيت

1 -16 -2-
تهيه ليست -

 .گردند 

جمع آوري -
اساس ليست
بررسي ، تحل

ارائه پس -
به صورت ما

بررسي قال -
تعيين فرد -

  آماري
رتبه بندي -
1 -16 -2-
تعامل با و -

  مورد نياز
ارائة اطالع -
تكميل و ث -
تكميل اطال -
ارائه شاخص -
تكميل برن -
تعامل با س –
آموزش بد -
توجيه كار -
هماهنگي -
تهيه ليست -



  ني كاشان

                      )

بيمارسـتانها ،  : ز          

 –كهـاي اوليـه   

ي ، ادارة ارشـاد      

گيزه در رابطين 

  .ب 
تايي بـه منظـور     

بهداشتي درمان

    ) يكي

ت بهداشـتي       

   

منـابع عبارتنـد از
.  

  ره علل مرگ 

  مجري برنامه 

كمك –ء حريـق   

يحـي شـهرداري

نان و افزايش انگ

  .ويق آنان 
ز جهاني داوطلب
 شـهري و روسـت

  .داوطلب 

شكي و خدمات ب

ريت منابع فيزي

 بهسازي معاونت

  ) واحد   20( 

عاونت بهداشتي

سـتان كـه ايـن م
...شكي قانوني و 

verbal (  
  

رت صحيح زنجي

ههاي بهداشتي م

اطفـا –فاضالب 

مان رفـاهي تفري

ور قدرداني از آن

ت فرهنگي و تشو
آذر روز 14بت 

رابطين بهداشت 

سم روز جهاني د

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

مدير(  درماني 

 شده در كميته

(شكي مورد نياز 

بات مربوط به مع

ميـر سـطح شهرس
ثبت احوال ، پزش
autopsy

ر معرض خطر  
  اي مرگ

  :» ن

واهي فوت و ثبت

:   
ه مراكز و پايگاه

ينه هاي آب و ف

سـازم  همكـاري 
.  

 اتوبوس به منظو

ور انجام تبادالت
ي تهران به مناسب
 جوايز به كل  ر

و ادارات در مراس
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تيدهاي بهداش

ويت بندي انجام

 به تجهيزات پزش

  2 آباد فاز
مورد از مصوب 24

عـات مـرگ و م
هداشت ، اداره ثب
(شكافي شفاهي

گ گروههاي در
يفي ثبت داده ها
ي فوت يكسان

  شهرستان
 نحوه تكميل گو

  گاه
) طلبين سالمت

ين بهداشت كليه
  

 بهداشت در زمي

هداشت با جلب
.رهنگي دانشگاه

دستگاه 7شهر با

د مقدس به منظو
ردهمايي كشوري

داء درماني و اه

ت ، متخصص و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ساختمان واحد
  صوبه

ي با توجه به اولو

عاونت بهداشتي
  خيابان كارگر

در ناجي) ع(ي
4و پيگيري ) سه

 ) DRS :  (  
مـع آوري اطالع
ي و خانه هاي به
ي فوت با كالبد ش
 انطباق علل مرگ
جهت ارتقاي كي
 اساس گواهي
ت وقايع حياتي ش
ت در خصوص
 در حوزه دانشگ

داوط( مردمي 
فتگي ويژه رابطي
رابطين بهداشت
 آموزش رابطين

ي براي رابطين به
 دانشجويي و فر
 رابطين حاشيه ش

 گردهمايي مشهد
ت شركت در گر
 مراكز بهداشتي

ن سالمت محالت

و برنا 87د سال

بود استاندارد س
مص 93جلسه با  13

 معاونت بهداشتي

ابعه معي درماني ت
اني كارگردر خ
ي درماني امام علي

جلس 20( خدمت
(ت مرگ و مير

 استفاده براي جم
 درماني روستايي
شده در گواهيهاي
ر برنامه ها جهت
 گزارش دهنده ج
ثبت مرگ بر

ي هماهنگي ثبت
كننده گواهي فوت
 فوت استاندارد
جلب مشاركت م
زشي بصورت هف
مند سازي ويژه ر
تخصص جهت

 ..  
فرهنگي ، رفاهي
هنگي و معاونت
ي يكروزه جهت

گ مربيان نمونه در
ه و معرفي جهت
ني داوطلب در

  .ايش انگيزه
 ويژه به داوطلبين

زارش عملكرد

برنامه بهب - 9- 
3ميته بهسازي ، 

واحدهاي حوزه 
  )  ن 

حدهاي بهداشتي
كز بهداشتي درما
ي مركز بهداشتي
ر جلسه سفيران خ

برنامه ثبت- 10- 
 همه منابع قابل
 مراكز بهداشتي
لل مرگ ثبت شد
كارشناسان ساير
خوراند به منابع
صالح جريان ث
ر جلسات شوراي
پزشكان صادر ك
زيع گواهي هاي

برنامه ج - 11- 
 كالسهاي آموز
 كالسهاي  توانم
دادي داوطلب مت

.. معلوليت ها و 
هيالت ورزشي، ف
زمان ميراث فره
 اردوهاي داخلي

ز رابطين و منفر ا
ربي و رابط نمونه
 مراسم روز جها
حمات آنان و افزا
ح تقدير و جوايز

گز                 

1 -16 -2-
تشكيل كم -
بهسازي و -

ساختمان 24
تجهيز واح -
افتتاح مرك -
راه اندازي -
شركت در-
1 -16 -2-
استفاده از -

انها ،گورست
اصالح علل -
رايزني با ك -
پس ارائه  -

اص« برنامه 
شركت در -
آموزش  پ -
تهيه و توز -
1 -16 -2-
برگزاري .-
ك - برگزاري
جذب تعد -

پيشگيري از
ايجاد تسه -

اسالمي ، سا
برگزاري -

  .بهداشت 
ن 32اعزام  -
انتخاب مر -
برگزاري -

تقدير از زح
اهداء لوح -



  ني كاشان

  .ت
 .  

 واكسيناسـيون    

ي برنامـه هـاي     

داشتي محالت 

بـه امـور اداري   

 دي 

تادي بـه تعـداد   

بهداشتي درمان

ز رابطين بهداشت
هداشتي درماني

سـال و طـرح 5 

يگيـري برگـزاري

8 .  

 

  .داشت 

 به مشكالت بهد

 هدف و ارسال ب

كارشناسان ستاد
 صلنامه 

ي واحدهاي ست

 ي ذيربط 

 هاي ذيربط

شكي و خدمات ب

با استفاده ا)  سال
آنان در مراكز به

ژه كودكان زير

و پي ) معلوليتهـا

  
87اهه سوم سال 

  .رنامه 
  . رابطين 

 .  زباله از مبدا 

 هاي رابطين بهد
  

منظور رسيدگي

كليه گروههاي

  

و ارائه در جلسه ك
هيه درخواستي فص
 هدف با همكار

 آن به واحدهاي
يج آن به واحده

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  . ت

س 24-15(وانان
 و خانواده هاي آ

 اطفال افاغنه ويژ

T   )پيشگيري از

.ايگاه بهداشتي 
 شهري در سه ما
د هاي مجري بر
صوصيات برنامه
صا طرح بازيافت

 و دستور العمل
.سواد شهرستان 

  .ت سالمندان 
 هاي رابطين به م

:  
ويژه ك)  دوره ها 

سهاي آموزشي
ونت بهداشتي و
 بيدگل جهت ته
 كليه گروههاي

شده وارائه نتايج
وزشي وارائه نتايج
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از خيرين سالمت
  .ت

  
ت جوانان ونوجو
ن بهداشت فعال

كسيناسيون فلج

 TOTر كارگاه

مركز و پا 8ت در
هداشتي درماني
 بهداشت با واحد
ن با شرايط و خص
 مختلف خصوص

  .بوطه
وص بخشنامه ها
بي سواد و كم س
هاي طرح سالمت
داري در كالس

و دانشجويانن
خصات آموزش

 ركنان

 شتي درماني

يافت مجوز كال
معا 86و  85اي

و شبكه آران و
آموزشي جهت

موزشي برگزار ش
و برنامه هاي آمو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

معرفي تعدادي ا
 رابطين بهداشت
. ابطين بهداشت

راي طرح سالمت
رابطينت رايگان
Home v . 

Mupping  واك

طيـن بهداشت در
  . ه

 بصورت پايلوت
كليه مراكز به در

همكاري رابطين
ار هاي شهرستان
جراي طرح هاي

ت در جلسات مربو
 رابطين در خصو

راد بر شناسايي اف
كميل پرسشنامه ه
نمايندگان شهرد

موزي كاركنان
خالصه مشخ(  4

هت آموزش كار
ن در مراكز بهداش
در خصوص دري
جرا شده در سالها
عاونت بهداشتي 
ري برنامه هاي آ

 نفر  3360ي

 و برنامه هاي آمو
كليه كارگاهها و

و برنا 87د سال

ت در شناسايي و م
ي تحت پوشش
 مجري برنامه را
ت مدارس در اجر
ح موضوع ويزيت

 visit در برنامه

up در اجراي

هت شركت رابط
ت هاي انجام شده
ب رابطين بهداشت
رابطين بهداشت
رسي علل قطع ه
ت آشنايي خانوا

ر اجت مردمي د
ت بدني و شركت
ي ويژه مسئولين
آموزي به منظور
 در خصوص تك
 جهت شركت ن

آموزش و باز آم
 فرمهاي شماره

 ك آموزشي

مه نرم افزاري جه
الت دانشجويان
 اداري دانشگاه د
ي آموزشهاي اج
دهاي ستادي مع
اركت در برگزا
ي تخصصي براي
زكليه كارگاهها

فراگيران در ك از 

زارش عملكرد

 رابطين بهداشت
وشش خانوارهاي

پايگاه بهداشتي 
با واحد بهداشت
ر خصوص طرح
رابطين بهداشت
رابطين بهداشت

 

جه بـا بهـزيستي
تهيه آمار فعاليت
زيابي عملكرد ر
زيابي عملكرد ر
رح تحقيقاتي برر
ت آموزشي جهت
با پايگاه تحقيقات
با سازمان تربيت
 كارگاه آموزشي
با نهضت سواد آ
رابطين بهداشت
كاري شهرداري

برنامه آ - 12- 
هيه وجمع بندي

  انشگاه 
أمين وسايل كمك
يگيري تهيه برنام

سيدگي به مشكال
نگي با امورماه

رزيابي مقايسه اي
هماهنگي با واحد

مه ريزي ومشارنا
دوره آموزشي 5

جام ارزشيابي از
جام نظر سنجي

گز                 

مشاركت -
افزايش پو -
1افزايش  -
همكاري ب -
پيگيري در -
همكاري ر -
همكاري ر -

.  Bهپاتيت 
همكاري ب -

آموزشي و ت
بررسي ارز -
بررسي ارز -
اجراي طر -
تهيه پمفلت -
همكاري ب -
همكاري ب -
ك - برگزاري
همكاري ب -
همكاري ر -
جلب همك -
.  
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ته -

دا
تأ -
پي -
رس -
هم -
ار -
ه  -
بر -

9
انج -
انج -



  ني كاشان

شناسـان مامـايي    

هاي بهداشت ، 

ورزي وره كـار          

 گاه

 يباني

  ز 
(       انتظـامي        

           آمپـول  

بهداشتي درمان

كـاردان وكارش  

ادي ودانشكده ه

 ستادي

زشـيابي پايـان دو

 داري 

 رز 

 كز 

 و گزينش دانشگ
ج به معاونت پشتي

 توزيع در مراكز
ان هـا و نيـروي

،قـراص  155دوم  

شكي و خدمات ب

ي هدف بهـورز ،

ت واحدهاي ستا

كت واحدهاي س
و بـابرگزاري ارز

گواهي به امور اد
 ه بهورز 

صلنامه هاي بهو
ن  پزشكي درمرا

 يس مربيان

حراست داري ،
گاه و اعالم نتايج

  87سه در سال

 )كلوفم 

يي جهتر دارو
وصـي ،بيمارسـتا

بليسـتر و كانـد  

 .... و 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

جهت گروههاي
 شگاه

با مشاركت) روز

با مشارك) روز  3
ـتايي وشـهري و

 جهت صدور گ
ل به دفتر فصلنامه

وتوزيع فص... مي و
رزي دانشجويان

 زان جديد

وزش روش تدري

پشتيباني ، امور اد
ميته جذب دانشگ

 هورز

جلسه 31ه تعداد 
 دهاي ستادي 

 وطه

ول و آمپول سيك
 وجود

ست دارو به انبار
نيك هـاي خصو

7 ص الينسـترنول 
 

 صفر در مراكز
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ش غير حضوري ج
 امور اداري دانش

ر 70( اجتماعي 

30( بدو خدمت
 بـه منـاطق روسـ

السهاي آموزشي
مه بهورز وارسال
سال مطالب علم
 پذيرش و كارو

آموزرش دانش
 هداشت

گزاري دوره آمو
 ي دانشگاه

ورز با معاونت پش
 با همكاري كمي
ذب و پذيرش به

ات آن بهي مصوب
ي آموزشي واحد
يين امتيازات مربو

 وطه

ص لوونورژسترو
كالت دارويي مو
رسال فرم درخوا
رخانجات ،كليني

، قرصبليستر 36
)در طول سال 
 جمله موجودي

 ر ماه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي  دوره آموزش
ريها باهمكاري
–دوره پزشكي

موزش نيروهاي
رورز ودانشـجو

ت كنندگان كال
 سنجي از فصلنام
صوص تهيه  و ارس
رخصوص نحوه
  موز بهورزي

ورزي جهت پذير
رائه به وزارت به
ربوطه جهت برگ
كاري امور اداري
صوص جذب بهو
 جهت داوطلبين
 در خصوص جذ

 شتي
موزش و پيگيري
رزيابي برنامه هاي
ده از پرسنل وتعي
ي و فرمهاي مربو

 
1387جهت سال
قرص( ز بارداري

 جهت حل مشك
شت خانواده و ار
رداري جهت كا

 HD، قرصر
بليستر  4سترول

 كنتراسپتيوها از
ه جمعيت در تير

و برنا 87د سال

كاري در اجراي
ه و مبارزه با بيما

د 18ت برگزاري
 ي ومامايي

دوره آ 4گزاري
دوره كـار 24زام 

ت نمرات شركت
قه بندي فرم نظر
مه بهورز درخص
كده بهداشت در
تربيت دانش آم
ركز آموزش بهو
اشت محيط و ار
مجوز و كتب مر
ب بهورز با همك
هماهنگي در خص
 كتبي ومصاحبه
ه آران و بيدگل

 معاونت بهداش
مستمر شوراي آم
ت متعدد جهت ار
وزشي ارسال شد
جزوات آموزشي
تنظيم خانواده
ري از بارداري ج
جديد پيشگيري ا
ر مالي و دارويي
ويي واحد بهداش
ل پيشگيري از بار

بليستر 385ع شده
و قرص لوونورژس
مربوط به امنيت
گراميداشت هفته

زارش عملكرد

رنامه ريزي وهمك
بهداشت خانواده

جهت رنامه ريزي
پرستاري زشكي و

رنامه ريزي وبرگ
رنامه ريزي واعز

 انشجويان

هيه و ارسال ليست
جمع آوري وطبق
مكاري با فصلنا
ماهنگي با دانشك

برنامه ت - 13- 
عمير و تجهيز مر
أليف كتاب بهدا
يگيري دريافت م
هيه اطالعيه جذب
شكيل جلسات ه
رگزاري آزمون
ماهنگي با شبكه
موزشي حوزه
شكيل جلسات م
رگزاري جلسات
رزيابي متون آمو
هيه فرايند تهيه ج

برنامه تن - 14- 
پيشگيررد اقالم 

 و توزيع اقالم ج
يل جلسه با امور
ع آوري فرم دارو
 و توزيع وسايل

توزيع LDقرص
ويال و 9سه ماهه 

ه شاخص هاي م
مه ريزي جهت گ

گز                 

بر -
به ،

بر -
پز

بر -
بر -

دا
ته -
ج -
هم -
هم -
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1 -16 -2-
برآو -
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تشكي -
جمع -
تامين-

تعداد ق
هاي سه

تهيه  -         
برنامه -        
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بهداشتي درمان

  ر در شهرسـتان  

سته و تنظيم خانو
نفر زن 2500ش

ي تنظيم خانواده

ت فردي به تعداد
  ران و بيدگل

شتي و تامين اجت

ارسته در آن  بيم
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ن معاونـت درمـا
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ـودك و مراكـز

و مراكـز بهداشـت
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نفـر 75ه تعـداد  

  شتي درماني
 حاملگي ناخواس
 بهداشتي وآموز

 مورد برنامه هاي

داري و بهداشت
سمي كاشان  و آ

  بيدگل
 

ن هاي شهيد بهش
  ماه يكبار  

وزيع حق الزحمه
ـان  و آران و بيـد
ي و كارشناسـان

  87 ماه 

چـي كاشـان و ش

گرديـده جهـت

ه آنان و تشكيل

ي در شهرستان آ
ـاي دوسـتدار كـ

ستدار كـودك و

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ت هفته جمعيت به

كليه مراكز بهداش
يري از بارداري،
ل توسط پرسنل

  هرستان 
  ي قم و يزد

جديد الورود در
  ر

  كي اجتماعي
 پيشگيري از بارد
ناسان مامائي رس
هداشت آران و ب
سال به اداره كل

رماني و بيمارستا
3 اداره كل هر 

و تو TLوط به 
 بهداشـتي  كاشـ
شـنا سـان  سـتاد
ورزان  در بهمن

ز ازدواج گالبچ

ر كاشـان تهيـه گ

اده و بارداري به

ق در امر شيردهي
در بيمارسـتان هـا

ارستان هاي دوس
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  گاه
ارات به مناسبت

ري و ارسال به ك
ياي جديد پيشگ

شت درطول سال
IUگذاري در شه

هاي دانشگاههاي
نواده و پرسنل ج

نفر 50 به تعداد
جويان فيلد پزشك
صوص روشهاي
هت كليه كارشن
  پرسنل شبكه به

ماه يكبار و ارس 3

راكز بهداشتي در
هيانه و ارسال به
 شبيه خواني مربو
ت كليـه پرسـنل
تعـدادي از كارش
 روزه جهت بهو

ز مشـاوره قبـل ا

سط مكتب كـوثر

مات تنظيم خانوا

نمونه شاغل موفق
ذيه با شير مادر د

يما براي پرسنل ب

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي تبليغاتي دانشگ
كارمندان مرد اد

شگيري از باردار
خصوص روشها
وخانه هاي بهداش

UDه استاندارد
نجام پايش ماماه
طرح پزشك خا
بهداشتياران كار

آموزش دانشجت
خصميته امداد در

IUD گذاري جه
هاي عملياتي به
3 و پژوهشي هر

N  وTL از مر
اشتي درماني ماه
ن شهيد بهشتي و

تراسپتيو ها جهت
و ت)  ن بيماريهـا

كارگاه يك  2ن
  :ز ازدواج

زدواج در مراكز

كه توس ل شرعي

 جهت ارائه خدم
  شير مادر

ردهي و مادران ن
جهاني ترويج تغذ

ذيه با شير مادر

و برنا 87د سال

جمعيت در تابلوي
موزشي جهت ك

اي اورژانس پيش
ي آموزشي در خ
ههاي بهداشتي و
ا بر اساس برنامه
كشوري جهت ان
 جهت پزشكان ط
ده به بهگران و ب
ه بهداشت جهت
تحت پوشش كم

Dملي استاندارد
تدوين برنامه ه ش 

ت هاي آموزشي
   عملياتي

IUD  ،SVت 
از مراكز بهد 10

الي از بيمارستان
وزشي امنيت كنت
نواده  و كاردانان

ه وهمچنينروز 2
 مشاوره قبل از
 مشاوره قبل ازاز

ائل مربوط به مس

هداشتي درماني
رويج تغذيه با ش

مونه در شيرران ن
ميداشت هفته جه

وزشي ترويج تغذ
 ل                 

زارش عملكرد

 و نصب شعار ج
ي جلسات آزار
  

 پمفلت روش ها
زاري كالس هاي
ي درماني،پايگاه

ماماهابراي ايش 
ماي پايشگر ك ما

ش بدو خدمت
زش تنظيم خانوا
كاري با دانشكده

وعروسان تزش ن
زاري كالس عم
كاري درآموزش
 عملكرد فعاليت
ه و تدوين برنامه
ع آوري اطالعات

8ع آوري آمار 
سي مدارك ارسا
اري كارگاه آمو
 و بهداشت خا ن
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  ني كاشان

نهاي دوسـتدار   

 اطفـال و زنـان            

ت و پرسـتاري و  

  بر طبق كتـاب 

 

  ي شهري
  ك سالم 

بهداشتي درمان

بيمارسـتان شـگاه ، 

جهـت دسـتياران
 آن 

ه هاي  بهداشت

  ه آن 
رگاه شير مادر ا

 ال و زنان

رماني روستايي

ز بهداشتي درماني
مينه برنامه كودك

 تايي 

شكي و خدمات ب

  
 

عاونت هاي دانشـ

 بـا شـير مـادر ج
برنامه و اجراي آ

كاري با دانشكد

 و برآورد ساليانه
مينه برگزاري كا

«   

ي دستياران اطفا
راكز بهداشتي در

P در چهار مركز
در زم ي روستاي

  اي كودكان 

اني روستتي درم

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

الت و رفع آنها 
قدامات دهگانه 

شير مادر به مع با

 تـرويج تغذيـه
در زمينه تدوين ب

 نفر 55 تعداد

 ن بهداشتي 

همك(  شير مادر 

ي شير مصنوعي
ن و بيدگل در زم

»دار كودك 

كودك سالم برا
تي و پزشكان مر

  اشتي درماني

 Portageطرح
ماهاي طرح بيمه

  ن
  لم
  ) ن

هداري مكمل ها
   حوادث 

ان مراكز بهداشت
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ص بررسي مشكال
ر زمينه اجراي اق
نه ترويج تغذيه ب

گـزاري كارگـاه
 با دبير كارگاه د

ي بهداشتي درمان
 ني شير مادر 

  ر مادر
 نشگاه

قه جهت رابطين
 ه با شير مادر

ه ترويج تغذيه با

توزيع قوطي هاي
ي شهرستان آران
ستانهاي دوستد

گزاري كارگاه ك
 معاونت بهداشتي

مراكز بهدا رل د
ر زمينه اجراي ط
ي و همچنين مام
  كودك سالم

وادث در كودكا
نامه كودك سال

، A+D و آهن
توزيع و نگه، هيه

كارگاه سوانح و

هداشتي و پزشكا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

   مادر
 دار كودك

دك در خصوص
ستدار كودك در
آموزشي در زمين

گاه در زمينه برگ
مادر و همكاري
رسنل مراكز بهد
صوص هفته جها
ويج تغذيه با شير
در در سايت  دان
شير مادر و مسابق
مينه ترويج تغذيه
جتماعي در زمينه

 صنوعي

داد و چگونگي ت
ك شهيد رجايي
مادر در بيمارس

گاه در زمينه برگ
 به ترتيب توسط

شاغل م از پرسنل
در) عج(  وليعصر

ي و بيمه روستايي
تماعي در زمينه
هاي سوانح و حو
ونگي اجراي برن
، مولتي ويتامين

سي چگونگي ته
وص برگزاري ك

وسط معاونت به

و برنا 87د سال

يج تغذيه با شير
ستان هاي دوستد
ي دوستدار كود
ي داوطلب دوس
جزوات و كتب آ

   

ت تكميلي دانشگ
ير جزوات شير م
ره شيردهي به پر
 آموزشي در خص
ي شهرستاني ترو
ته جهاني شير ماد
موزشي تغذيه با ش
دو خدمت در زم
 فيلد پزشكي اج

كميسيون شير مص
عديي در زمينه ت

ن دوستدار كودك
 تغذيه با شيرما

 : كودك سالم
ت تكميلي دانشگ
مه كودك سالم
لي كودك سالم
مع توان بخشي

ت پزشكان طرحي
پزشكي اجت فيلد

 توزيع پمفلت ه
نل در زمينه چگو
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زارش عملكرد
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ز بيمارستانهايد ا
ج ، ل پمفلت ها

ك و دانشكده ها
كاري با تحصيالت
ت تدريس، تكثير
زش عملي مشاور
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زاري كميته هاي
ج مقاله شعار هفته
زاري كالس آمو
زش نيروهاي بد
زش دانشجويان

 ( 

رت بر عملكرد ك
رت بر انبار داروي
كاري با بيمارستان
ايت و ترويج
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كاري با تحصيالت
ت و پايش برنامه

آزمون عمل زاري
كاري با مركز جا
زش بدو خدمت
زش دانشجويان

تكثير و ، چاپ،
بي مهارت پرسن
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  ني كاشان

چهـره فـردي و    

زشكان عمومي 

كميته هاي     ت 

ـورت چهـره   

بهداشتي درمان

ورت چهره بـه چ

صصين اطفال و پز

رگزاري جلسات

  ي بارداري

روستايي به صـ

  ي 

 ي

شكي و خدمات ب

 روستايي به صو

جهت متخص » 

بر,  هاي مربوطه

   هاي بارداري
  تي
  ي

 بارداري

   درمان 

مكمل هايي 

ي طرح بيمه ر

ز بهداشتي درماني

  هداشتي 
  ني 

  صول نتيجه

 و نشريه محلي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 ران كودكان 

ماهاي طرح بيمه

كودكان در مانا

كميل پرسشنامه

در زمينه مراقبت
ي معاونت بهداشت
پسي و اكالمپسي

  م خميني 
نه مراقبت هاي ب
 ارسالي معاونت

   مادران

زيع و نگهداري

مچنين ماماهاي

دولتي و مراكز ي

جهت كاركنان به
ص توده هاي پستان
و پيگيري تا حص

شريه دانشگاه
  ري كاشان
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ص آموزش دستيار
ي و همچنين مام

   مانا
كمسموميت هاي

ماه و تك 59هه تا

رزيابي پرسنل د
مه هاي آموزشي

اكالمپدام در پره
 كميته امداد امام
و بهگران درزمين

 LBاز  فرم هاي

  ب سايت
ر زمينه برنامه

توز,ونگي تهيه
  رستان

روستايي و هم

   ه هادارا
ه هاييع در ادارا

  و ماماها زن
 سرطان پستان ج
ر علمي تشخيص

ab از پاتولوژي و

و چاپ در نش)
شهردار زنكنان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

گاه در خصوص
ي و بيمه روستايي

تماعي در زمينه
سوختگي و م ، ح

ي كودكان يكماه
 ه ط

 پرسنل و انجام ا
ان در زمينه برنام
ه تشخيص و اقد
ن تحت پوشش
داشت ياران كار

I  و آمارBW 
 يش از بارداري
ن ودرج در وب
ي اجتماعي در

   بارداري
ر بررسي چگو
طبيعي مواليدشهر
طرحي و بيمه ر

ادساي سال به رؤ
المت زنان و توزيع

زجهت پزشكان
ناسايي زودرس
برگزاري سمينار

 bnormalرد

))اي شناسايي
ستان جهت كارك

و برنا 87د سال

ت تكميلي دانشگ
 پزشكان طرحي

 فيلد پزشكي اجت
سوانح « وزشي
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خارج بيمارستاني
مداخالت مربوط
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IUFDد ، آمار
مفلت مراقبت پي
ويج زايمان ايمن
ان فيلد پزشكي
ل هاي مورد نياز
رويي به منظور

زايمان ط ارين و
مت پزشكان ط

 گروهي

  :ن 
المت زنان و ارس
ت روز ملي سال

ج CBEموزشي
وزشي اهميت شن

در ب ن و زايمان
ر  و دريافت موار

   2001بتسدا
ن سينه و راهها
وزشي سرطان پس

زارش عملكرد

كاري با تحصيالت
زش بدو خدمت

 ي

زش دانشجويان
گاه آموزاري كار

 دولتي و خصوص
سي مرگ هاي خ
و مير و اجراي م
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خراج آمار مواليد

تكثير پم، چاپ و
 مطلب جهت تر
زش دانشجويا
رد ساالنه مكمل
ديد از انبار دار
 آمار درصد سزا
زش بدو خدم

فردي و گ، ره 
برنامه زنان - 2

روز ملي سال متن 
حي و چاپ كارت
زاري كالس آمو
زاري كالس آمو
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 آمار پاپ اسمير
حي وچاپ فرم بت
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  ني كاشان

ت بازنشستگان 

 ن بازنشسـتگان     

گاه و مسـئولين        

 
اخـر مهـر تـا     او    

 رابطين در سـه  

  دان

المندان جهـت         

ندان در مراكـز 

 ، روي، كلسيم 

  

بهداشتي درمان

رز با كارت منزلت

  روهاي مسلح 
ت مـديره كـانون

  ت اعتبار الزم
ط عمـومي دانشـگ

  87داري بهمن 
گ وبـوعلي از

ستان با همكاري

رنامه سالمت مرد
 

  ه 

داره سـالمت سـا

زشـي سـالمندآمو      

زمغذيهاي آهن

نفر  407تماعي 

شكي و خدمات ب

  
 ت زنان

هم ار(شاغل آزاد

 
 بازنشستگان نير

ي مسـئول وهيئـت

 وپيرو آن دريافت
 نماينـده روابـط

  المت مردان
حت پوشش فرماند

مركـز فـين بـزرگ

شهرس 60- 69ن 

در زمينه بروژي 
 سالمت مردان

  فر 
 وروستاهاي تابعه

ي وارسـال بـه اد

ي برنامـه هـاي آ

دي و كمبود ريز

  نفر 
فر و پزشكي اجت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

   خميني 
 سالمت زنان

سالمت نه برنامه

 بازنشستگان مش

 دهي سالمندان 
 همكاري كانون
گري با همكاري

  
سالمت خانواده
 نظـام پزشـكي،
 زمينه برنامه سال
ه جهت بانوان تح

م 2 سالمندي در 

 جهت سالمندان

تخصصين اورولو
در زمينه برنامه س

نف 500ات باالي 
مداد در كاشان

ر دوره سـالمندي

جهـت برگـزاري

رداري و سالمند

  نفر  60عداد
ن 27به تعداد ) ت

نف 10ي به تعداد 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كميته امداد امام
ر زمينه برنامه
و بهگران درزمين

ت به سالمندان و

ينه كميته ساماند
گسراي معراج با

ازنشستگان كارگ

روزنامه جوان و
وارسال به دفتر س
 نماينده سازمان

درش بهداشت
رهمايش خانواده
ي سالم در دوره

يوه زندگي سالم

 مردان توسط مت
 رساني به مردم
ان در كارخانجا
 پوشش كميته ام

  زمن
زنـدگي سـالم در

بسـته آبميـوه ج 1

ران كودكي ، با

 و روستايي به تع
بدو خدمت( غل

كارآموزي ستادي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ن تحت پوشش ك
ي اجتماعي در
 اشت ياران كار

ئه كارت كرامت

 بهزيستي در زمي
ر شدن در فرهنگ
شدن در كانون با

 روزنامه اقتصاد
هر سه ماه يكبار و
صين اورولوژي،
ير، واگير، آموز
در) وكي استخوان

بود شيوه زندگي

ر طرح بهبود شيو

خصصي معاينات
ت مردان واطالع
جام معاينات مرد
 سالمندان تحت
ندان وبيماران مز
ب بهبود شيوه ز

1000 ودريافـت

ه تغذيه سالم دور
 :ي

شهري ي درماني
اي بهداشتي شاغ
عمومي، واحد ك

و برنا 87د سال

زشي جهت زنان
ان فيلد پزشكي
زشي جهت بهدا

  :سالمندان
ي استان براي ارائ

هماهنگي با اداره
روزه سالم پير 13
روزه سالم پير ش 

الم پير شدن در
هاي سالمندان هر
هنگي با متخصص

ر واگيرفه اي، غي
پو(شي استئوپروز

موزشي طرح بهب

كل سالمندان در
 

هت آموزش تخ
ت انجام معاينات
ه ديده جهت انج
 آموزشي جهت
گي جهت سالمن

هاي هدف از كتب
  ها 

ت ايـران گـالب
  و بوعلي
  :تغذيه

موزشي در زمينه
زن و چاقي براي

بهداشتي كزي مرا
ناسان و كاردانها
ناسي بهداشت ع

زارش عملكرد

زاري جلسه آموز
زش دانشجويا
زاري جلسه آموز

برنامه س - 21- 
هنگي با بهزيستي

 (  
جلسه هم 3زاري 

3ايش زاري هم
8زاري همايش 

  جتماعي 
 خبر همايش سا
 عملكرد برنامه ه
زاري جلسه هماه
هاي بهداشت حر
اري برنامه آموزش
زاري جلسات آم

1387   
م نياز سنجي مشك

  1387ول سال 
پزشك جه 5ب 
مركز جهت 3ب 

پزشك دوره 2م 
آ 10زاري  جلسه

 پمفلت گرمازدگ
 مجموعه رفتارها
ه كليه دانشگاهها
هنگي بـا شـركت
ي درماني فين و

برنامه ت - 22- 
زاري جلسات آم
گيري از اضافه وز

پرسنل بهداشتي –
پزشكان ، كارشن
انشجويان كارشن
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آموز -
برگز -
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استفاده
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بهداشتي
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برگز -
و پيشگ

–الف 
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  ني كاشان

، اضـافه وزن و      

 
غذاي گـرم در  

  ري هفتگي

درسه و برنامه 

طلب مـدارس  

ن دختر مقطع 

ن راهنمـايي و      

متوسـطه انجـام    
ش دانشگاه انجام 

درصـد از   4/21
  .ته اند

م معاينـات ايـن    

بهداشتي درمان

  نفر 190
كلسـيم و روي ،

  نفر  3

 
 ه اداره مربوطه 

زيع يك وعده غ

غذيه و آهن يار

 تغديه سنين مد

ين معلمين داوط

از دانش آموزا

 دانـش آمـوزان

ي ، راهنمـايي و م
قه تحت پوشش

4نمـايي و  ل راه
دمات قرار گرفت
گردد و با انجـام

شكي و خدمات ب

به تعداد ) ره( ي 
ود هـاي آهـن، ك

3210آنها حدود

 نفر  147عداد 
فرم مخصوص به
ي طرح تهيه و تو

سطه در زمينه تغ

صوص آموزش

در بي»» قر آهن 

ا% 75( ر برنامه 

 )عدد 24

هفتـه بـراي 16

هاي  اول ابتدايي
نش آموزان منطق
ش آموزان پايه اول
ت پوشش اين خد

دائر مي گ 88ماه 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

مداد امام خميني
كمبـوشگيري از

والدين آنفر و  3

شت  محيط به تع
 ارسال نتايج با ف
خصوص اجراي

  1387ن  سال 
اهنمايي و متوس

داوطلب در خص

كم خوني فق««

ي و متوسطه در

000/47حدود(

6و  12 مـدت     

ه آموزان در پايه
درصد  از دانش 64

درصد از دانش 
 و  پرورش تحت
ي در ارديبهشت م

  .د رسيد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 مسلح وكميته ام
راه هاي پيشالم و

370ختران حدود

  نفر  20
نگي واحد بهداش
ادارات دولتي و

ن و بيدگل  در خ

فكيك شهرستان
دختر مقاطع را

نفر از معلمين د

«صيلي و پمفلت

ر مقطع راهنمايي
 ) ه

س مجري برنامه

ري هفتگـي بـه

  :ان
 رفتاري دانش آ

4/4اقبتي حدود
9/74 ابتدايي و

 بخشي آموزش
ول پسر راهنمايي

در صد خواهد 1

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رگري، نيروهاي
ه اصول تغذيه سا

حصيلي بويژه دخ
  نفر  35تعداد

  نفر  17
00صيلي به تعداد

د غذايي با هماهن
 و طبخ غذا در ا
ي  كاشان و آران

سال  به تف 6زير
دانش آموزان د

ن 217ي جهت

 سه مقطع تحص
 زان

ش آموز دختر
ر مقطع متوسطه

اوطلب مدارس

جراي آهن يـار
ده در مدارس
تي دانش آموز
سماني ، رواني و

خدمات مر 87-
آموزان پايه اول
 و همكاري بين
ش آموزان پايه او

00ف به حدود

و برنا 87د سال

ن كارتگان كانو
موزشي در زمينه

قاطع مختلف تح
مراكز شهري به ت

7به تعداد ) ران
كليه مقاطع تحص
وليد وتوزيع مواد
 اوليه مكان تهيه
ستي شهرستانهاي

سنجي كودكان ز
ارتقاء سالمت د

توجيهي –زشي
   

ش آموزان هر
انش آموزش د

نفر دانش 16200 
ش آموزان دختر

براي معلمين دا

ساعت و اج 10 
وطلب دوره ديد
 خدمات مراقبتي
جش سالمت جس

-88ال تحصيلي
رصد  از دانش آ
سطه با هماهنگي
ش سالمت دانش
ت اين گروه هد

زارش عملكرد

مندان و بازنشست
زاري جلسات آم

  : براي
دانش آموزان مق
بطين بهداشتي م

برادر( بيان بسيج 
معاونين ك يران و

صناف مرتبط با تو
ل طرح ارزيابي

ري با اداره بهزيس
  ا 

اخص هاي تن س
برنامه ا - 23- 

 دو جلسه آموز
 دانش آموزان

نامه غذايي دانش
مه جهت آموزش

شش قراردادن
از دانش% 100و 

ص فرفوليك ب

غذيه به مدتت
سط معلمين داو

برنامه - 24 - 
ت با هدف سنج
ر نيمسال اول سا

در 7/98طوريكه 
ن پايه اول متوس

ست پايگاه سنجش
ن پوشش مراقبت

گز                 

سالم -د
برگز -

چاقي ب
د -الف
را -ب
مرب -ج
مدي -د
اصن -ه 
تكميل -       
همكار -      

روستا مهدها
ي شابررس -
1 -16 -2-

برگزاري -
آهن ياري

توزيع برن -
مجري برنام

تحت پوش -
راهنمايي و

ارسال قر -

آموزش ت -
متوسطه توس

1 -16 -2-
اين خدمات -

در. مي گيرد
شده است بط
دانش آموزا
قابل ذكر اس
زادانش آمو

  



              

  ني كاشان

ينه توضـيحاتي  

  
زمينـه شناسـايي             

تـيم پزشـكي و      

 

ايگـاه سـنجش     
مـي گـردد كـه     

  . است

  

 

درصـد  100ه   

و اوليـاء آنـان و    

( رش                 

بهداشتي درمان

 ويژه در اين زمي

ر سال تحصيلي 
ي پزشـكي در ز

ري و آمـوزش ت

 الالت  رفتاري 

سـط پزشـكان پا
يـادآور          م 

ز آنها تائيد شده

)ستان و زمستان 

 .قدام مي باشد

پوشـش برنامـه 

دانش آمـوزان و

   
آمـوزش و پـرور

  . ) مي باشد%  

شكي و خدمات ب

 لحاظ اقدامات

ن معاينه شده در
معاينـات عمـومي

 طريـق بكـارگير

زان داراي اختال

راي اولين بار توس
.الع نداشته انـد 

درصد از 7/91ل 
  : ست

فصل تابس( وبت 

رحله در دست اق

  سيون 

(ش دانشـگاه       

  ر
مينه آموزش به د

ديران مدارسم
ربيان بهداشـت آ

% 4/0آلودگي  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

رت گرفته كه به

الت در نوآموزان
رتقـاء كيفيـت م

  .رت گرفت

از.... سـالمت و       

 شناسايي نوآموز
   نوآموز 

تالل رفتاري ، بر
ل فرزندشان اطال
ده اند كه اختالل
صورت گرفته اس

در دو نو) دبستان

آموزان در دو مر

و مكان واكسينا

ي تحـت پوشـش

  
 با آلودگي بيشتر
و پيگيري در زم

  س
ش غير حضوري م
شتي دانشگاه ومر

(وده در خانواده 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ي سنجش صور

ه بيشترين اختالال
ماتي بـا هـدف ار
ي نوآموزان صور

ت در شناسـنامه س

نه اطفال در زمي
ختالل و جنس

موزان داراي اختال
د اختالل يا مشكل
صصين ارجاع شد
يز اقدامات زير ص
ن بدو ورود به د
 طه در نوبت اول

يت تغذيه اي نوآ
  : وزان

و تعيين زمان و

هري و روسـتايي

:س در مدارس
وزيس در مناطق
ي بيشتر مديران و

زيس در مدارس
جهت آموزش) 

ط نيروهاي بهداش

و ساير افراد آلو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ستان در پايگاهها

 با توجه به اينكه
اسـت لـذا اقـدام
وضعيت تغذيه اي

و ثبـت اطالعـات

صين روانپزشكي
به تفكيك نوع ا

درصد از نوآم 7
آموزان از وجود
رفتاري به متخص

ان نيرود به دبست
ي روزانه نوآموزا
 نرم افزار مربوط

  
مقايسه اي وضعيت
توأم دانش آمو

ماهنگي بيشتر و

ليه منـاطق شـه

ي به پديكلوزيس
ص كنترل پديكلو
ضرورت همكاري

 كنترل پديكلوز
)ز پديكلوزيس

ش آموزان توسط
  . )  باشد

ش آموز آلوده 

و برنا 87د سال

بدو ورود به دبس
  : د

راقبتي نوآموزان
 تغذيه اي بوده ا

مينه و ويژه در ز
  :سي شامل

جـام معاينـات و

مومي با متخصص
ي در نوآموزان ب

1/76ديد مشكل
خانواده نوآ ز آن

راي اختالالت ر
 نوآموزان بدو ور
ي مصرف غذايي
رم فوق الذكر به
ار در نوبت دوم
 دوم و بررسي م
 واكسيناسيون ت

رش بمنظور هم

آموز در كل ش

يگكاهش آلود
خشي در خصوص
ش و تأكيد بر ض

  
مدارس در زمينه

پيشگيري ا( وان
دانش 60000دود

مي% 100هدف
دانش 231 رايگان

زارش عملكرد

قبت نوآموزان بد
ل آورده مي شود
نجام خدمات مر
الالت رفتاري و
فتاري و بررسي
صاصي اين بررس
دت رويـه در انج

  ابت 
رات پزشكان عم
ختالالت رفتاري
خله مشخص گرد
ده است و قبل از
د از نوآموزان دار
ضعيت تغذيه اي

بررسي( ميل فرم 
العات و آناليز فر
العات به نرم افز
ست آناليز مرحله

برنامه  - 25- 

 آموزش و پرو

دانش 5932سيون 
   

برنامه ك - 26- 
 جلسه درون بخش

ورشآموزش و پر
گي در مدارس 
مربيان بهداشت م
ه آموزشي با عنو
ي و بيماريابي حد
لگري درگروه ه
 ارجاع و درمان

گز                 

همچنين مرا
به شرح ذيل
در راستاي ان

اختال 87-86
اختالالت رف
اهداف اختص

ايجاد وحد -
غربالگري ثا

مقايسه نظر -
شناسايي ا -

در اين مداخ
شناسايي شد

درصد 8/26
در زمينه وض

تهيه وتكم -
ورود اطال -
ورود اطال  -

قابل ذكر اس
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  ني كاشان

   

در مـدارس بـه    
 در ايـن زمينـه   

  ش 

 48 ديـد گـان      

  . گرديد

ز       بهداشـتي    

مـاني شـهري و      

خالصـه  . رديـد  

بهداشتي درمان

 پوشش دانشگاه

داشتي درمـاني د
آموزش سالمت

راي فرايند آموزش

گـاهي آمـوزش

وتوزيع خترتهيه

ت پرسـنل مراكـز

ـز بهداشـتي درم

  دارس
   تغذيه

ي اجـرا گررمـان 

شكي و خدمات ب

ر مدارس تحت پ

پرسنل مراكز بهد
 بلوغ مقرر شد آ

   برنامه 
ي برنامه در اجر

  ن بندي شده 
شده ميـانگين آگ

د ومتوسطه مايي

تجهـ  » جوانـان    

پرسـنل مراكـ ت 

ويژه مديران مد 
 دانش آموزان و

   دندان 

  1387سال 
  : ) صيل
د بهداشـتي  ركز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

اطع تحصيلي در
  مدارس 

حصيلي توسط پ
آموزان در زمينه

ي جهت اجراي
ياء مدارس مجري

  س
 طبق برنامه زمان
ز بررسي انجام ش

راهنم آموزان نش

در نوجوانـان و 

جهـت » مـدارس    

»ز پديكلوزيس
خدمات مراقبتي 
هداشت دهان و

ستان كاشان در س
ر شاغل به تحص
صيل در چهار مر

  ها

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 آموزان كليه مقا
دانش آموزان و م

مقاطع مختلف تح
كثيري از دانش آ

ي ذيربط  بهداشتي
ت و همكاري اولي
آموزان ومدارس
ز دانش آموزان
ن بطوريكه پس ا

دان ويژه  قاعدگي
  

ي روانپزشـكي 

جديـد بهداشـت

پيشگيري از «و 
س در خصوص خ
س در خصوص به

   مدارس
ت مدارس شهرس
مت جوانان غير
غير شاغل به تحص

نياز سنجي از آنه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نفر ازدانش 30
نفر از اولياء د 4

  :    ش آموزان
ز دانش آموزان م
ان شده بخش ك

  :مل
تعيين واحد هاي
 جهت مشاركت
هت اوليا دانش آ

نفراز1134جهت
ون و پس آزمون

دوران آموزشي
:ش آموزان شامل

ه مراقبتهـايجموع

مهاي آمـاري ج

» دهان و دندان
بهداشت مدارس
بهداشت مدارس
آموزش ايدز در

آموزش بهداشت
آموزش سالم( ن

مت در جوانان غ

ر منطقه و انجام ن

و برنا 87د سال

045زشي جهت
089زشي جهت

ش سالمت دانش
جي انجام شده از
ا به لحاظ نياز بيا

  . گيرد
 در اين مورد شا
خشي به منظور ت
وزش و پرورش

آموزشي جه -ي
ش سالمت بلوغ ج
وسط پيش آزمو

آ پمفلت آموزان ش
سالمت در دانش

مج «ش حضوري

فرم «ش حضوري

وزشي بهداشت
ش ويژه مربيان ب
 و عملي مربيان ب
ه اطالع رساني آ

سنجي آطرح نياز
سالمت  جوانان
 و آموزش سالم

  :راستا شامل
  ت جوانان

ل به تحصيل در
  مورد نياز
  ز سنجي

زارش عملكرد

جلسه آموز 692 
جلسه آموز 251 

آموزش  - 27- 
ر اساس نياز سنج
آيد در اين راستا
گ ژه اي صورت

مات انجام شده
 جلسات درون بخ
ي و مكاتبه با آمو

توجيهي جلسات 
 جلسات آموزش
زشيابي برنامه تو

  .فته است ش يا
دانش گروه مشابه

 هاي آموزش س
دوره آموزش 7 

  ري وروستايي
دوره آموزش 5 

مجموعه آمو« ي 
 سه  جلسه آموزش

 آموزش تئوري
ر جلسات كميته
رائه پروپوزال ط

برنامه  س- 28- 
 هدف شناسايي

در اين رجام شده 
ين برنامه سالمت
جوانان غير  شاغل
رم افزار آماري م
عات فرمهاي نياز

گز                 

برگزاري -
برگزاري -
1-16-2-

اين برنامه بر
اجرا درمي آ
بصورت ويژ
خالصه اقدام

برگزاري -
هماهنگي  -
برگزاري  -
برگزاري -
ار پايش و -

نمره افزايش
گ ضمناجهت
ساير فعاليت

برگزاري  -
درماني شهر

برگزاري -
  روستايي

گرد آوري -
برگزاري -
آ - برگزاري
شركت در -
تدوين و ا -
1 -16 -2-
ين برنامه باا

اقدامات انجا
تهيه وتدو -
شناسايي ج -
طراحي نر  -
پانچ اطالع -



  ني كاشان

ـرم آمـوزش و         

سـازندگي سـپاه      

حوزه هـاي       

 داشتي 

شي ارسال شـده  

بهداشتي درمان

  .هد شد

و مـديريت محتـ

رارگـاه بسـيج س

 زش پزشكي با 

يطي معاونت بهد
 شتي

ولويتهاي آموزش

شكي و خدمات ب

   

ينده برگزار خوا

حتـرم دانشـگاه و

  مت 
التر از سـوي قر

  . سالمت
 و درمان و آموز

كليه پرسنل محي
ي معاونت بهداش

ري و قياس با او

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

:مشخص گرديد

انجام شده در آي

 ه مدعوين

ضـور رياسـت مح
:  

  بط

هاي حامي سالم
صيلي ديپلم و با
ي آنان در زمينه
وزارت بهداشت

  ساجد

  :شتي
آموزشي جهت ك
ت پرسنل ستادي

  :تابعه
ز برنامه نرم افزار

  :ش سالمت 

 ونت بهداشتي 

 ني

دانش 88 ي سا ل
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سوم بدين شرح م

تايج نياز سنجي ا

به رسم يادبود به

بـا حض  سـالمت
 اين راستا شامل

 سازمانهاي زيربط
 ستاي شعار سال

وزشي محيط ه
راي مدرك تحص
يان وخانواده هاي
م نامه فيما بين و
ه نمازگزاران مس

كاركنان بهداش
ريها و مدلهاي آ

جهت)  همه جانبه
المت در مراكز ت
ماني  با استفاده ا

اخالت آموزش
 مت

هاي توليدي معاو
و آموزش همگان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ويتهاي اول تا س

وانان بر اساس نتا
  :ته سالمت

هداي جوايزي ب
 اشيه همايش

 سواري بانوان

ت نواختن زنگ
ي انجام شده در
كاري بين بخشي
 سالمت در راس

برنامه هاي آمو
معرفي شده دار

زش ديگر بسيجي
هت اجراي تفاهم
وزش سالمت به

زي مديران و ك
زه ،در زمينه تئو

a)جلب حمايت
اي آموزش سال
كز بهداشتي درم

مدارسانه ها و
ي آموزش سالم
وزشي و رسانه ها
 چند رسانه اي و

و برنا 87د سال

شي بطوريكه اولو
  خاطره آميز

وزش سالمت جو
گراميداشت هفت
ميان سالمت و اه
 و پمفلت در حا
ي و دوچرخه س
ي در هفته سالمت
 كه اهم فعاليتهاي
الل احمر با همك
پوستر و مجالت

  زي
تأمين و توسعه ب
ز بسيجيان  برادر
المت جهت آموز
غات اسالمي جه
يون در زمينه آمو

ه توانمند سازي
 آموزشي دو روز

advocacyي 

ه پايش فعاليتها
رائه شده در مراك

  ل
مه ارزشيابي ر
 توزيع رسانه هاي
ي مداخالت آمو
جراي بسيجهاي

زارش عملكرد

ويت هاي آموزش
ي از رفتارهاي مخ

  دگي سالم 
   روان

ست جلسات آمو
برنامه گ - 29- 

مايش بزرگ حام
 نمايشگاه پوستر
 مسابقه پياده رو
صاحبه مطبوعاتي
ك دبيرستان ربيعي

الهدرهاي امداد 
يشگاه كتاب ، پ

  فره سالمت 
عنامه دانش آموز

برنامه ت – 30- 
نفر ا 15تربيت و

بي سال عنوان مر
ي با سازمان تبليغ
همكاري روحاني

برنامه -2-31
آ 7  دوره كارگاه

 كارگاه آموزشي
برنامه - 32-

تهاي آموزشي ار
ك به كليه پرسنل

برنام -33-
ر فرايند توليد و
ر فرايند ارزشيابي
 در طراحي و اج

گز                 

تعيين اولو -
پيشگيري -1
شيوه زند -2 

بهداشت-3
قابل ذكر اس

1 -16 -2-
برپايي هما -
برگزاري -
برگزاري  -
اجراي مص -

پرورش در د
برپايي چاد -
برپايي نما -
بر پايي سف -
صدور قطع -
1 -16 -2-
آموزش و  -

پاسداران به
هماهنگي   -

علميه براي ه

1-16-2-
برگزاري -
ك - برگزاري
1-16-2
ثبت فعاليته -

و ارائه فيدبك
1-16-2
نظارت در  -
نظارت بر  -
مشاركت  -
  



  ني كاشان

سـفارش واحـد     

 ي واگير 

  يي 

بهداشتي درمان

  :سالمت  
 بافي

گرمـازدگي بـه س

مبارزه با بيماريها
 ر

 شت محيط

  ي

وژيكي و شيميا

شكي و خدمات ب

هاي آموزش س
شاورزي و قالي با

 ن و دندان

وميت با گاز ، گ

 سفارش واحد م
ريهاي غير واگير

  محيط

 ر

 داشت خانواده

فارش واحد بهدا

 ن 

ته نيروي انتظامي

 ايت 

شگاه باكتريولو

  مورد 191
    

   آبگيري
   

  خ بسته بندي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ساني رسانه ه
اليا،بهداشت كش
حد بهداشت دهان
شگيري از مسمو

ري آنفلوآنزا به
حد مبارزه با بيمار
ش واحد بهداشت
 بيماريهاي واگير
فارش واحد بهد
م قطع برق به سفا

 ت محيط

حد بهداشت روا

 به مناسبت هفت

يق وب ساز طر

 ي خانوادگي 

در زمينه آزمايش

19ستا به تعداد 
مورد37901د

آ هداشتي  براي
ضالب شهري
ظور پيگيري يخ

دانش 88 ي سا ل
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ني و اطالع ر
وغ ،حوادث وبال
ن به سفارش واح
ب گزيدگي ،پيش

بنر در زمينه بيمار
  به سفارش واح
 قليان به سفارش
ش واحد مبارزه با
المت زنان  به سف
داشتي در هنگام
س واحد بهداشت
ي به سفارش واح

منيت اجتماعي
  هاي محلي

عات بهداشتي از

جراي پياده روي
راي پژوهشي
 ت بهداشتي

 ي

هداشت محيط د
 

سطح شهر وروس
وستايي به تعداد
دورصالحيت به
ركت آب و فاض
توليد يخ به منظ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

بايگانجاد نظام
عات بهداشت بلو
ت دهان و دندان

ري از مار و عقرب

 سالك و پرده ب
هاي قلبي عروقي
صرف  سيگار و
هاري به سفارش
ه روز جهاني سال
ه توصيه هاي بهد
سيگار به سفارس
هاي عصبي رواني

گاه سالمت و ام
تي در روزنامه
صوص موضوع

 وب سايت

در خصوص اج
 ارسالي به شور
كاركنان معاونت
حهاي تحقيقاتي

  : و فاضالب
ب وفاضالب به
ي شهر و روستا

درس ي آشاميدن
دني شهري ورو

صدبه منظور ها
رها از طريق شر
ن كارخانجات ت

و برنا 87د سال

مه توليد وايج
ارتباط با موضوع
 موضوع بهداشت

پيشگير ا عناوين
 ر 

در زمينه بيماري
در زمينه بيماريها
در زمينه عدم مص
ر زمينه بيماري ه
موزشي در زمينه
موزشي در زمينه
ر زمينه مضرات س
آشنايي با بيماريه

المت در نمايشگ
وزشي و بهداشت
ع رساني در خص
ونت از طريق و
ه تربيت بدني د
كيفي تحقيقات
اهي پژوهشي ك
ت اطالعات طرح

  بهداشت آب و
 اختصاصي آب
ري آب مصرفي
تريولوژي آب
كه هاي آشاميد
شت آب انباره
 براي  آب انبار
 دارو و مديران

زارش عملكرد

برنام -34 -
و چاپ گاهنامه ا
و چاپ پمفلت با
و چاپ پمفلت با
ريهاي غير واگير
و چاپ پرده بنر د

نر دو چاپ پرده ب
و چاپ پرده بنر د
و چاپ كارت در

كارت آم و چاپ
و چاپ كارت آم
و چاپ پوستر در

بچه آو چاپ كتا
  :قدامات 

رپايي غرفه سال
رج مطالب آمو
موزش و اطالع
تشار اخبار معاو
همكاري با اداره
وسعه كمي و ك
رتقاء سطح آگا
ساماندهي و ثبت

برنامه  - 35- 
ودن آزمايشگاه
امه نمونه بردار
ونه برداري باكت
ر سنجي از شبك
ر وضعيت بهداش
تأمين پركلرين
 معاونت غذا و

گز                 

1-16-2
طراحي و  -
طراحي و  -
طراحي و  -

مباره با بيمار
طراحي و  -
طراحي و  -
طراحي و  -
طراحي و  -
طراحي و  -
حي واطر  -
طراحي و  -
طراحي و  -

ساير ا
بر -
د -
آ -
انت -
هم -
تو -
ار -
س -

1 -16 -2-
فعال نمو -
نظيم برنات -
انجام نمو -
انجام كلر -
نظارت بر -
پيگيري ت -
مكاتبه با -



  ني كاشان

  ت شبكه ها
و شوراي ري 

م بـوده انـد از      

الب شـهري و         

  وستايي

   روستايي 

ده آب شـرب  

   مورد تائيد

   

بهداشتي درمان

سي  وضعيترر
نداري واستاندا

شـاميدني سـالم

ي آب و فاضـال

الب شهري و ر

شناسان مناطق

اي هشداردهند

شتي تانكرهاي
   

  تصفيه نشده

  وندان شهر
ز بهره برداري

شكي و خدمات ب

  ر بهداشتي 
ستاها بمنظور بر
د از طريق فرمان

  يلوگرم
 يا فاقـد آب آش

ريـق شـركتهاي

ي آب و فاضال

 آبداران و كار

ص نصب تابلوها

دور مجوز بهداش
ين نامه بازديد

  ي 

ساب فاضالب ت
  .ي بوده اند

  هاي صنعتي 

 و برق براي ش
 بهداشتي قبل ا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي دكه هاي غير
كه آبرساني روس
بفار  نمي باشند

كي 470بمقدار 
 دچار كم آبي

روسـتايي از طر

اري و شركتهاي
  ونت

دايي برايگندز

رفي درخصوص

بهداشتي و صد
ه و تهيه فرم آئي
ها واماكن نظامي

يجات خام با پس
 آبي و يا بي آبي

  ه اصناف 
 اب در واحدها

  ق آزمون 
 زمان قطع آب
خذ مجوزهاي

دانش 88 ي سا ل
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ر و جمع آوري
روستائي از شبك
شش سازمان آبف

ده از كلر مادر
روستاهايي كه

طق شـهري و ر

 الزم به فرماندا
ستراتژيك معاو

ني و اهميت گ

ري از آب مصر

قد مجوزهاي  ب
ي آبهاي تصفيه
ب براي پادگانه

  ياء مدارس
از آبياري سبزي
ي كه دچار كم
ب در آموزشگا
 زمينه بهداشت
شناسي از طريق
ي بهداشتي در
يران بهمنظور ا

  ت نوروزي
  جع قضايي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

خ در سطح شهر
ب وفاضالب ر
ئيكه تحت پوش

واستفاد زن آب
براي ر)  ر سيار

كيفـي آب منـاط
  اي اسالمي

 انجام اقدامات
راستاي برنامه اس
 ل كيفي آب

يستمهاي كلرز
R.O  

ظور نمونه بردار

فاق يب آشاميدن
ن و كنترل كيفي
كتريولوژي آب
ي مديران و اولي
منظور ممانعت ا
راي روستاهايي

اشت آبينه بهد
ت حرفه اي در
 آزمايشگاه آبش
وص توصيه هاي
 و مكاتبه با مدي

 در بسيج سالمت
ضالب به مراجع

  :وستاها ط ر

و برنا 87د سال

ح و بهداشتي يخ
ك با سازمان آب
رساني روستاها

گندزدايي مخاز
تانكر( ور سيار

ب نتايج كنترل ك
داريها و شوراها
ي آب بمنظور
اشت آب در ر
تجهيزات كنترل
ش آشنايي با سي
زشي آشنايي با
ز تفريحي بمنظ

رهاي حمل آب
صفيه آب شيرين
مونه برداري با

آب براي داشت
هاي ذيربط به م
اري اصفهان بر
 صنوف در زمين
شناسان بهداشت
روي قراردادي
ستيكر در خصو
استخرهاي شنا
ترل كيفي آب

غير بهداشتي فاض

 بهسازي محيط

زارش عملكرد

ر توزيع صحيح
ديدهاي مشترك

شبكه آبر مسئله

ركلرين براي گ
تأمين آب به طو

  مان آبفار
موارد نامطلوب
نداري و بخشد

كيفييج كنترل 
مه عملياتي بهدا
 تهيه وسايل و ت
 كالس آموزش
ي كارگاه آموز
ز پاركها ومراكز

   
ي از تردد تانكر
ز واحدهاي تص
ودن امكانات نم
وه آموزشي بهد
اتبات يا ارگانه
اتبات با استاندا
متصديان كليه
بهگران و كارش
برنامه جذب نير
به جهت تهيه اس
رنامه بازديد از ا
طرح تشديد كنتر
متخلفين  دفع غ

برنامه  - 36- 

گز                 

نظارت بر -
انجام بازد -
مپيگيري  -

  سالمت 
تحويل پر -
پيگيري ت -

طريق سازم
پيگيري م -

فرما –وستايي
ارسال نتا -
تهيه برنام -
پيگيري  -
برگزاري -
برگزاري  -
بازديد از -

وغير شرب
جلوگيري -
بازديد از  -
فراهم نمو -
تهيه جزو -
انجام مكا -
انجام مكا -
آموزش م -
آموزش ب -
پيگيري بر -
پيگيري به -
اجراي بر -
اجراي طر -
معرفي  م  -
  
  
1 -16 -2-

ر



                   

  ني كاشان

بـه    سـراميك    

 25داشـتي بـه    

 شـير صـابون    

خانوارمسـتحق  

سـهميه آرد بـه       

وتوزيـع مـواد    

ي ومـادران در     

 ـا سـاندويچ و       

   كاالبرگ
  

 

بهداشتي درمان

مربـع كاشـي و

سـرويس بهد 1

عـدد  130ويل 

خ121مصالح به 

  لوگرم
 جهـت قطـع س

ر مراكز تهيـه و

بطـين بهداشـتي

 ، آشـپزخانه هـ

  ت محيط 
ك د هنگام توزيع
ها وبيمارستانها

 ... سته بندي و

شكي و خدمات ب

متـر م   1112و

71ي يا احداث 

 عمومي و تحو

نگ توالت و مص

  ش ديدگان 

كيل 432 مقدار 
صـدي نـانوايي

  رد 
د يد دده و فاق

زشي جهـت رابط

يژه رسـتورانها

شناسان بهداشت
روغنهاي جامد
ولتي ودانشگاهه
كلرزني آب ،بس

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

سنگ توالت و 

جهت بهسازي

هداشتي اماكن

سن 103كاشي و 

  س 
واهي به آموزش

  صالحاه
فوني وسايل به

متصنفر 82رفـي

مور 189تعداد
كهاي تصفيه نشد

كالس آموز 3

رد غـذايي بـوي

  هاي تابعه 
ردانان و كارشن
ي مايع به جاي 
  سازمانهاي دو
رعايت اصول ك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

183 و تحويل

شي و سراميك

سرويسهاي بهد
  ه

متر مربع كا 77

  :يي
د غذايي حساس

گو 194 و ارائه
غذايي به دادگا
جات و ضد عف
ش شـيرين و معر

داري از آن به ت
تن نمك 3830

  ...و
56 مدارس و 

مـوارمـرتبط بـا

 هاي شهرستانه
و غذا جهت كا
مودن روغنهاي
ف سرويس هاي
سازي بمنظور ر

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  روستايي
تهاي روستايي

متر مربع كاش  1

مورد 26ون در
متر لوله 60ن و
0تحويل  وص

 وستاي وادقان
ايمني موادغذا

موامورد  988 ز
ي ويژه اصناف
 و توزيع مواد غ
لم سازي سبزيج
ر تعيـين جـوش

ونمونه برد هادك
صرفي وتوقيف
ها ورستورانها و
 دانش آموزان

هـت صـنوف م

ن مهد كودك
 منتقله از آب و
ي بر جايگزين نم
وشابه در سلف
رخانجات يخ س

و برنا 87د سال

زي حمامهاي ر
ي توالتزيد بهسا

1527 توالت و

كشي مايع صابو
خزن مايع صابون
خميني در خصو

ح فاضالب رو
 HACCP و ا

زمونه برداري ا
هداشت عمومي
فين مراكز تهيه
وارها جهت سا
رد نان به منظور

دكودمه رس و
ي توزيعي ومص
واربارفروشي ه
آموزشي جهت

  ي 
ي آموزشـي جه

شي جهت مربيان
شي بيماريهاي
 بازرگاني مبني
نوعيت توزيع نو
با متصديان كار

زارش عملكرد

راي طرح بهساز
راي طرح تشديد

  ر روستايي
سره سنگ 11

 سينيه 

راي طرح لوله ك
عدد مخ 13يل 

 با امداد امام خ
  شش

ت در اجراي طرح
برنامه - 37- 

اجراي برنامه نم
ي آموزشگاه به

مورد متخلف 22
ركلرين به خانو

مور  502داري 
  نان  رد و

ير توزيعي مدار
ر عرضه نمكهاي
ژه نانوائي ها خو

كالس آ 199 
شت مواد غذايي

كالسهاي 343ي 
  ... شي ها و 

دوره اموزش 2 
 كارگاه آموزش
مكاري سازمان

ستورالعمل ممنو
جلسات متعدد با

گز                 

ادامه اجر -
ادامه اجر -

خانوار 235
8تحويل -

مسجد و حس
ادامه اجر -

و تحو مايع
همكاري -

و تحت پوش
مشاركت -
1 -16 -2-
تنظيم و ا -
راه اندازي -
8معرفي  -
تحويل پر -
نمونه برد -

تعزيرات آر
كنترل شي -
نظارت بر -

غذايي بويژ
برگزاري -

زمينه بهداش
برگزاري -

اغذيه فروش
برگزاري -
برگزاري -
همكجلب  -
ابالغيه دس -
تشكيل ج -



  ني كاشان

بيل رنـگ هـا   

  

 بهداشتمحيط 

  وتغذيه

  داري محترم 
ساسـي توسـعه      

بهداشتي درمان

 .  
 غير مجاز از قب

 توليد و انقضاء

  حيط 
ن وكارشناسان

         
اشت محيط  و

  :  

فريحي و فرماند
ـرد نيازهـاي اس

شكي و خدمات ب

....رستورانها و 
مواد افزودني ز

ي الزم و تاريخ

  
سان بهداشت مح
جهت كاردانان

                     
كارشناسان بهد

:)  BDN( عه  
  حد

زمان رفاهي تف
گيـري از رويكـ

  ترقبه

  تي درماني

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

در كبابي ها و ر
 عدم استفاده از

 نظر مجوزهاي

الب و عرقيات
انان و كارشناس
ن انسان ودام ج

                     
ت كاردانان وك

  ات

ي اساسي توسع
ناس مسؤول وا
يربط توسط سا
محلي با بهره گ

 

حوادث غير متر

  ت
  اليا

و مراكز بهداشتي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ل هاي گازي د
بستني فله اي و

ي و وارداتي از
  ذايي
آبليمو ـ  گال: ل

ي جهت كاردا
اي مشترك بين

                     
واد غذايي جهت

  طح شهر
 گياهي درادارا

 

  تان كاشان
عملكرد نيازهاي
ه نظرات كارشن
و سازمانهاي ذي
سازي جوامع م
. قرار داده شد

  يا
  حران

شت درمان در

ر حوزه معاونت
ي درگير در بال

رات ، ارگانها و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

زين نمودن منقل
يري از عرضه بس

 از توليد داخلي
نه هاي مواد غذ
طح عرضه شامل
ري و غير آماري
وشت وبيماريها
اريها              
ا واسانسها درمو
 غذايي در سطح
 يكبار مصرف
و جگركي ها

  ا
ت نان در شهرست
وستاي سالم با ع
 استفاده از نقطه
ن كليه ادارات و
 برنامه توانمند س

اي ذيربطزمانه
شتي پس از بالي
ز در شرايط بح
 تخصصي بهدا
  ث غير مترقبه

شتي در باليا در
رسنل واحدهاي

  دانشگاه
آن در كليه ادار

  سيب پذيري

و برنا 87د سال

زغالي و جايگز
 سنتي و جلوگي

 آشاميدني اعم
جهت ثبت نمونه
ي فله اي در سط
ي فرم هاي آمار
ي بهداشت گو
ي مبارزه بابيما

كاربرذ رنگها ي
دوره گرد مواد
فاده از ظروف
زديد از كبابي و
زديد از نانواييها
سمينار بهداشت
  شهر سالم ـ رو
رون واحدي و
 براي  مسؤولين
سؤولين كليات
ر ادارات و ساز
مداخالت بهداش
هيزات مورد نياز
ن بخشي كميته

سنل در حوادث
داخالت بهداش
شي تخصصي پر
ث غير مترقبه د
 باليا و توزيع آ

   86ت سيل
ست ارزيابي آس

زارش عملكرد

ري منقل هاي ز
ر بستني سازي

الم خوراكي ،
مه نرم افزاري ج
ري مواد غذايي
 دوره آموزشي
ي دوره آموزشي
يها وتكنسين ها
 دوره آموزشي
با فروشندگان د
ستورالعمل استف
ح ضربتي و باز

ضربتي و باز ح
 در برگزاري س

برنامه - 38- 
اهنگي هاي در
جلسه توجيهي
شنايي بيشتر مس
كثير و در اختيار

برنامه م - 39- 
جهت تهيه تجه
 جلسات درون
ك اطالعاتي پرس
رنامه عملياتي مد
امه هاي آموزش

در كميته حوادث
نامه حوادث و

وصول اعتبارات
كميل چك ليست

گز                 

جمع آور -
نظارت بر -

   اسانس ها
كنترل اقال -
تهيه برنام -
جمع آور -
برگزاري -
برگزاري -

مبارزه با بيماريه
برگزاري -
برخورد ب -
ابالغيه دس -
انجام طرح -
انجام طرح -
همكاري -
1 -16 -2-
انجام هما -
تشكيل ج  -

به منظور آش
BDN  تك

1 -16 -2-
پيگيري ج -
برگزاري -
تهيه بانك -
تدوين بر -
انجام برنا -
شركت د -
تهيه گاهن -
پيگيري و -
تهيه و تك -

و

و



      

                 

        

  ني كاشان

 ريـال بابـت   4

 262500000ب 
   ل

پايـان   ونـده تـا  

) ع (حمد باقر 

 مواد غذايي   

بهداشتي درمان

  
42500000ذب      

مومي و جـذب
خزانه داري كل

پرو 163 گي بـه  

  30/3/87ت ي
امام مح علي ابن

   رمضان 
  ير شبكه 

  صفر

 ي 

ز تهيه و توزيع

شكي و خدمات ب

   
: ماكن عمومي

عمـومي و جـذ
  اري كل

ايي واماكن عم
خ1425حساب   

رسـيدگي شـتي و    

لغاي 25/1/87از  
ي آستانه سلطانع

8   
يام ماه مبارك
ب در شبكه وغي
ت درايام محرم وص

 و اماكن عمومي
مراكز كارت در

  دگان 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  طرار
  ي

دث غيرمترقبه
مواد غذايي وام
ذايي وامـاكن ع

خزانه د1425ب
توزيع مواد غذا
دجه و واريز به

4/91%   

معاونـت بهداش

  كن عمومي
 ايام گالبگيري

اماكن عمومي و

  ت غير اداري 
15/1/87لغايت 

كن عمومي درا
ترل سالمت آب

خش نذوراتپي

 واد غذايي

  و مردانه

يع مواد غذايي
حيطي با نصب ك

آنفلوانزاي پرند

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 ) ند غيرعامل

اضط در شرايط
تان شهيد بهشتي
ي طبيعي و حوا
ز تهيه وتوزيع م
توزيع مـواد غـذ

حسابواريز به
ت مراكز تهيه و 
قانون بود  14ه

يع مواد غذايي
90%  

شـتي درحـوزه م

د غذايي و اماك
الب توزيعي در
ع مواد غذايي و

  15/7/87يت
ذايي درساعات

ل 1/12/87ي از
اد غذايي واماك
راكز عرفه وكنتر

ايه وآشپزخانه

مراكز عرضه مو
شگاههاي زنانه

كز تهيه و توزيع
ت بهداشت مح

وع بيماريهاي آ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  ث كرمان
ك سازي پدافند

هداشت محيط د
ر مترقبه بيمارست
محيط در بالياي
بهداشتي مراكز

ركز تهيه وتم  4
انون بودجه و و
نفر از كاركنان

تبصره دس بند
اكز تهيه و توزيع

0اكن عمومي 
هداشتخلفـات ب    

هيه وتوزيع مواد
 گالبگيران و گال

توزيع كز تهيه و
لغاي 1/7/87از 

 وتوزيع موادغذ
سالمت نوروزي
هيه وتوزيع موا

درمر... ) اب و
ئت هاي مذهبي

 ي ها

مي بازيافتي از
 بهداشتي آرايش
و سيگار از مراك
ه كننده خدمات

جلوگيري از شيو

و برنا 87د سال

 همايش حوادث
همايش فرهنك( 

  ي 
مانور ميداني بهد
يته حوادث غير
ريت سالمت م
كنترل وضعيت ب

425شتي جهت
قا  14تبصره  د 

نف 8389  جهت
تندرستي براساس
 و بهداشتي مرا
ي و بهداشتي اما
خـتالف ويـژه تخ

يد از مراكز ته
ظارت بر فعاليت

مراكر نظارت ب 
 مشهد اردهال
ترل مراكز تهيه
ليتها در بسيج س
ليتها از مراكز ته

ساالد وكبا( ص
ها وبازديد از هيئ
شيرين در نانوايي
ي مشكي و رنگي
ررسي وضعيت
ي از قبيل قليان و
ن مراكز عرضه

يها به منظور جل

زارش عملكرد

مقاله به 5سال 
( TOT كارگاه 

برنامه خشكسالي
يسي و اجراي م
ت در برنامه كميت
در همايش مدير

برنامه ك - 40- 
صالحيت بهداشت
وز براساس بند
كارت تندرستي
صدور كارت ت
ضعيت بهسازي
ضعيت بهسازي
شوراي حـل اخ

   
مورد بازد 398

ي و كنترل و نظ
زي و كنترل و
سنتي قاليشويان
طرح تشديد كنتر
طرح تشديد فعال
طرح تشديد فعال

ايي خاصواد غذ
رح تشديد فعاليته
حذف جوش ش
حذف پاكتهاي
طرح كنترل و بر
ري مواد دخاني
ساني شماره تلفن

  مومي
ضعيت مرغداري

گز                 

تهيه و ارس -
شركت در

پيگيري بر -
برنامه نوي -
مشاركت -
شركت د -
1 -16 -2-
صدور ص -

صدور مجو
صدور ك -

ريال بابت ص
ارتقاء وض -
ارتقاء وض  -
ش تشكيل -

سال جاري
05انجام  -
برنامه ريزي -
برنامه ريز -

در مراسم س
اجراي طر -
اجراي طر -
اجراي طر -
كنترل مو -
اجراي طر -
پيگيري ح -
پيگيري ح -
اجراي طر -
جمع آور -
اطالع رس -

و اماكن عم
كنترل وض -



      

  ني كاشان

الع رسـاني در    
ن بـه معاونـت 

  

و توزيـع مـواد       

كـه فاقـد   ) هـا  

  ت

بهداشتي درمان

 از طريـق اطـال
عرفـي متخلفـين

هداشت محيط

 مارستان

  انشگاه

 مراكـز تهيـه و

اركتهو سـوپر م    

 و كارخانجات

شكي و خدمات ب

ط هيأت مدهبي
 بهداشـتي و مع

  : نها

  
ت كارشناس به

  ي 
جهت پرسنل بيم

   ني
  جوز 

   
اهنامه خبري دا

و بهداشـتي در

 بـار فروشـيها و

هادهاي دولتي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 عمومي توسط
ع اطالعيه هاي

بيمارستانو اني

 درماني

شخيص طبي ت
وزاندن با نظارت
 هاي بيمارستاني
ي بيمارستاني ج

 بهداشتي درمان
ي هاي داراي مج
هرستان كاشان
 امام جمعه و ما

دني ـ آرايشي و

خـوار و( ايي

  ت
 و سازمانها و نه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ر معابر و انظار
صب بنر و توزيع

 بهداشتي درما

 ا

راكز بهداشتي د
 وز

زمايشگاههاي
حاء به روش سو
مع آوري زباله

صحيح زباله هاي

    و سازمانها
 يكي از مراكز
خواربارفروشي
يماي جوان شه
خانيات به دفتر

 ه خانه ها

وردني ، آشاميد

وزيع مواد غـذ

 كنترل دخانيات
كاتبه با ادارات

  :د
 يست آن

امه هاي اجرايي

جلسه ش

در) شترو گاو 
نص – آموزشي

هداشتي مراكز

ي و بيمارستانها
ي عفوني در مر
ء كننده غير سو
  ل بيمارستانها

پزشكي ها و آز
 باكس ها وامح
ود وضعيت جمع
 آوري ودفع ص

  :ت
ه مراكز دولتي
ك دخانيات در

از خ%  10ني به
ن با همكاري سي
ت هفته بدون دخ
ن از كليه سفره

  نيات
موادخو 13اده

اني در مراكز تو

نيات در كميته
ل دخانيات با مك

جدهداشتي مسا
و تكميل چك لي

 

 يون

 ي مذهبي

و برنا 87د سال

( از كشتار دام
مذهبي جلسات

  ري كاشان
وضعيت بهبهبود

 ي بيمارستانها
بهداشتي درماني
كيك زباله هاي
ه دستگاه امحاء
دوره اي پرسنل
مطب ها ، دندانپ
ي مجزاي سفتي
اري جهت بهبو
ي اصول جمع
كنترل دخانيات
بهعيت استعمال

كز مشاوره ترك
روش مواد دخا
يات بويژه قليان
زشي به مناسبت
نيات بويژه قليا
اني كنترل دخا

آئين نامه ما 15 
 

روش مواد دخا
  .ي بوده اند

مع كنترل دخاني
ون جامع كنترل
بهبود وضعيت به
و اماكن متبركه و
ار روبي مساجد
شي جهت روحاني
 هاي هيئت هاي

زارش عملكرد

ي و خودداري
هاي مي هيئت 

تماعي فرماندار
برنامه به - 41- 

كت در ارزشيابي
بستمر از مراكز 

جراي طرح تفك
ك بيمارستان به
نجام معاينات د
طرح بازديد از م
رح جمع آوري
جلسات با شهردا
 كالس آموزشي

برنامه ك - 42- 
ورالعمل ممنوع
ي و تجهيز مرك
جوز عامليت فر
 مضرات دخانيا
سال متون آموز
ري ادوات دخا

كميتة شهرستا 
و 14ـ   13واد 

 اكن عمومي 
ي از توزيع و فر
وش مواد دخاني
مودن قانون جام
جراي مفاد قانو

مه ببرنا- 43- 
ستمر از مساجد و
امه هاي دهه غبا
زيع متون آموزش
تمر از آشپزخانه

گز                 

جلوگيري -
همايش هاي
سياسي  اجت

1 -16 -2-
مشارك  - -
بازديد مس -
پيگيري ا -
تجهيز يك -
پيگيري ا -
اجراي طر -
اجراي طر-
تشكيل ج-
برگزاري-
1 -16 -2-
الغ دستواب-
راه اندازي -
صدور مج -
تهيه فيلم -
تهيه و ارس -
جمع آور -
برگزاري -
اجراي مو -

غذايي و اما
جلوگيري -

عامليت فرو
مطرح نم  -
اپيگيري  -
1 -16 -2-
بازديد مس -
اجراي برنا -
تهيه و توز -
بازديدمست -



  ني كاشان

 

 بـويژه در  

ت و بيمارسـتانها  

  لگرد 

بهداشتي درمان

  
ربيان بهداشت 

  بهداشت

بخوري مدارس

  ك

شجويي ، ادارات

قالده سگ و 16

شكي و خدمات ب

  طه

مورد  189عداد 
 مستخدمين و مر
خدمين و مربيان

ي بهداشتي و آب

  رد
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تشكيل كم -
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باز -
ص -
نظ -
بر -
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بر -
تح -
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پيگيري انج -
تشكيل كم -
ثبت اطالع -
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طرح موض -
شركت در -
پيگيري تج -
نظارت برج -
پيگيري زم -
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نظارت بر -
نظارت بر -
همكاري ب -
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درمو مراكز 
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اجراي دس -
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صدور مج -
همكاري د -
1 -16 -2-
65اجراي   -
برگزاري -
8بازديد از  -
4بهسازي  -

تهيه و تو --
تهيه و توز -
واگذاري -
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ملـزم نمود -
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حرفه اي ، پز
5تقدير از  -
برگزاري -
1 -16 -2-
ك - برگزاري
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كاجراي   -



             

  ني كاشان

   ص

  شت كار
 يــا كارشــناس  

  ي 

 ي و روستايي

 
مقطـع ابتـدايي      

بهداشتي درمان

ل نامه رفع نواقص

  :كارخانجات 

ت فني و بهداش
 نفــر كــاردان ي

و انجام پيگيري

  3133د 

  ) .كنيم 
ي درماني شهري

 و روستايي 
ي و روستايي 
ـش آمـوزان مق

شكي و خدمات ب

 ليست و ارسال

  اشت كار
و بهداشت كار ك

   
ميته هاي حفاظت
ــارگيري يــك

مراجع قضايي و

1  

  

به تعداد 87سال 
  :سال  12 

ن جلوگيري ك
مراكز بهداشتي
رماني شهري و

ي درماني شهري
و دندان بـه دانـ

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و تكميل چك

اظت فني و بهدا
 حفاظت فني و
و بهداشت كار
ت حرفه اي كم
انجــات بــا بكــ

ن بهداشتي به م

  كارخانه  3

1897به تعداد 

3596به تعداد 

ي درماني در س
ن كودكان زير
هاي كودكانمان

سال در م 12ير
كز بهداشتي در
ر مراكز بهداشتي
و بهداشت دهان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

فيزيكي ون آور
  انه

داراي كميته حفا
يت كميته هاي
 حفاظت فني و
شناسان بهداشت
 كــار در كارخا

  :حيط كار

  ي و كتبي
 اصول و موازين

30حيط كار در
  ه و كارخانه

87ني در سال

ب 87 ي در سال

 مراكز بهداشتي
ي دهان ودندان
سيدگي دندان ه
اي كودكان زي

سال در مراك 12
سال در 12زير

براي آموزش به
121( 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

امل زيانوراي ع
كارگاه و كارخا

  و كارخانه
  انوايي

ر كارخانجات د
رت بر فعالي نظا

يت كميته هاي
كاردانان و كارش
ك ي و بهداشــت

  ت كميته

ت بر بهداشت مح
   كارخانه 

ي بصورت دستي
يان متخلف از

  رخانه
مل زيان آور مح

كارگاه 695ي
 :ل

ز بهداشتي درما

بهداشتي درماني
 : ل

سال در 12-6
مان بيماري هاي

چگونه از پوس(
يش فلورايد بر
 كودكان زير

ندان كودكان ز
ن در مدارس ب

50وزش ديده

و برنا 87د سال

  ش خصوصي
كارخانجات دار

ك 30و صدا در
كارگاه و 15در 

كارگاه نا 5در  
ي از وزارتخانه د
 راه انداز ي و
 نظارت بر فعالي
آموزي جهت ك
ه حفاظــت فنــي
 مسؤول بهداشت

 پايش و نظارت
ك د از كارگاه و
واقص بهداشتي
ديان و كارفرما

كارگاه و كار 4
ست كنترل عوام
ده بهداشتي برا

سال 6-12دكان
النت در مراكز

 :سال  12
راپي در مراكز ب

سال 6-12كان
كودكان  6ان

پيشگيري و درم
(ي با نام آموزش

يدتراپي با وارني
ر سيالنت براي
ينات دهان و دن
ضور دندانپزشكا
ش آموزان آمو

زارش عملكرد

 شاغل در بخش
ز كارگاهها و ك
يري ميزان سرو
ديري روشنايي 

WBGTيري 
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42داري از آب 
كميل چك ليست

تكميل پروند  و
ر سيالنت كود
رنامه فيشور سيال

2يد تراپي زير 
رنامه فلورايد تر

كودك 6م دندان 
رنامه ترميم دندا

برنامه پ - 60- 
عدد پمفلت آ 5

مورد فلوراي 22
مورد فيشور 18

مورد معاين 142
زي جهت حض

تعداد دانش(  بار 

گز                 

بهداشتي و
بازديد از -
اندازه گير -
اندازه گير -
اندازه گير -
توزيع چك -
1  -16 -2-
8تكميل  -
برگزاري -
فعــال نمــ -

بهداشت ح
  
1  -16 -2-
37انجام  -
39صدور  -
79معرفي  -
نمونه برد -
تهيه و تك -
شناسايي -

برنامه فيشور
اجراي بر -

برنامه فلورا
اجراي بر -

برنامه ترميم
اجراي بر -
1  -16 -2-
500تهيه  -
38انجام  -
33انجام  -
90انجام  -
برنامه ريز -

اولين براي
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و خدمت در آم
دان و كارشناس
 ابتدايي در منط

سال 12ن زير
به مدت) ع ( لي

 مراكز روستايي
 در مراكز بهدا

س 12دكان زير
قابل نگهداري

  :جو
دانشجويت جهت

ات ذيل انجام گ
مايت رياست و م
غير پزشكي منطق

ي منطقه آران و ب

  شتي
گرافي بيمارستان
ي بيمارستان نقوي

  نقوي  ان

بيمارستانهاي شه
  رستان متيني

تي و بخش خص
اي مديريت شد
مه روستايي و پي
ي علوم پزشكي

CP آب و الكت ،
و ر اساس اصول

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 و نيروهاي بدو
هورزان ، كارد
ش آموزان مقطع

، براي كودكان)
پزشكي امام عل

ساله 12و  9، 6
 دهان و دندان
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 عفوني و  غير ق

ه سالمت دانشج
شناسنامه سالمت
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شگاه و جلب حم

دانشگاههاي غت
  شجويان

ويان غير پزشكي
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رستان  شهيد بهش
ب دستگاه آنژيوگ
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  دانشگاه  31ه
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  :ان

هاي درماني دولت
ورالعمل مراقبتها

بيم 3و سطح  2ح
ولين دانشگاههاي
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فعاليت سازمان بر

و برنا 87د سال
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در بين دانش ك
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في مراكز دندانپ
DM  6كودكان
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ات ترميمي دها
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شكيل شناسنامه
وانان ، تشكيل ش
 شناسنامه سالمت
حترم رئيسه دانشگ
ت جلب مشاركت
جام معاينات دانش
المت از دانشجو
رمان دانشگاه
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 و خريد و نصب
نيك تخصصي
 درماني در طبقه
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يز بيمارستان اخو
 اندازي بخش ال
ه اگزايمر براي بخ
ازي بخش كليه
نظارت بر درما
ر عملكرد واحده
نمودن مفاد دستو
ئه خدمات سطح
د غير عامل مسئو
شي دوره هاي و
پژوهشي جهت ف

زارش عملكرد

دانشجويان پزش
 كالس هاي آ

عدد مسواك 30
ركزدندانپزشكي

معرف  CDخش 
MFT شاخص 

مي و كيفي خد
مورد اقداما 39
مورد كشيد 61

   
برنامه تش - 61- 

رنامه سالمت جو
ص اجرايي نمودن
ضوع در هيئت مح
فرمانداري جهت
ودن مقدمات انج

نجي آموزش سال
معاونت در  -3

اورژانسمام طرح 
حداث ساختمان
رائه خدمات كلين
اه اندازي بخش

 پيگيري مصوبات
وسعه بخش ديالي
راسكوپي و راه
ت خريد دستگاه
ي جهت راه اند

مديريت ن - 1- 
سي و نظارت بر
ر زمينه اجرايي ن
مور مربوط به ارا
ر همايش پدافند
 دوره هاي آموز
جلسات شوراي پ

گز                 

آموزش د -
برگزاري -
00توزيع  -
مر3ايجاد -
تهيه و پخ -
استخراج -
ارتقاء كم -
08انجام  -
14انجام  -

و روستايي
1 -16 -2-
ي برراستا در

در خصوص
طرح موض -
مكاتبه با ف -
فراهم نمو -

ضمنا نياز سن
1-16-3
پيگيري اتم -
پيگيري اح -
پيگيري ار -
پيگيري را -
تشكيل و -
پيگيري تو -
خريد الپار -
اقدام جهت -
برنامه ريزي -
1 -16 -3-
انجام بازر -
پيگيري  در-
پيگيري ام -
شركت در -
اريزبرگ -
تشكيل ج - 
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جهت اخذ موافقت
ن كاشان اعم از
سال به واحد سط
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هاي پژوهشي مع
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صلي به دفتر رياس

ز نظارت و اعتبار
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تبط با معاونت د
از مراكز درماني
  رستانها ، مواليد،

 ت متبوع

ك پزشكي متقاضي

ق  اعضاء شوراي
ژوهشهاي تنظيمي

 وحه در جلسه

ج 31سيون ماده
ايه اي شهرستان
ارم توسعه و ارس
رستانهاي تابعه و
و ارسال اطالعات
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مسئول تجهيزات
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ط به فعاليت بيمار
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رنامه مديريت و

م كارگزين و, ن
 پزشكي به مركز
ز تحت پوشش
قراردادي جهت
وقايع حياتي شهر
سيس جهت اخذ

 پايگاه هاي سالم

و برنا 87د سال

 در حال اجرا بر
رح بيمه روستايي
ئيسه و گزارش آ

  رزشيابي
يانه بيمارستانها و

تابع يمارستانهاي
مار و مدارك پز
 برنامه تنظيمي د

عملكر 87آماري
وط به ثبت حواد
 اطالعات مربوط
مراكز درخواست
دود بيست نفر از

 پژوهشي معاونت
H پژوهش معاونت

و برر 31ن ماده
تياد جديدالتاسيس
ربوط به تجهيزات
المت كشور ماد

له فرمهاي مدارك
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ت متنوع از مراكز
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جهيزات جهت

زارش عملكرد
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مور مربوط به طر
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واحد آم - 3- 
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يم اطالعات مر
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ي نيازهاي يكسال
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 بندي نيروي انس
آمار و اطالعات
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ر جلسه شوراي
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دفتر پر -  4 – 3
وي پرستاري و تج

گز                 

انجام طرح - 
پيگيري ام - 

پيگيري مص-
1 -16 -3
تنظيم برنام -
انجام ارز  -
1 -16 -3-
بازديد از ب -
تهيه و تنظ -
جمع آوري -
تهيه و جمع -

صورت ماهي
آ - برگزاري

قرارداد حجم
برگزاري -
شركت در -
شركت در -
بازديد از  -
تهيه وتنظي -

منابع ساختار
جمع بندي -
مكاتبه با م -
از م دبازدي -
برگزاري -

چهارم توسع
شامل سطح

ريافت آد -
انجام ثبت -
شركت در -
بازديد از س -
  
  
1 – 16 – 3
امين نيروت -
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ه گـزارش در كا

يمان كاشان و حو

 .شده بود 

 مرداد  25

شكي و خدمات ب

فيت خدمات پر
ب آن در سطح م

تحـت پو-راكـز  

بمناسبت هفته پر

لمي و عملي پرس
المت در حوادث

 با ميل شخصي
وريتها در حوادث

ل پرستاري بمناس
  برگزاري

 شكده پرستاري
سئوليت خطير آ
سـنل پرسـتاري

 )حضوري

غيرمترقبه و ارائـه

ي داراي بخش زاي
 ه خواني 

سالمت تشكيل ش
5تا  24ن مورخ 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

زي و ارتقاء كيف
و توزيع مناسب)

ز  در مرـورد نيـا      

ب 20/2/87مورخ

ر ارتقاء سطح عل
ظير مديريت سال

 ر دانشگاه ها 

ن ترخيص شده
 كارآيي نظام فو

ريال به پرسنل 20
ت صدور مجوز
كاري اساتيد دانش
ي با عنايت به مس
ـمن خـدمت پر

حضوري و غير ح
ت در حوادث غ

1/87  
 شك

اه و بيمارستانهاي
ك بهشتي و شبيه

ن معاونت سمادرا
دگي براي زايمان
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ظور استاندارد سا
)حي و قراردادي
ل و هوشـبري مـ

 .اري برگزيده
سم نماز جمعه م

 ن استخدامي

در سطح كشور
آموزشي بمنظور
خلي دانشگاه نظ

 ين تيم

پرستاري از ساير
ت اسامي بيماراس

شي نظير ارزيابي
 .. .دي و

000/00 به مبلغ
وم دانشگاه جهت
قراردادي با همك
د پرسنل پرستاري
هاي آموزشي ضـ

ح(زارش نويسي
ه مديريت سالمت

 :  
1/7/87  ،12/11

علت ، ماه و پزش
 ن ايمن

ي مادر به زايشگا
 دوستدار كودك
كه توسط اداره م
 در كارگاه آماد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ت پرستاري بمنظ
در قالب طرح(ز

هـاي اتـاق عمـل

ل از كادر پرستا
پرستاري در مراس
ه شده در آزمون
 هاي آموزشي د
 و كارگاه هاي آ

كشوري و داف
ها بعنوان عضو اين
رخي از پرسنل پر
مون ارسال فهرس
وره هاي آموزش
گري هايپوتيروئيد
ص بن غير نقدي
اي آموزش مداو
زينش پرستاران ق
 در انعقاد قرارداد
پيرامون برنامه ها

 Cپيشرفته و گز
م هاي مربوط به

المت مادران
6،  27/3/87رخ

رين به تفكيك ع
مارستاني زايمان
هگانه بيمارستانهاي
بي بيمارستانهاي
به عنوان مربي ك
جهت شركت در

و برنا 87د سال

ا مديران خدمات
 انساني مورد نيا
ل نياز به نيروي ه

ار به همراه تجليل
ن شركت كادر پ
 پرستاري پذيرفته
الس ها و كارگاه
زاري كالس ها

رگاه هاي مختلف
يابي بيمارستان ه
خصوص انتقال بر
حت پوشش پيرام
هت گذراندن دو
 در برنامه غربالگ

خصوص اختصاص
يشنهادي به شورا
عملي جهت گز
 پيرامون تسريع
يص نيازسنجي پ

 ... و 

PRه آموزشي
مي و تكميل فرم

  امائي
جهت ارتقاء سال
اهي زايمان مورخ
ن طبيعي و سزار
تشكيل كميته بيم
لوژي واصول ده

شتي جهت ارزيابي
گي براي زايمان ب
 بخش زايمان ج

زارش عملكرد

باجلسات ماهيانه 
و برآورد نيروي
و برآورد حداقل

  
مراسم روز پرستا
هماهنگي پيرامون
ل خدمت كادر
اني پيرامون كال
 در راستاي برگز
ر كميته ها و كار
 مربوط به ارزشي
 هماهنگي در خ
راكز درماني تح
سنل پرستاري جه
شنه پاي نوزادان
خ  هماهنگي در

وين آموزشي پيش
ع –آزمون علمي 

معاونت پشتيباني
 تكميل فرم تلخي
رتهاي ارتباطي 
 سه دوره كارگاه
ن موضوعات علم

/87  

واحد ما- 5 – 3
نجام گرفته ج
ميته هاي دانشگا
ول فراواني زايما
 پيگيري جهت ت

يمان فيزيوكل زا
با معاونت بهداش
ر كارگاه آمادگ

تن از ماماهاي 3

گز                 

برگزاري ج-
پيش بيني و-
پيش بيني و-

بكارگيري 
برگزاري م-
مكاتبه و هم-
تعيين محل -
اطالع رسا -
هماهنگي -
شركت در -
انجام امور-
پيگيري و- 

مكاتبه با مر-
معرفي پرس-

گيري از پاش
پيگيري و -
ارسال عناو -
برگزاري آ-
كاتبه با مم -
ارزيابي و -

پيشرفته، مها
برگزاري -
تهيه تدوين-

25/3مورخ 
1 – 16 – 3

اقدامات ان
تشكيل كم -
تهيه جداو -
شركت و -
ارسال پروتك-
همكاري ب -
شركت در -
3فرستادن  -



 

  ني كاشان

زايمـان بـا گـاز     
مـورد   5كس و    

 نين باروري
 بـاردار جهـت          

خـانم   300دود   

مـان بيمارسـتان      

سك در فصـل  

 هـاي شـهر در      

/87 

9/9/87مورخ 

 عـدم پـذيرش      

 ن بهشتي

 87مهر ماه  2

بهداشتي درمان

مـورد ز 25ك ،    
ن بـا گـاز انتـونك

ان و زنان در سن
فـي خـانم هـاي

ه كه جمعـا حـد

 راي ان 

ويـل بخـش زايم

ن باردار هاي ريس

ي از مسـافرخانه

/16/7ين مورخ 

م 88ان در سال 

دار در صـورت

 نياز دربيمارستان

9و  28ريخهاي 

شكي و خدمات ب

مـان فيزيولوژيـك
مورد زايمان 16 

دن آن به دخترا
 بـه منظـور معرف

 نقوي از آبان ماه

و اقدام جهت اجر
عـدد آن تحو 1   

8/87 

ت اسكان مادران

 قرارداد بـا يكـي

ر صعودي سزار
/7/87 

وزادان و كودكا
 اشتي

عزام مـادران بـار

نل مامايي مورد
 دي ماه  24

 وطه 

 مرگ 

ت سالمت در تار

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

مـورد زايم 67م
انجام - رجايي 

7/87 

ر اختيار قرار داد
 زنـان و زايمـان

ماه و بيمارستان

 بر نوع زايمان و
سـتان بهشـتي و

9/8 رئيسه مورخ 
پيشنهاد انان جهت

ايت مسكوني يا

جلوگيري از سير
/16زارين مورخ 

رايي مادران ، نو
ن به معاونت بهدا
كل مربوط به اع

منظور تامين پرسن
4و 23، 22خ هاي

ل گزارشات مربو

 ،28/11/87  

زايمان و علت م
ه نوزادان معاونت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

انجـا( و حومـه
راه در بيمارستان

24/7ايي مورخ
يب سزارين ودر
وصي متخصص

ايي از شهريور م

ر زنان نخست زا
ش زايمان بيمارس

مصوبه هيئت 8
ارائه پ  خصوص

ي ريسك در سا

 باال بوده جهت ج
جهت كاهش سز
دوين برنامه اجر

و ارسال آن 88
ي جهت حل مشك

به م 17/9/87رخ
ص ماماها به تاريخ

مامايي و ارسال 

 :  
4/87  ،22/8/87

 19/4/87رخ

 حاملگي ، نوع ز
 كارشناسان اداره

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رستانهاي كاشان
رد زايمان با همر

وص پرسنل ماما
مقايسه با معاير

مطب هاي خصو

ر بيمارستان رجا

ش ديده در كنار
د آن تحويل بخش

 زايمان طبق بند
خش زايمان در

مادران باردار هاي

آنها مار سزارين
راهكار مناسب ج
ايي به منظور تد
كودكان در سال
 بهشتي و رجايي

م قراردادي مورا
ايمان مخصوص
 زنان و مطبهاي

21/12/87ورخ
المت نوزادان

12/4وزاد مورخ
  مرگ نوزاد

ه با شير مادر مور
ك پزشك ، سن

ك رويي با حضور

و برنا 87د سال

ان ايمن در بيمار
مور 20ر آب و
 )ن بهشتي

يزيولوژي مخصو
ن فيزيولوژي د
و درمانگاهي و م

  براي زايمان

ي براي زايمان د
 شند

ثير همراه آموزش
عدد 2ضعيتي كه

 ماماهاي بخش
ستانهاي داراي بخ

 جهت اسكان م
 

و زايماني كه آم
خصوص ارائه ر
كان،زنان و ماما
ران ، نوزادان و ك
بيمارستان شهيد

م امتحان استخد
 آمادگي براي ز
ز مراكز درماني
ي مرگ مادري
مرگ مادري مو
جهت ارتقا سال
بررسي مرگ نو
مارستاني بررسي
هي ترويج تغذيه
گ نوزاد به تفكيك
ه مراقبت كانگور

زارش عملكرد

جهت انجام زايما
مورد زايمان د 8

مراه در بيمارستان
كارگاه زايمان في
ت مزاياي زايما
مراكز بهداشتي و
كالس آمادگي
السهاي آمادگي
ل آموزش مي باش
طرح پژوهشي تاث

وض 8ت زايمان 
 

تعرفه زايمان به 
زايشگاه و بيمارس

معاونت پشتيباني
ه عنوان پيشنهاد
تخصصين زنان و
سئولين بيمه در خ
مدير گروه كودك
امه اجرايي مادر
تخصصين زنان ب

 16/9/87ورخ 

 الزم جهت انجا
روزه 3 كارگاه 

يدهاي نظارتي ا
ر تيم پرسشگري
ميته دانشگاهي م
نجام گرفته ج
ميته دانشگاهي ب
ر كميته هاي بيم

كميته دانشگاهر 
ل فراواني مرگ
 كارگاه دو روزه

گز                 

پيگيري ج -
8 انتونكس ،
زايمان با هم

تشكيل ك   -
تهيه پمفلت -
مكاتبه با م -

شركت در ك
تشكيل كال -

بادار در حال
تصويب ط -
تتخ 3تهيه  -

.رجايي شد 
%10تعلق  -
مكاتبه با ز -

 سرما

مكاتبه با م -
فصل سرما به

جلسه با مت -
جلسه با مس -
جلسه با مد -
تدوين برنا -
لسه با متج -

NICU مو
هماهنگي -
ك - برگزاري
انجام بازد -
ركت درش -
تشكيل كم -

اقدامات ان
تشكيل كم -
شركت در -
شركت در -
تهيه جدول -
ك - برگزاري



 

  ني كاشان

 بخش نوزادان

 ي 

وزادان معاونـت    

 21و  20،  19ي   

دي ماه  11و1

يتـه و گـزارش    

بهداشتي درمان

رستانهاي داراي ب
خانم دكتر مسيبي
وزاد در اداره نـو

 زايمان

ك در تاريخهـاي

 سالمت 

0، 9وي مورخ 

ك فرمهـا در كمي

شكي و خدمات ب

و كتابخانه بيمار 
با هماهنگي خ 8

 كارگاه احيا نـو

N نوزادان و ز ،
دوستدار كـودك

 21/11/87 

دكان معاونت س
 ني

 تير ماه  31و 

در خراسان رضو
 

 بررسي تك تك

 ر حادثه 

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

NICUدان ،
22/8/87ه مورخ 

 دكتر مسيبي در

ICUبخشهاي 
ر بيمارستانهاي د

 شات مربوطه 

87  ،26/8/87 ،
 ماهه  59-1ك

 آن به اداره كود
و خارج بيمارستان

و30 تبريز مورخ 
ماهه د 59-1ك
26/11/87رخ

 مرگ متوفي و

هش احتمال خطر
رشات مربوطه 
 يمه روستايي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

اي زايمان ،نوزا
صورتجلسه 4و 

 با حضور خانم

به ب NICUدر
ج تغذيه با شير در

ي و ارسال گزارش
  : ن

10/4/7هه مورخ
ي مرگ كودك

CSO و ارسال
هه بيمارستاني و

ماهه ذر 59-1ن
ل و مرگ كودك
اهه در تهران مور

ساعت از 48ف

ها به منظور كاه
ي و ارسال گزار
مه نظام ارجاع بي

  
  
  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

يي  جهت بخشها
2هشتي پيرو بند
انك معاونت درم

راقبتهاي تنفسي د
حمايت و ترويج

مراه تيم بازرسي
المت كودكان

ماه 59-1ودك
يمارستاني بررسي
Oد كردن آن در

ماه 59-1كودك
ي مرگ كودكان
ت مرگ پريناتال

ما 59-1كودك
ظرف  بيمارستاني

و پاركه زي معابر
همراه تيم بازرسي
در خصوص برنام

و برنا 87د سال

راقبت كانگوروي
NI بيمارستان به

ت مادر و كودك

 همراه كتاب مر
رگاه سه روزه ح

اي نوزادان به هم
جهت ارتقا سال
بررسي مرگ كو
تشكيل كميته  بي
گ كودك و وارد
 بررسي مرگ ك
 كشوري بررسي
ري نظام مراقبت
 بررسي مرگ ك
ت تشكيل كميته

 ت درمان

صوص ايمن ساز
اي كودكان به ه
اونت بهداشتي د

زارش عملكرد

C و كتابهاي مر
ICUوي بخش 

كارشناس سالمت

ستر احيا نوزاد به
و شركت در كا

ر بازرسي بخشها
انجام گرفته ج

يته دانشگاهي بم
 پيگيري جهت ت
ول فراواني مرگ

مسئولينستمر با 
ر برنامه اجالس
ركارگاه كشور
ر جلسه گروهي
بيمارستانها جهت
ستاني به معاونت
شهرداري در خص
ر بازرسي بخشها
بيمارستانها و معا

گز                 

CDل ارسا -
تامين نيرو -
شركت كا -

 سالمت 

ارسال پوس -
همكاري و -

 بهمن ماه 

شركت در -
اقدامات ا 
تشكيل كم -
شركت و -
تهيه جداو -
ارتباط مس  -
شركت در -
شركت د -
ركت درش -
مكاتبه با بي -

كميته بيمارس
مكاتبه با ش -
شركت در -
رابط بين ب -



  ني كاشان

  ي

  ي
 بيمارستانها و 

  كي

بهداشتي درمان

13   

  دف
رماني و بهداشتي

  و پرستاري
رماني و بهداشتي

ماهه 1-59دك 
 و مدارك پزشك

  و پزشكان

 رژي اتمي 

شكي و خدمات ب

387 در سال

گروه هد
 مامايي مراكز در
پرسنل مامايي و
 مامايي مراكز در
اقبت مرگ كود
داشتي و درماني
پرسنل مامايي و

  
شت و سازمان انر

 

 

 يد 

 شگاهها 

 بيوشيمي  –

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

واحد مامايي

پرسنل

پرسنل
ئولين بررسي مرا
مراكز بهد

تصادي وزارت 
در وزارت بهداش

جهت رفع نقص 

 ي

ه آزمايشگاهها 

 و استخدام جدي
ظارتي به آزمايش

–هماتولوژي  –

  واحد كاري 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ه توسط ور شد
  

  لسات

مسئ

  

  رجايي

فتر كميسيون اقت
مارستان بهشتي د

 نقص پيگيري ج
 شعه پرسنل

ديدهاي نوروزي
 عاونت درمان

 و ارسال به كليه
 گاهها

 د رجايي

 ن نقوي

 

حي و قراردادي
ارسال فيدبك نظ
يكروب شناسي

 اني

 افزاري سنجش

امه هاي اجرايي

جلسه ش

آموزشي برگزا

تعداد جل
1 
2 
3 
2 

3 

 يام نوروز

بيمارستان شهيد
رت بهداشت ود
ي راديولوژي بيم

 يصوير بردار

ي و در صورت
 برقراري حق اش

  اهها
  ظارت

ه سان آرا و بازد
بعنوان نماينده مع
ي آزمايشگاهها
گوژي به آزمايش

شهيد–دالشهداء
اربري بيمارستان
يشگاههاي تابعه
هها بر اساس طرح

مورد  و ا 10ش
ها در بخشهاي مي
كاري نيروي انسا
جهت برنامه نرم

و برنا 87د سال

كارگاه هاي آ

 ژيك
 ويي
 يمان

  ماهه 59-1 

 وضعيتي

   راديولوژي
 ر ايام نوروز

در ا MRIركز
قلب در بگرافي

وگرافي در وزار
خريد دستگاههاي
 نياز بخشهاي تص
ههاي راديولوژي

راجع به 8 ماده
 رداري

 امور آزمايشگا
زي گروه دوم نظ
 نوروزي ايستگا
ي هفته سالمت بع
ل استانداردسازي
زاري ميكروبيولو

سيد–نهاي ميالد
صولي و تغيير كا
و تجهيزات آزماي
د نياز آزمايشگاه

ههاي تحت پوشش
يت آزمايشگاهه
ي تعيين واحد ك
ايلوت انتخابي ج

زارش عملكرد

  كارگاه
زايمان  فيزيولوژ
مراقبت كانگورو
آمادگي براي زاي

 مرگ كودك

و 8زش تختهاي 

واحد  -  6-  3
رت و بازرسي در
مه آنكالي در مر
د آموزش آنژيوگ
مور مربوطه آنژيو
مور مربوطه به خ
وي انساني مورد
 عملكرد دستگاه
لسات كميسيون
ز مراكز تصويربر

واحد  -  7 – 3
مه كشيك نورو
ر برنامه كشيك
ر جلسات ستادي
 تهيه دستورالعمل
سال برنامه نرم افز
زشيابي بيمارستان
صدور موافقت اص
 نيروي انساني و
وي انساني مورد
رتي آزمايشگاه
رل خارجي كيفي

جلسات وزارتي ر
آزمايشگاههاي پا

گز                 

ز
م
آ

مراقبت

آموز

1 – 16 – 3
انجام نظار -
تنظيم برنام -
ادامه روند -
پيگيري ام -
پيگيري ام -
توزيع نيرو -
نظارت بر -
تشكيل جل -
بازرسي از -
1 - 16 – 3
تنظيم برنام -
رشركت د -
شركت در -
پيگيري و -
تهيه و ارس -
تكميل ارز -
پيگيري ص -
نيازسنجي -
جذب نيرو -
بازديد نظا -
انجام كنتر -
شركت در -
آموزش آ -



  ني كاشان

ض   مانيتورهـاي   

ر رژيـم درمـان    

نـد   و وزن و چ 
 .  دارد 

ر واحـد انجـام     

ران ديـابتي كـه        

بهداشتي درمان

  ن 
 عتبار آن 

، تعـويض) عـدد  4
  ... ) ي و

ان طرح حضـور

ا و فشار خـون
ز و هنوز ادامه

آمـوزش آنهـا در

ر شـد كـه بيمـار

شكي و خدمات ب

 

ت تامين اعتبار آن
تخابي و تامين اع

4( ،  راديولـوژي      
ستگاه آنژيوگرافي

داد ماه بعلت پايا

يري قند و ليپرها
آغا 87يبهشت 

كده پرستاري و آ

ور دارنـد ، قـرار

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 اههاي تابعه 

شگاههاي تابعه 
  سيدالشهداء 

 هماهنگي جهت
عميرات محل انت

ي الپاراسـكوپي
يش پرداخت دست

 نموده و در خرد

و اندازه گير 2پ
ه بيماران از ارد
 درسي از دانشك

ك گالبچي حضو
  نمايند

  . ت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

هان به آزمايشگا
وژ جهت آزمايش
تومتر بيمارستان
ن سيدالشهداء و
چي و پيگيري تع

 اي مربوطه

  يني

ريـد دسـتگاههاي
، پي) عدد 5(احي

 . ت

انجام وظيفه مي

راي بيماري تيپ
ي دوره سه ماهه
ص انجام پروژه

به ها در كلينيك
ماران را ويزيت

ر مستمر بوده است

امه هاي اجرايي

جلسه ش

Ben استان اصفه
سانتريفو–روفيوژ
فليم فت –ل كانتر

يشگاه بيمارستان
د به مركز گالبچ
 ابالغ بخشنامه ها
هاي اخوان و متي

  : كي
شـامل خر( ريال  3

، تخت جرا)عدد
  ريال 0/17

  رسيده است
 ست

نفر بوده است 42
ه روز در واحد ا

بر Eص ويتامين
تر سربلوكي براي
ستاري در خصوص

وست كه سه شنب
 بطور رايگان بيم
ي در واحد بطور

و برنا 87د سال

 يات واصله

nch markin
سر–هي اتوكالو

آزمايشگاهي سل
حل انتخابي آزما
اه تشخيص اعتيا
ه ستادي التور و
زشيابي بيمارستانه
 تجهيزات پزشك

000/000/500/3
3( وضعيتي  8ن 
000/000/00ل 

  هاي درماني

ر 1897 به تعداد
نفر سيده اس 667

 نفر  90: ن 

24: خد مراقبتي
رمان در هفته سه

و قرص 3ص امگا
گري خانم دكتر
 كارشناسي پرس

ئي متخصص پوال
 همين درمانگاه

صص بطور هفتگي

زارش عملكرد

 و پاسخ به شكايا
ngبك كارگاه 

زات آزمايشگاه
هيزات پزشكي آ
زينه تعميرات مح
 انتقال آزمايشگا
ر جلسات كميته
بك نواقص ارز

واحد  -  8 – 3
0موالي طي سال 

شتي،تخت زايمان
 مصرفي طي سال

واحده -  9 – 3
  :ت 

ندههاي بيماران
7يت پزشكان به 
يت تغذيه درمان
يت پرستاري و خ
ست كه رژيم در

 .  نداشته ايم 

قيقاتي تاثير قرص
 آنها به مجري گ
طعي دانشجويان

 خانم دكتر طال
ديابتي دارند در
شك فوق تخص

گز                 

رسيدگي -
ارسال فيد -
تهيه تجهيز -
خريد تجه -
برآورد هز -
ش بينييپ -
شركت در -
ارسال فيد -
1 – 16 – 3
تجهيزات ا -

بيمارستان بهش
تجهيزات -
1 – 16 – 3

واحد ديابت
تعداد پرون -
تعداد ويزي -
تعداد ويزي -
تعداد ويزي -

الزم بذكر اس
در واحد را

طرح تحق -
آنزيم خون

معرفي مقط -
 شده 

با موافقت -
مشكل پاي د

حضور پزش -
  



  ني كاشان

يماران در 
  ست انتظار

25  

  ت
12  
18  

  صرف مواد 
 از پايـان دوره     

   
ـا مـواد مخـدر       

مبـارزه بـا مـواد         

ي رويـه قـرص    

بهداشتي درمان

بيماران 
  دائم

بي
ليس

126  

تزريقات
24308
89711

مص ي و درمان سوء
جـاع آنهـا پـس

در استان اصفهان
اهنگي مبـارزه بـ

  اه مستندات 

راي همـاهنگي م

رل و مصرف بـي

شكي و خدمات ب

بيماران
  موقت

5 

  

  وار قلب
4623 
7420 
  )عتادين

ف دفتر پيشگيري
و ارج  )الف(وص 

مبارزه با مواد مخد
بير شـوراي همـا

ري كاشان همر

 كاشـان و شـور

وصي جهت كنتر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

تخت هاي 
  فعال
17  

ري دكتر اديب 

نو  شكان
 

 
مركز درمان مع

 دانشگاه از طرف
وسط فرم مخصو

   )ب(صوص
(  

  
وراي هماهنگي مب

معاون و دببه  87

صفهان و فرماندا
ou  ((  

د بـه فرمانـداري

  وانپزشك 
د دولتي و خصو

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

تعداد
  دستگاه

17 

 درمان با همكار
 ق بانك خون

  ران

ويزيت پزش
92508

209778
(ء مصرف مواد

  شان
  ر

د تحت پوشش
وران مرخصي تو
توسط فرم مخصو
)تي و خصوصي
ل ها و راهكارها
 معاون و دبير شو
7ف مواد در سال

د مخدر استان اص
ut reach((ره

ل در زمينه اعتياد

 دولتي توسط رو
راكز ترك اعتياد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

تعداد
  شيفت

3 
  ص

4  
6  

ز طريق معاونت
از طريق) ستوريج

ت رفاه حال بيمار

  اعزام
1440 
1738 

ي و درمان سوء
اد شهرستان كاش
رزه با مواد مخد
ماني ترك اعتياد
عتياد زنان در دو
ك اعتياد زندان ت

دولت(رك اعتياد
ه با ارائه راه حل
ت خود معرف به

مصرف يري سوء

گي مبارزه با مواد
هاي سيار دو نفر
ن آران و بيدگل

كز ترك اعتياد
ه كنندگان به مر

و برنا 87د سال

تعداد بار
  دياليز 
13542 

د بيماريهاي خاص
42ر حال حاضر

68حاضر ر حال
از) اسورال(ن زدا

پراس(سيون خون
ل سرگرمي جهت

   اورژانسها
  سرم درماني

ا 
  
 

د كميته پيشگيري
مراكز ترك اعتيا
ي هماهنگي مبار
ان در مراكز درم

مان اعز مركز در
ياد به مركز ترك
دون در مراكز تر
دون تراپي همراه
جعه كننده بصورت
ه درمان و پيشگي

   31ده 
 شوراي هماهنگ
ي از طريق تيم ه
 بهداشت و درما

ي مراجعين به مرا
همان براي مراجع
 وسط مراجعين

زارش عملكرد

  :  ز 
  نام مركز 

  رستان اخوان
واحد  -  10 – 3

ران تاالسمي در
ران هموفيلي در
روي جديد اهن
شيوه جديد فيلترا
و تحويل وسايل

امور  -  11 – 3
اورژانس سخت 

 نام مركز
رژانس گالبچي
 رژانس مركزي

واحد -  12 – 3
يد دوره اي از م

ر جلسات شوراي
تادان جهت درما
معرفي بيماران از
 مراكز ترك اعتي
 نحوه توزيع متاد
خلفات مراكز متاد
نه آمار افراد مراج
مه اجرايي كميته

  ن 
لسات كميته ماد

به 86لكرد سال 
معتادان تزريقي ي 

ليت هاي شبكه
   اصفهان 

ن مشاوره فردي
رت پيگيري درم
 از چند مركز تو

گز                 

واحد دياليز

بيمار
1 - 16 – 3
تعداد بيمار -
تعداد بيمار -
پيگيري دا*

پيگيري ش* 
تهيه تهيه و* 
1 – 16 – 3
شروع ساخ -

اور
اور

1 – 16 – 3
انجام بازد -
حضور  در -
معرفي معت -
پذيرش و م-

مرخصي از
نظارت بر -
بررسي تخل-
ارسال ماهان-
ارسال برنام-

استان اصفها
تشكيل جل -
ارسال عمل -
جمع آوري-
ارسال فعال -

مخدر استان
فعال نمود -
صدور كا -

هاي متادون



  ني كاشان

  شد 
  ز آن 

قـت سـاختمان       

  .يد 
قدسـي برگـزار    

ردي در تـاريخ   

يت حـوادث و     

بهداشتي درمان

  دد 
روز راه اندازي ش
ته چادر و تجهيز

ويـل گـرفتن موق

س برگزار گردي
در اردوگـاه ق 87

راسيون كوهنـور

  گرديد 
در مركـز مـديري

شكي و خدمات ب

  تعداد
3 
3 
2 

10 
3 
2 
3 
1 

30 
4 

عد 36را به تعداد
وقت در ايام نور

تخته 2كانكس و

صـر جهـت تحو

  
در اردوگاه قدس 8

3/2/7لغايـت   8

مت و مربيان فدر

برگزار گ 6/2/87
كـه د 13/2/87خ  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ن سن تا سان آر
ي كه بصورت مو

دستگاه ك 2قرار
  م و سان آرا 

ست كاشان و قمص

تعطيالت نوروز 
27/1/87رتاريخ 

2/2/87درتـاريخ    

وزش ضمن خدم

6ن كه در تاريخ 
در تـاريخ 115س

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 جديد

 ي

 تاري 
  كي

1387   
 

ي به كاشان از سن
مت و پايگاههايي
ن آرا توسط استق
هاي سالمت قائم
ايزني با اداره پس

  در آن
  ت نوروز

 در آن در ايام ت
ع مدارس كه در
ع مـدارس كـه د

 با همكاري آمو

ويژه بازنشستگان
 هـاي اورژانـس

  ها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

   ها

 
و صدور مجوز ج

 صرف مواد
والنس خصوصي

كز مشاوره پرستا
فوريتهاي پزشك
7تعطيالت نوروز
ه در ايام نوروز
جاده هاي منتهي

اي سالمپايگاهه
جتمع قائم و سان
وزي در پايگاهه
 نوروز پس از ر

و و آمبوالنس د
در ايام تعطيالت 1

يرو و آمبوالنس
ره آموزشي دفاع
ره آموزشي دفاع

ت كوهستاني كه

وچرخه سواري و
نگ آمبـوالنس

  ن پايگاهها
 طرح آموزش به

و برنا 87د سال

د صدور پروانه

 ر پرستاري
 كز فيزيوتراپي

 ر مامايي
 م پزشكي

يفات و پانسمان
لين فني مراكز و
كز درمان سوء مص
فقت اصولي آمبو

 هاانه
فقت اصولي مرك
ريت حوادث و ف
مكانات در ايام ت
ا در حاشيه جاده
هنده در حاشيه ج
ل هاي استقرار پ
المت در محل مج
بصورت شبانه ر
در ايام تعطيالت

سن و استقرار نير
115ي اورژانس

الب و استقرار ني
شش درماني دور
شش درماني دور

ش امداد و نجات
  . د 

مايش بزرگ دو
روزه طرح كـدين
 .رگزار گرديد

گي بين مسئولين
ي جهت اجراي

زارش عملكرد

واحد  - 13 – 3
  

مجوز دفتر
مجوز مرك
مجوز دفتر
پروانه دائم
مجوز تزري
تغيير مسئو
مجوز مرك
مجوز موافق
تمديد پرو
صدور مواف

مدير  -  14 – 3
 كليه نيروها و ام
ليه آمبوالنس ها
ه هاي هشدار ده
ه و پرچم در محل
ي پايگاههاي سال
زشك و پرستار ب
ي پايگاه قمصر د

  
ي كانكس سن س
زانه از پايگاههاي

پايگاه ايران گال 
النس جهت پوش
النس جهت پوش

دوره دوم آموزش
برگزار گرديد 87

والنس جهت هم
ر كارگاه يك ر
زشكي اصفهان بر
 جلسات هماهنگ
جلسات هماهنگي

گز                 

1 – 16 – 3

1 – 16 – 3
آماده باش-
استقرار كل -
نصب پرده -
نصب پرده-
راه اندازي -
استقرار پز -
ه اندازيرا -

اداره پست 
راه اندازي -
بازديد روز -
راه اندازي-
اعزام آمبوال-
اعزام آمبوال-

  .گرديد 
برگزاري د-

20/2/7و 19
اعزام آمبو -
شركت در -

فوريتهاي پز
تشكيالت -
برگزاري ج-



  ني كاشان

قـدس امـامزاده    

ت الـه كاشـاني     

مركـزاورژانس   

هابـه اورژانـس   

عملـي   علمي و   

بهداشتي درمان

  رزك 

  دارند 
 

رمحل آسـتان مق

رورزشـگاه آيـت

تيرمـاه درم 21ت  

 
آزمونهش نتـايج    

ين دوره المپيـادع

  .يدند
  .رگرديد

شكي و خدمات ب

   جديدالورود 

19/2/87  
در شهر بر 87ت 

  ت امام ره
  ورش

گواهينامه موتور د
 . ي برگزار شد 
  اي مورد نياز 

در 11/4/87يخ 

در 20/4/87يـت  

لغايـت 18تـاريخ  

 .ب موتوربرق
وارسـال گـزارش 

  .زات موردنياز

 شـركت دراولـي

  .رديد

  .گزارگرديد

برگزارگردي 87/
تيرماه برگزار 30

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و خدمت پرسنل

/2/87  
المي در تاريخ 

ارديبهشت 27و  2
  . ي است 
ال حضرتد ارتح

اره اموزش و پرو
ه قصد گرفتن گ

م پزشكيگاه علو
است آمبوالنسها

  شهري  4ه
درتاركه )ع(باقر

لغاي 16/4/87خ

ت ودرمان كه ازتـ

ونهايتاخريدونصب
2و1تاني ميـاني  

يري خريدتجهيز

فرات برترجهت

نفري برگزارگر

  .گزارگرديد
تيرماه برگ 14و1

/4/5يخ كه درتار
0و29اريخ هاي 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ي كالسهاي بدو
  رستاني

/20ج در تاريخ
آزاد اسالدانشگاه

26ري در تاريخ
 رياست جمهوري
ت مراسم سالگرد
جهت مديران ادا
جهت افرادي كه

در دانشگ 3/87/
ور جهت درخو
راه اندازي پايگاه
 ابن امام محمدبا

روزازتـاريخ 4ت

بهداشترحوزه

EO واپراتوري و
طبي پيش بيمارست

نت درمان وپيگي
  .نس

  .گرديد
وانتخاب نف 2و1

15000رزشگاه

تيرماه برگز 8و7و
13درتاريخ هاي
  .ت اله اصيلي

فني وحرفه اي ك
 سالمت كه درتا
  .كوههاي خنب

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي جهت برگزاري
ي طبي پيش بيمار
زش عمومي بسيج

د 87پيوسته سال
ي و آيين گالبگير
ز مصوبات سفر

 و تكنسين جهت
اي قلبي ريوي ج
اي قلبي ريوي ج

26كه در تاريخ
هاي پزشكي كشو
ن زمين جهت ر
ضرت سلطانعلي

 كشـوركه بمـدت

دافندغيرعامل د

OCطراري اتاق
ورژانس هاي طب

مبوالنسهابه معاو
ايگاههاي اورژان

روزبرگزارگ 3ت
هاي طبي مياني

درور 31/4/87خ
  .ن

و6هاكه درتاريخ
ازاداسالمي كه د
ال حضرت آيت
موزشكده هاي ف
غيرعامل درنظام

ه صداوسيمادركو

و برنا 87د سال

يزي و هماهنگي
نه اورژانس هاي
دوي علمي آموز
رشناسي ارشد ناپ
شن گل محمدي
ي جاده يي كه از
س همراه پزشك
ش همگاني احيا
ش همگاني احيا
واج دانشجويي ك
حوادث و فوريته
ن به منظور گرفتن
لگردشهادت حض

  .ارگرديد
فوتبال نونهـاالن

ي تربيت مربي پد

ل تامين برق اضط
زمونهاي كتاب ا

شكي موردنيازآم
يدآمبوالنسهاوپا
كاف كه به مدت

نس هكتاب اورژا
  .كي

تبال كه درتاريخ
ي اداري شهرستا
ههاسري دانشگا

راسري دانشگاه ا
ييع جنازه وارتحا
رداني پيوسته آم
گ سازي پدافندغ
سيسات مربوط به

زارش عملكرد

جلسات برنامه ري
 آزمونهاي ماهيان
النس جهت ارد
ماني آزمون كار
رماني مراسم جش
ساخت پايگاههاي
ستگاه آمبوالنس
 كالسهاي آموزش
 كالسهاي آموزش
رماني جشن ازدو
مركز مديريت ح
شهرداري كاشان
رماني مراسم سال
رب وعشاءبرگز
رماني مسابقات ف

  .يد
ركارگاه آموزشي

  .رگرديد
جهت حل مشكل
 آخرين دوره آز

ت تجهيزات پزش
رح كدينگ جد
رماني مراسم اعتك
 آزمون فاينال ك
ي فوريتهاي پزشك
رماني مسابقه فوت
رجلسات شوراي
رماني كنكورسر
رماني آزمون سر
رماني مراسم تشي
رماني آزمون كا
رهمايش فرهنگ
تگاه ريپيتردرتاس

گز                 

ج برگزاري-
آ - برگزاري
اعزام آمبوال-
پوشش درم-
پوشش در -
پيگيري س -
اعزام سه د-
ك - برگزاري
ك - برگزاري
پوشش در -
مكاتبه با م -
مكاتبه با ش -
پوشش در -

بعدازنمازمغر
پوشش در -

برگزارگردي
شركت در-

تهران برگزار
پيگيري ج -
آ - برگزاري

  .كشور
اعالم ليست -
اجراي طر -
پوشش در -
برگزاري  -

تكنسين هاي
پوشش در -
شركت در -
پوشش در -
پوشش در -
پوشش در -
پوشش در -
شركت در -
نصب دست -



  ني كاشان

ل حادثه جهـت  

سـتان اصـفهان          

ت ونصـب آن   

شـورا ، پرسـنل   

ه كـه درمـورخ   

 115 اورژانـس     

موريتهـاي يـخ        

بهداشتي درمان

  .گزارگرديد
مبوالنس به محل

  .ه

     پايانـه هـاي ا

  .هري
  .ديد

بنـت -س اكسي متر

يروهاي تيپ عاش

سوانح غير مترقبه

هري وجـاده اي

دگي ، آمـار مأم

شكي و خدمات ب

صفهان برگكي ا
دستگاه آم 5زام 

ت محترم دانشگاه

  .ردادماه
  .   دد

حمـل ونقـل و  

 
  .د

  .ديد
  .ن

شهر 4زي منطقه
برگزارگرد 6/87

پالس   -شارسنج

ل دانشگاهها ، ني

بله باحوادث وس

پايگاههـاي شـه

 ه باحوادث

ط ناشـي از لغزنـد

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

وفوريتهاي پزشك
ب ابن موسي واعز

موسي به رياست
  .گزارگرديد

مر 26و25 هاي
 تشكيل مي گرد
حـل اداره كـل ح

 . 8/6/87اريخ
هال برگزارگرديد

 
عبان برگزارگرد

شعباناسبت نيمه 
 به منظورراه انداز

8/6لغايت  6/87/
زشكي ازقبيل فش

رمانداري ، پرسنل
 موزش

رچه بيشتر درمقا
 .ديد

رماني،هداشتي د

اي الزم درمقابله

آمـار سـقوط–ز

سرما بين پرسنل 

   مي باشد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ديريت حوادث و
ردرمسجدحبيب

سجدحبيب ابن م
نگسراي مهربرگ

مكران درتاريخ
محل فرمانداري
صفهان كـه درمح

آزاداسالمي درتا
روزدرمشهدارده

. 31/5/87ريخ
صبح روزنيمه شع
 اصلي شهربه منا
يك قطعه زمين
/7س كه ازتاريخ
ت پزري تجهيزا

فر از كاركنان فر
ساعت آم 430ي

ظور آمادگي هر
شگاه برگزار گر
رستانها،مراكز به

 وارائه راهكارها

 مسموميت باگـاز
 

 شايع درفصل س

ان نقوي مستقر

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ك كه درمركزمد
حادثه ريزش اور

 ريزش آوردرمس
شب درفرهن 15
  .س ها

ياده به مسجد جم
امين شهركه درم
ل ونقل استان اص

دانشگاه آ 87ال
ر 2ت ت كه بمد

وي انتظامي درتار
ي كاشان كه درص
نس هادرميادين
دراختيارگرفتن ي
 درپادگان قدس
 وجذب يك سر

نف 1040جهت )
هه سوم سال طي
ن دانشگاه به منظ
ست محترم دانش
كاشان شامل بيمار

 ي

ترقبه بيمارستانها
 درماني

آمار(دزمستاني
 هاي اورژانس
ص اورژانس هاي

  ي جاده اي
موقت دربيمارستا

و برنا 87د سال

ريزي استراتژيك
رمترقبه به دنبال 

ي درزمينه حادثه
شني كه به مدت
 براي آمبوالنس
مراهي كاروان پي
 امنيتي شوراي تا
كميته ايمني حمل

رداني پيوسته سا
ي بسيجيان ادارات
مدادونجات نيرو
نگ زني مصالي

واستقرارآمبوالن 
ي كاشان جهت د
ي آموزشي بسيج
ي استان اصفهان

)طرح بها( ي احيا
سواران درسه ما
ر درسطح مديرا
گاه باحضور ريا
هاي شهرستان كا

 

 وراههاي ارتباطي
ث وسوانح غير مت

IC واحدهاي د
أموريتهاي امداد
وسط آمبوالنس
زشي درخصوص
خت پايگاههاي
 كه فعالً بطور مو

زارش عملكرد

ركارگاه برنامه ر
لسه حوادث غير

  .ومين حادثه
ارش كارشناسي

ي مراسم جشرمان
ساخت پاركينگ
والنس جهت هم
رجلسات كميته
ردومين جلسه ك

  .يد
رماني آزمون كا
والنس به اردوي
والنس به مانورام
رماني مراسم كلن

115ش اورژانس 
مكررباشهرداري
والنس به اردوي
سازمان پايانه هاي

  .س ها
آموزش همگاني
گالبچي وموتور س
مأ نور لحظه صفر
رمحل ستاد دانشگ
ات آمبوالنس ه
تي وخصوصي 
ك نقشه كاشان
رجلسات حوادث

Sدن اطالعات 
رسال فرم ويژه مأ

منتقل شده تو) ما
يع جزوات آموز

به سا مور مربوط
شهري 4 منطقه 

گز                 

شركت در -
تشكيل جل -

انتقال مصدو
ارسال گز -
پوشش در -
پيگيري س -
اعزام آمبو -
شركت در -
شركت در -

برگزارگردي
در پوشش -
اعزام آمبو -
اعزام آمبو -
پوشش در -
آماده باش -
مكاتبات م -
اعزام آمبو -
مكاتبه باس -

درآمبوالنس
برگزاري آ-

بيمارستان گ
گزاري مبر-

در 24/9/87
تهيه اطالعا-

ومراكز دولت
بلوك 3تهيه -
شركت در-
به روز نمو-
تكميل وار-

زدگي وسرم
تهيه وتوزيع -
پيگيري ام -
راه اندازي-



  ني كاشان

 مـورد اسـتفاده    

  ف 
رگـزاري دوره   

 ECGـوزش    

لجاري برگـزار    

  
صـبح   9سـاعت 

درسـالن   8/87/

 مـاه سـالجاري    

ت فرمانـداري     

ـتيتو تحقيقـات     

كمـال الملـك      

ورزشـگاه رفـاه     

الن اجتماعـات  

بهداشتي درمان

ه عنوان سـرپناه

تبط باسرما وبرف
انشگاه جهـت بر

  ورژانس 
ي مصـدوم وآمـ

  
مهرمـاه سـال 25و

.ي برگزار گرديد
س 26/8/87ورخ   

/26ـه درمـورخ        

آبـان 3لغايـت   

  .ر گرديد
ل سـالن اجتماعـا

 بهداشـت وانيسـ

ن مـاه از ميـدان ك

ه سـالجاري درو

درسا 4/9/87خ 

شكي و خدمات ب

كه پايگاه بتواند به

رايط بحراني مرت
يريت خدمات د

 جهت پرسنل او
رهاسـازي –ـكي  

. برگزار گرديد
و 24تاريخ هاي

درفرمانداري 87/
كاشان كـه درمـو

سـتان كاشـان كـ

1رتـاريخ هـاي    

 دانشگاه برگزار
درمحـل 1/8/87

  .زار شد

دردانشـكده 87

آبـان 24رتاريخ 

مـاه آبـان  30ـت  

نتظاميكه درمورخ

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 اي به طوري كه

جهت مقابله با شر
من خدمت ومدي

ذر ماه سالجاري
رباتجهيزات پزشـ

محل فرمانداري
ت بسيج كه درت

   رمضان
/12/8ه درتاريخ 

رس شهرستان ك

درمـدارس شهرس

مت بسيج كـه در

درمحل پرديس
18كـه درتـاريخ    

اري برگزه سالج

7/8/7 درتـاريخ        

ي خانواده كه د

 
لغايـت 25 تـاريخ  

ونجات نيروي ا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

پايگاههاي جاده

خارج ازشيفت ج
ي ، آموزش ضم

آذ 20و 19هاي
كار –ي قانوني

مدر 3/7/87ورخ
كي نيروي مقاومت

 قدرماه مبارك
 فيض كاشاني كه
سري زلزله درمدا

راسـري زلزلـه د

كي نيروي مقاوم

د 4/8/87رتاريخ
ي خـانوادگي ك

آبان ماه 10ايت
 دبال كشوري

ـام سـالمت كـه

ش صد هزار نفري

ي جهت پرسنل
ري كشور كه از

ي رزمايش امداد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ت پايگاهي درپ

خوان نيروهاي خ
 معاونت پشتيباني

هستان درتاريخ ه
ي آموزش پزشكي

ز قدس كه درمو
تمرينات تاكتيك

ي مدارس وليالي
مه مالمحسن عال

مين مأنور سراسر
  .ر گرديد
أنور سرهمـين مـ    

  د 
وتمرينات تاكتيك

اي گمنام كه در
د نفري پياده رو

لغا 8كه درتاريخ
اني مسابقات هند
خطـر باليـا درنظـ

درماني همايشش

ش پزشكي قانوني
روستايي وعشاير

بيني نيازمنديهاي

و برنا 87د سال

رمايشي وتجهيزا
  باشد

درخصوص فراخ
معاونت درمان،

  ستان
مداد ونجات كوه
گزاري دوره هاي

ي راهپيمايي روز
موزش يگاني و

ته اول بازگشايي
 برگزاري كنگره
گي برگزاري دهم
 وپرورش برگزار
گي برگـزاري ده
ش برگزار گرديد
آموزش يگاني و

وتدفين شهدييع
ي همايش يكصد

آموزشي بسيج ك
هت پوشش درما
دهاي كـاهش خ

  .گزار گرديد
س جهت پوشش

  .زار گرديد
 مصدوم وآموزش
فوتبال قهرماني ر

ي وبررسي پيش ب

زارش عملكرد

خت ووسايل گر
گان احتمالي نيز ب
 تمهيدات الزم د
ي وهماهنگي با
اد ونجات كوهس

كميلي امد دوره ت
ي به منظور برگ

  ل
رجلسه هماهنگي
ماني رزمايش آ

 اورژانس درهفت
رجلسه هماهنگي
ر كميته هماهنگ
ماعات آموزش
ر كميته همـاهنگ
آموزش وپرورش
رماني رزمايش آ

  .يد
رماني مراسم تشي
رجلسه هماهنگي

  
رماني رزمايش آ
و وآمبوالنس جه
رسمينار دستاورد
شگاه تهران برگ

دستگاه آمبوالنس 
ت اله مدني برگز
دوره رها سازي
رماني مسابقات ف

  .گزار گرديد
رجلسه هماهنگي

  .گزار گرديد

گز                 

تأمين سوخ -
درراه ماندگا

ش بينيپي -
برنامه ريزي -

تكميلي امدا
برگزاري -
برنامه ريزي -

جهت پرسنل
شركت در -
پوشش در-

  .گرديد
آماده باش-
شركت در -
شركت در -

درسالن اجتم
شركت در -

اجتماعات آ
پوشش در -

برگزار گرد
پوشش در -
شركت در -

.برگزار شد
پوشش در -
تأمين نيرو -
شركت در-

بهداشتي دانش
4استقرار  -

تاپارك آيت
برگزاري د-
پوشش در -

كارگران برگ
شركت در-

اين نيرو برگ



  ني كاشان

يـت الـه مـدني      

مشـهد اردهـال   

صـفهان برگـزار    

ه آزاد برگـزار   

 به شروع فصل 

مـورد   9376اد    

 قمصر وتوزيـع  

يريت حـوادث        

ذاري از گـروه  

بهداشتي درمان

طـرف پـارك آي

 
  .شد

درم 15/9/87خـه  

دراسـتان اص 87/

درمحل دانشـگا 

گرمايشي باتوجه

كـه از ايـن تعـدا

  

گرفتگي درشهر

  ي 
  كي كشور 

ـرف مركـز مـدي

ذ تاييديه لوله گذ

  وكلي 

  ن اصفهان 

شكي و خدمات ب

ميدان جهاد به ط

 .برگزار گرديد
برگزار ش 1/9/87

كه درمورخ) ع(

  .گزار گرديد
/27/9 درمـورخ

29/9/87مورخ 

  كشور
ك كن وسيستم گ

ك رد بـوده اسـت   

وظايف ايشان  

ش تلفات گاز گ

ارستان بهشتيبيم
وفوريتهاي پزشك
ر تحـويلي از طـ

C پيشرفته واخذ

ر شاهي ودكتر تو
  ن آرا

ندار محترم استان

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ازم 17/8/87ريخ

 استان اصفهان ب
1ج كهدرتاريخ 

   3/9/87رخه
( امام محمد باقر 

نام برگهداي گم
ـالل احمـر كـه

 اسالمي كه درم

تهاي پزشكي كش
رسي برف پاك

  گي شده بود

  ي
مـور 14836ت،

كم ابالغ وشرح و
  كاشان

ن به منظور كاهش

انتقال آن ها به بي
يريت حوادث و
سـتگاه ونتيالتـور

CPRوزي دوره 

ويي تاليف دكتر
سن سن وسان –

 فجربدست استا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ش آموز كه درتار

ماه دراستانداري
ناسبت هفته بسيج
ن بسيجي درمور
سالروز شهادت

درجوار مرقد شه
ت هزار نفري هـال

تپيوسته دانشگاه

ت حوادث وفوريت
زنجير چرخ ، بر

هالك وفرسودگ
 

گاههاي جاده اي
ه است جام گرديد

  . ه است
انح وصدور حك

هرداري كن از ش
ن فرماندار كاشان

CPR پيشرفته و
 طرف مركز مدي

دس4راه انـداري

شي جهت بازآمو

 درحوادث پرتو
–قمصر  –چوگان

يام مبارك  دهه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ره شهداي دانش

آذر م 14رتاريخ
رخه سواري به من
رژه موتور سوارا
 درماني مراسم س

18/9/87تاريخ
زاري مأنور بيست

ون كارشناسي نا

ز مركز مديريت
تأمين ضد يخ ، ز

  كليه پرسنل
زدا كه دچار استه
ي بنز اسپرينتر

مبوالنس ها وپايگ
انج 115 رژانس

ت تصادفي بوده
وز حوادث وسو
قع دربلوار چمرا
ار قمصر ومعاون

  ن زمينه
R درزمينه انجام

AED اهدايي از
ـوزش نصـب  و

مدير گروه بيهوش

ت هاي پزشكي
ه تاسيس چي تاز

صروچوگان دراي

و برنا 87د سال

 استقامت يادوار

مني راهها كه در
وميداني ودوچر
گزاري مراسم ر
س جهت پوشش

اي عرفه كه درت
النس جهت برگز

النس جهت آزمو

س بنز اسپرينتر از
س ها از لحاظ ت

زنجير چرخ به ك
النس پاترول ومز
كي آمبوالنس ها
م مورد نياز درآم

توسط او  87ل 
مورد مأموريت 54

سريع درموقع برو
شهري واقع 4طقه

ابخشدار وشهرد
ي عمومي در اين
ي ، سرم درماني

Dدستگاه 4ش
 فنون جهـت آمـ

  
وداورژانس  به م

جلد كتاب مراقبت
پايگاه جاده يي 4

 وسن سن وقمص

زارش عملكرد

رماني مسابقه دو
  .يد

رجلسه كميته ايم
ماني مسابقات د

نس جهت برگوال
ستگاه آمبوالنس

  .يد
رماني مراسم دعا
ك دستگاه آمبوال

ك دستگاه آمبوال

دستگاه آمبوالنس 
زي كليه آمبوالنس

طريقه استفاده ازز
دستگاه آمبوال 3

مين قطعات يدك
خيره دارو ولوازم

ها  كه در ساوريت
460ير تصادفي و

راد تيم ارزياب س
تحويل زمين منط
لسه اضطراري با
لم واطالع رساني
با مركز گالبچي

ه اندازي وآموزش
شركت ماوراي ف
پزشكي  كشور 
سنل جديد الورو

ج 20جهت خريد 
4خريد تجهيزات 
گاههاي سان آرا

گز                 

پوشش در -
برگزار گرد

شركت در -
پوشش درم-
تأمين آمبو -
دس 2تأمين  -

برگزار گرد
پوشش در -
تأمين يك -

  .گرديد
تأمين يك -

  .گرديد
2تحويل  -
آماده ساز -

  سرما 
آموزش ط -
3بازسازي  -
پيگيري تأم-
تأمين وذخ -
تعداد مأمو-

مأموريت غي
معرفي افر -
پيگيري وت -
تشكيل جل -

فيل –پمفلت 
همكاري ب -
نصب وراه -
مكاتبه با ش -

وفوريتهاي پ
معرفي پرس -

  بيهوشي 
پيگيري ج -
پيگيري خ -
افتتاح  پايگ-



 

  ني كاشان

بازديـد   -فـرم  –

ل احمربرگـزار   

برگـزار   10/87

سـوعا وعاشـورا             

  .د

ك فجر برگزار 

ره تربيت بـدني  

 .رگزار گرديد

ركـز مـديريت   

بهداشتي درمان

   115انس 

 
  ت درمان
  ن مركز

   
  مصر وچوگان

–بي عملكردي 

ل ساختمان هـالل

/3مـر درتـاريخ   

 سـوگواري تاس

ت برگزار گرديد

  . گرديد

درايام دهه مبارك

توسط ادار 1/87

ل اين دانشگاه بر
  بهمن  2

مر EOCي بـه    

شكي و خدمات ب

والنسهاي  اورژا

 ت وپراسترس 
رشناسان معاونت
ارات بيمه از اين

شهري 4 منطقه 
قم–اي سن سن 

  وبيدگل 
فرم ارزيا–ردي 
  صفهان

زلزله كه درمحل

سازمان هالل احم

 درمـاني مراسـم

سط شركت نفت

 دانشگاه برگزار

گسراي مهر كه د

18/1 درتاريخ

درمحل 2/11/87
2مند راهپيمايي 

اشـوراي  حسـيني

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

زات پزشكي امبو
 

ي درشرايط سخت
 تشكيالت وكار
 استعالم هاي اد
ي از محل زمين

حورهاژانس درم

  فاهي تفريحي
س كاشان وآران و
خص هاي عملكر
كشور واستان اص

  نت درما
ر ايمني دربرابر ز

زله كه توسط سا

جهـت پوشـش

ضطراري كه توس
  .گرديد

درمحل اين 87

انقالب درفرهنگ

ري همگاني كه

6لغايت  11/87
ي مراسم شكوهم

  .زار گرديد
وايام تاسوعا وعا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ش ونصب تجهيز
هيزات پزشكي

آموزش رانندگي
باهمكاري واحد
رجوع و پاسخ به
بحران فرمانداري
ديدالتاسيس اورژ

   وبيدگل
 پيگيري امور رف
ريتها دراورژانس

آمار شاخ–ويژه
ريتهاي پزشكي ك

اصفهان ومعاونت –
ت برگزاري مانور

يمني دربرابر زلز

ودروازه دولـت 

كنش درشرايط اض
برگزار گ 11/87/

4/11/7در تاريخ

ساله ا 30يشگاه

قه دوچرخه سوار

/23كه درتاريخ
ت پوشش درماني

برگز 1/12/87خ
 امداد زمستاني و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

كي جهت اموزش
EC وكار با تجه

 دانشگاه جهت آ
يريت اورژانس با
ت هاي ارباب ر
ه برنامه ريزي وب
ي پايگاههاي جد
ن كاشان وآران
انشجويي جهت
ي دانشجويان فور

فرم حوادث و–ه
ت حوادث وفور
–اشان به تهران

وهماهنگي جهت

والنس درمانور ا

كمـال الملـك و
  ي دراين ايام

زاري مانور وواكن
/4 كه در تاريخ

نشگاه آزاد كه د
  ز ژيفا

شش درماني نما

ش درماني مسابق

دانشگاه كاشان ك
س موتوري جهت
رخشگاه كه درمو

رخصوص طرح
  

و برنا 87د سال

ن تجهيزات پزشك
CGزشي تفسير

د به واحد نقليه
كيالت مركز مدير
كايات ودرخواست
سي رئيس گروه
بلو جهت معرفي
ي شهري شهرستا
ن مركز به امور د
 دوره كارورزي
ت روزانه وماهيانه

  E مركز مديريت
هاي اورژانس كا
 تصميم گيري و

دستگاه آمبو 5م 

النس درميـدان ك
آمبوالنس موتور
نس جهت برگز
خدامي دانشگاه
رداني پيوسته دان
گاه آمبوالنس بنز
والنس جهت پوش

نس جهت پوشش
  .ديد

رشناسي ارشد د
س وكد آمبوالنس
يرش دستياردانش
صورت گرفته در
 كشورواصفهان

زارش عملكرد

داد با كارشناسان
موزآدوره هاي   

سنل جديدالورو
ين ساختار تشكي
رسيدگي به شكا
ت بازديد كارشنا
ت تهيه ونصب تا
ستمرازپايگاههاي
ينده ورزش اين
ي جهت شروع

مار واطالعات آ
EOC، به اتاق 

شناسنامه پايگاهه
رجلسه بررسي ،

ل به همراه اعزام

ك دستگاه آمبـوال
عال نمودن كد آ
ك دستگاه آمبوالن

ي آزمون استخمان
رماني آزمون كا
كامل يك دستگ
ك دستگاه آمبو

ك دستگاه آمبوالن
اشان برگزار گر
رماني آزمون كا
ستگاه آمبوالنس
رماني آزمون پذي
ارش اقدامات ص
وريتهاي پزشكي

گز                 

عقد قرارد -
برگزاري -
معرفي پرس -
تهيه وتدو -
پيگيري ور -
درخواست -
درخواست -
بازديد مس -
معرفي نما -
برنامه ريزي -
ارسال فرم*

ها ونظارت ،
تهيه فرم ش -
شركت در-

  .گرديد
حضور فعال-

  .گرديد
يكاعزام  -

وهمچنين فع
اعزام يك -
پوشش درم-
پوشش در -
بازسازي ك -
استقرار يك -

  .گرديد
اعزام يك -

شهرستان كا
پوشش در -
دس 2اعزام  -
پوشش در -
ارسال گز -

حوادث وفو



  ني كاشان

گاه آمبـوالنس  

ديريت حوادث 

كـه قـبالً    Aپ 

قـد تشـكيالت        

سي وعـزاداران  

ي در خصـوص        

بهداشتي درمان

دستگ 2 وتحويل 

 توسط مركز مد

ط به كانكس تيپ

 مصـوبي كـه فا

ش بيماران اورژانس

 اربعـين حسـيني

  

  ش و پرورش 

شكي و خدمات ب

 هاي اين مركز

اه سالجاريديم 

اه بي سيم مربوط

هـت پايگاههـاي

ده باش وپذيرش

دد وايـام تعطيـل

  م سرمازدگي

 
ديد برگزار گر

  ل اينده

ط عمومي اموزش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

سري آمبوالنس

9و 8 درمورخ 

دستگا 3تحويل 

ذ تشـكيالت جه

رماني جهت آماد

ر سـاعات پرتـرد

1   
 خصوص عالئم

6/12/87  
  برگزار گرديد
رزشگاه اميركبير
 پزشكي در سال

ي از طريق روابط

   نوروزي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ردرخصوص كس

  س كشور
شت ودرمان كه

كي كشورجهت ت

در خصوص اخذ

تان ها ومراكزدر

اده ها دراشيه ج

15نل اورژانس
ي جاده ايي در

87  
مورخه.ي گمنام

ر پادگان قدس
در ور 18/12/87

 رشته فوريتهاي
 

مايي و دبيرستاني
  فهان

پايگاههاي سيار

1   
 

14836  
8966  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي پزشكي كشو

حويلي از اورژانس
ن دربخش بهداش

فوريتهاي پزشك

د وبودجه برنامه

ومديران بيمارست

واستقرار درحا 1

ازدگي بين پرسن
 از طريق تابلوها

2/12/7مورخه .
كسپاري شهداي

د 16/12/87يخ
8ي كه در تاريخ
جذب دانشجوي
هار شنبه سوري
ش اموزان راهنم
ههاي استان اصف
ههاي سالمت وپ

1387:  
13640

 1182
14  

 
 

396  

و برنا 87د سال

حوادث وفوريتهاي

گاه امبوالنس تح
زه مديريت بحران

  .رگزار گرديد
يريت حوادث و

 
يالت ، آموزش

 درمان دانشگاه و

115ي اورژانس
 

درخصوص سرما
ن واطالع رساني

.دانشگاه خدامي
س به مراسم خاك
جيان كه در تاري
مادگي جسماني
دانشگاه جهت ج
اي مربوط به چه

ه سوري بين دانش
 كميته ايمني راه
ه سازي ايستگاه

7گاه در سال
     ي
      اي

   راكز درماني
   

   في  شهري
   في جاده اي

زارش عملكرد

ركز مديريت حو
  

دستگ 2ده سازي 
روز 2ر كارگاه 

پزشكي كشوربر
نده به مركز مدي
 .مركز شده بود

دير محترم تشكيال

با معاون محترم
  شورا 

يه آمبوالنس هاي
 ح امدادزمستانه 

وات آموزشي د
فلت بين مسافران
ماني ازمون استخ

ك دستگاه امبوالنس
ماني اردوي بسيج
رماني مسابقات ا
معاون اموزشي د
توزيع بروشورها
فلتهاي چهارشنبه

ساتكرر در جل
ي به منظور اماد

دانشگ 115نس 
 ماموريت  شهري
 ماموريت جاده
 ماموريت بين مر

  ماموريتها
وريت غيرتصادفي
وريت غيرتصادفي

گز                 

مكاتبه بامر -
بنز اسپرينتر

تجهيز واما-
شركت در -

وفوريتهاي پ
اعزام نماين -

تحويل اين م
مكاتبه بامد-

  .هستند
هماهنگي ب-

تاسوعا و عاش
تجهيز كلي -

اجراي طرح
توزيع جز -
توزيع پمف -
پوشش درم-
اعزام يك -
پوشش درم-
پوشش در -
مكاتبه با م -
تحويل و ت -
توزيع پمف -
شركت مك -
برنامه ريزي -

آمار اورژانس
تعداد كل -
تعداد كل -
تعداد كل -
تعداد كل -
تعداد مامو -
تعداد مامو -



 

  ني كاشان

1   

ش 
ذير

پ

ده
م ش

عزا
ا

  

29  24  
29  57  
28  42  
19  23  
37  35  
39  37  
53  35  
37  44  
20  21  
34  29  
32  47  
24  34  

381  428 

بهداشتي درمان

1387ر سال 
  رش دهنده

ني
متي

دا
شه
د ال

سي
  

ده
ش

  

-  -  
1  -  
-  -  
-  1  
-  -  
-  -  
1  -  
-  -  
-  -  
1  -  
-  -  
-  1  
3  2  

شكي و خدمات ب

 امور درمان د
رستانهاي پذير

ان
خو

ا
ني  

متي
  

-  -
-  1
-  -
-  -
-  -
-  -
-  1
-  -
-  -
-  1
-  -
1  -

 1  3

  آران بيدگل 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  مان

 و رسيدگي به
بيما

وي
نق

ني  
خوا

يه 
شب

  

-  3  
-  1  
-  -  
-  -  
-  1  
-  1  
-  2  
-  1  
-  -  
-  1  
-  -  
-  4  
 -  14 

داشت و درمان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

9376  
4674  

786  
5460  

گي به امور درم
  نفر 
  نفر 

  
اطالع رساني  ،

رقه
متف

تي  
هش
ب

  

-  26  
-  27  
3  28  
-  18  
-  36  
-  38  
-  50  
-  36  
-  20  
2  32  
1  32  
-  18  
6  361  

ستانها وشبكه بهد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  14  درماني
 
 
 
 

رساني و رسيدگ
381     راف

         428

 ستاد هدايت
 رهاي همجوار

ت
حال

م
  

9  
11  
13  
10  
13  
12  
22  
12  
3  
7  
7  
3  

 122  

  اغل
  قاء گروه

شكان كليه بيمارس

و برنا 87د سال

دفي بين مراكز د
   رتصادفي
    شهري
   جاده اي
   رتصادفي

دايت و اطالع ر
ه از شهرهاي اطر

ز كاشان           

ذيرش و اعزام
ش شده از شهر

ان
يج
دل

ود  
در
با

  

11  7 
8  7 
6  2 
4  4 

13  10 
12  10 
13  11 
10  9 
9  4 

14  2 
12  7 
13  5 

125  78

 د امور اداري
  ي پرسنل

ي طبقه بندي مشا
نلي از لحاظ ارتق
يت از مطب پزش

زارش عملكرد

وريت غير تصاد
 ماموريتهاي غير
وريت تصادفي 
ج وريت تصادفي

 ماموريتهاي غير

ستاد هد  -  15
ران پذيرش شده

اعزام شده از ران

آمار كل پذ
د بيماران پذيرش

طنزماه
ن

  

  2  دين
  3  هشت

  4  د
1  

  1  
  5  ور

7  
 6  
 4  

9  
  5  
  3  

50  

واحد  -16 - 3
حكام كارگزيني
كميته هاي فرعي
پرونده هاي پرسن
بالغهاي محرومي

گز                 

تعداد  مامو -
تعداد كل -
تعداد مامو -
تعداد مامو -
تعداد كل -
  
 16 – 3 - 

تعداد بيمار -
تعداد بيمار-

تعداد

ف
ردي

  

  ماه

فرورد  1
ارديبه  2
خرداد  3
  تير  4
مرداد  5
شهريو  6
  مهر  7
 آبان  8
 آذر  9

  دي  10
بهمن  11
اسفند  12

  جمع
  
1 – 16 – 3
صدور اح - 1
تشكيل ك - 2
بررسي پ - 3
صدور ابال - 4



  ني كاشان

  ي

هاي الزم با 

الزم با امور 

  

  آنها
 

بهداشتي درمان

س پست سازماني

ماني و هماهنگيه

ان و هماهنگي ال

  اه 

گاهها و سازمانها 

بت كاري براي آ
 ت درمان است 

  كودك 

شكي و خدمات ب

 كارمند بر اساس
  حد

  ي هر فرد

پيمرداد استخدام 

ور مربوط به ايشا

  ت وام 
ي با ستاد دانشگا

  قراردادرف 

ده در ساير دانشگ
 اه 

و صدور حكم نوب
كار آنها معاونت

  حدهاي ذيربط
ك هزينه مهد ك

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي مورد نياز هر
ور اداري آن واح

شناسنامه آموزشي
  دها

وابط تمديد قرار

م  و پيگيري امو

تافت و ياضمان
ر كاركنان طرحي

ي با بيمه هاي طر

  كاركنان  13

ايشهاي انجام شد
 تفريحي دانشگا

 گردش هستند و
 هستند و محل ك

نت درمان و واح
ت پرداخت كمك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 خصوص لباسها
گيهاي الزم با امو

 عناوين آن در ش
ي آموزشي واحد

  ي

 و ارسال فرم ضو

جام مكاتبات الز

كنان جهت دريا
 بكاريا پايان كار
 صورت ماهيانه

م مكاتبات اداري

386زشيابي سال
  شگاه 

ي سمينارها و هما
ز امور رفاهي و

  ون درمان

 داراي شيفت در
گير ساير واحدها

  ف معاونت
گران حوزه معاونت
ري دانشگاه جهت

  ي ذيربط

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ري معاونت در
ي تابعه و هماهنگ

  كنان
  ماني

كاركنان و ثبت
ك از دوره هاي

  رت ماهيانه
مه جامع پرسنلي

   فرد 

يماني و تكميل

زنشستگان و انج

وص معرفي كارك
ر ابالغ و شروع
اير واحدها به ص
 كاركنان و انجام

  ن
  موزش

ي آن جهت ارز
گزار شده در دانش
خصوص برگزاري
 جهت استفاده ا
ان ستادي با معاو

 
نل بخشهايي كه
لي كه حقوق بگ

  ه  گرو
گزار شده از طرف
 آموزشي ايثارگ

سال به امورادار 5
رمان و واحدهاي

و برنا 87د سال

هنگي با حسابدا
اداري واحدهاي
ل و انتقال كارك
يير پستهاي سازم
 هاي آموزشي ك

ي مربوط به هريك
 پرسنل هر ماهه

رد پرسنل به صور
ري از طريق برنام
وزشي جهت هر

  لي
سنلي كاركنان پي

رونده پرسنلي با

ا بانكها درخصو
رخصوص صدور
ل حقوق بگير سا
 به بيمه تكميلي
ربوط به كاركنان
كميته راهبردي آم
ري و آماده سازي
ر آموزشهاي برگ

ه درخحدهاي تابع
نواده هاي ايشان
ش و پاسخ كاركنا
هارت هفتگانه

تكاري براي پرسن
 كار براي پرسنل
سنل جهت ارتقاء
ي آموزشي برگ
جهت دوره هاي
5راي فرزند زير

رسنل معاونت در

زارش عملكرد

ت پرسنل و هماه
وئي به نامه هاي ا
ي الزم جهت نقل

جهت تغي ي الزم
تدوين شناسنامه
فرمهاي نيازسنجي
 ورود و خروج پ
گيري از كاركر
 ماموريتهاي ادار
ر گواهيهاي آمو
ي مدارك پرسنل
 پرونده هاي پرس

  ه 
و مرتب سازي پر

   دانشگاه
مكاتبات اداري با
مكاتبات الزم در
انجام كار پرسنل
 فرمهاي مربوط
ت در جلسات مر
ت در جلسات كم
ل برنامه نرم افزار
م كليه پرسنل در
رساني به كليه واح
م كاركنان و خان
ي جلسه پرسش
ري دوره هاي مه
تنظيم فرمهاي نوبت
گواهيهاي انجام
 ليست كلي پرس
ي در كارگاهها
ست ايثارگران ج

خانم دار  پرسنل
ه پرونده پرخالص

گز                 

تهيه ليست - 5
پاسخگو - 6
هماهنگي - 7
هماهنگي - 8
تنظيم و - 9

تنظيم ف -10
كنترل -11
گزارشگ -12
صدور -13
صدور – 14
بايگاني  -15
بررسي -16

ستاد دانشگا
تنظيم و -17

بازنشستگان
انجام مك -18
انجام مك -19
ارسال ا -20
تكميل -21
شركت – 22
شركت – 23
تكميل – 24
ثبت نام -25
اطالع ر -26
ثبت نام -27
برگزار -28
برگزار – 29
تهيه و تن -30
ارسال گ -31
تنظيم – 32
همكاري -33
تهيه ليس -34
معرفي -35
تهيه خ – 36



  ني كاشان

عفونت 

عداد آزمايش 
  انجام شده
639524  
31302  
85010  

  ي
 

  س 
 

1  

بهداشتي درمان

سته اي و كنترل ع

  1387ل 

  1387ل 

  ل

د پذيرش 
  مايشگاه

تع

2008  
5415  

1700  

  ي
گفتار 
درماني

397 

اورژانس
 امام

-  
151126

-  
-  
-  
-  
-  

شكي و خدمات ب

   115س 
مسئولين پرتو هس

متيني در سا -

در سال )زشكي

 آران و بيدگل

ش 
  ي

تعداد
آزم

2  23
  5
  02

پذيرش 
روانشناسي

514  

  كينيك
  بوعلي 

-  
19560 

-  
-  
-  
-  
-  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

درمان و اورژانس
حوه برخورد با م

-نقوي - هشتي

بخش روانپز(ن

شت و درمان

تعدادپذيرش
راديولوژي
271884
23426
28972

رش درمانگاه 
  اطفال
1035  

 شهيد 
  يي
13 
29 
93 
5 
6 
% 
1 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

پرسنل معاونت د
ران و همايش نح

ماني شهيد به

اخوان درماني

ي  شبكه بهداش

  ي پژوهش

تعداد عمل
  جراحي
12389  
5207  
497  

نگاه
  ن

پذير

زايشگاه
رحاي
303
959
330
47
65
76
03

امه هاي اجرايي

جلسه ش

حكام  مرخصي پر
ق و مديريت بحر

آموزشي درم, ي

ي ، آموزشي و

د مراكز درماني

  :گاه

  داخلي

معتبر علميت

بيمارداد
  بستري
31598  
5659  
424  

پذيرش درمان
بزرگساالن

805 

بيمارستان 
 سيدالشهداء

4300 
- 

11725 
983 

- 
62% 

200 

و برنا 87د سال

ساليانه و  تهيه اح
زشي اطفاء حريق

  ل دانشگاه
د مراكز پزشكي

د مركز پزشكي

آمار عملكر

ژوهشي دانشگ
  ژوهشي

سي در مجالت
ي در مجالتليس

پذيرش
  ژانس

تعد

643  8
235  
3018  

 ECT 

1230 

 
 گاه

  ت
 شده

زارش عملكرد

وري مرخصي س
 گواهيهاي آموز
جهت كليه پرسنل
عملكرد

عملكر

معاونت پژ  -4
امور پژو -  1 – 4
مقاله فارس  69 
انگلمقاله   39  

تعدادپ  ستان
اورژ

67  شتي
  99
  80

 پذيرش بيمار

1060  

  

  بيماران بستري
  ويزيت درمانگا

  د گرافي
   جراحي
   مواليد

صد اشتغال تخت
برگزار شيته هاي 

گز                 

جمع آ -37
صدور -38

بيمارستان ج

  

   
  
  
  
  

  
1 -16-4
1 – 16 – 4

چاپ 
چاپ 

نام بيمارس

شهيد بهش
متيني
نقوي

كل
كل
تعدا
كل
كل
درص
كميت



  ني كاشان

پوستر و 

نشگاه و 

ر كتابداران و 

بهداشتي درمان
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هاي توانبخشي ،

ني دانشـگاه سرش
  .د

و بودجه دانشگاه
1386تا سال  13

 ن 

ههاي علـوم پزش

ي ، زيـج حيـاتان    

 و تشـكيل كارگ

 م افزار جديد

عضاي هيات علم

 ه

شكي و خدمات ب

ر طرح اطلس فر

، تعـداد مـراجس  
تشكيال ت محترم

 پيگيــري و همــ
ولتي و خصوصي
شگاهها ، واحدها
ساير نيروي انسـان

گرديدخواهد د 
 1386ل 

ل به تشكيالت و
376از سال ... و 

ل به اين بيمارستا
سي ساله دانشگاه

ـاي نيـروي انسـا
  . 

پزشكي كشـور

در نرم) ن كامل 

لكترونيكي به اع

ب سايت دانشگاه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

داد دانشجويان د

رژانـس.جعين به او
رپرست مديريت

HS 

 الهاي آتي 

بــا 87ه در ســال  
از كليه مراكز دو
ونگاري ، آزمايش
هيئت علمي و س
م افزار ويژه وارد
ي مربوط به سال
 اصفهان و ارسال
د اشغال تخت و

و ارسال 1386ل
و دستاوردهاي س

م از شـاخص هـ
 وزارت مطبوع
شگاههاي علوم پ

 نشگاه

چكيده و متن( له
 يت

  اه
 ه

 سايت دانشگاه

 دانشگاه

از طريق پست ال
  گاه
 ت

ن در وبالعات آ

دانش 88 ي سا ل
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ب مساحت و تعد

تعداد مراج( نها
و ارسال به سر) ت

SRر به شوراي

جهت اجرا در سا
وزشــي دانشــگاه

در اين برنامه ا ا،
، واحدهاي پرتو
روسازان ،كادر ه
 تكميل و در نرم
ي انقالب فرهنگي
رزمين در استان
داد تخت ، درصد

تا سال 1376سال
كنگره نوآوري و

رم جمهوري اعم
و ارسال به...  و

ي اطالعات دانش
به دانل اطالعات

عنوان مقاله مجله
شگاه در وب ساي
حول اداري شگا
 انگليسي دانشگا
شوري در وب س
 در وب سايت د

...اي ارسالي و
ي كاركنان دانشگ
ور ورود اطالعات
ش و ورود اطال

امه هاي اجرايي

جلسه ش

كده ها بر حسب
  .شان

راجعات بيمارستا
حسب نوع فعاليت
شي مرتبط با آمار
 كاركنان آمار ج
و درمــاني و آمو
ا ها و بيمارستانه

، 115 اورژانس
كان ،داردندانپزش

ب فرمهاي مربوط
اي شوراي عالي
 طرح آمايش سر
نقوي اعم از تعد

از سشهيد بهشتي
جهت برگزاري ك

اني رياست محتر
ان، آمارخودرو

ران آمار و فناوري
مع بندي و ارسال

  :العات

650ض و ورود
اي مختلف دانش

كميسيون تح دان
عات وب سايت

و كنگره هاي كش
 مدون دانشگاه

العيه هانارها، اط
ر بانك اطالعاتي
 دانشگاه به منظو

ي آموزشي پژوهش

و برنا 87د سال

ت مربوط به دانشك
رشاد اسالمي كاش
ه عملكرد بار مر
عين سرپائي بر ح
ويت هاي پژوهش
وزشي مورد نياز
الت بهداشــتي و
ونتها ، دانشكده
ارستانها ، مراكز
 ها ، پزشكان ، د
ت آنها در قالب
ي و تكميل فرمها

ات مورد نيازالع
 نياز بيمارستان نق

 نياز بيمارستان ش
ر هاي آماري ج

 حضور

ت فرم سفر استا
چالشهاي شهرستا
هم انديشي مدير
ي دريافت و جمع
يت فنĤوري اطال

 جديد مجله فيض
لينكهاي واحدها
حوزه رياست و
وز رساني اطالع
رها، همايش ها و
ط به برنامه هاي
ت مربوط به سمينا
كنان دانشگاه در
وب سايت هاي
ره از مجله خبري

زارش عملكرد

يل فرم اطالعات
اره فرهنگ و ار
يل فرم مربوط به

،تعداد مراجعمت
ل عناوين و اولو
م دوره هاي آمو
شــماري از تســهيال
اوشناسان كليه مع

بيما: دگل شامل 
چنين ازدانشكده

آمد و اطالعاتهد
ري، جمع آوري
يل فرم هاي اطال
 آمار هاي مورد

 رستان 

 آمار هاي مورد
 پمفلت و نمودار
شگاه سي فجر ح

يل بانك اطالعات
ت بيمارستاني ، چ
كت در كارگاه ه
عاتي و چگونگي

مديري -  4 – 4
    ت

ندازي نرم افزار
د و فعال سازي ل
حي وب سايت ح
مه، ورود و به رو
ع رساني سمينار

د اطالعات مربوط
ل كليه اطالعات
د اطالعات كارك
زش نمايندگان و

شمار 4 و تنظيم 

گز                 

تكمي •
به ادا

تكمي •
خدم

ارسال •
اعالم •
سرش •
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  ني كاشان

   آنها

يت فـن آوري    

 نوبـت دهـي و       
 ك هاي سرپايي

 ور و غياب

 ال اينترنت

 ل اينترنت

مارستان نقـوي،  
وني، دانشـكده    
نشـگاه، سـايت     

روان دانشـگاه،      

بهداشتي درمان

 جهت رفع آثار

رشناسـان مـدير

ـرانس، سيسـتم
وق براي كلينيك

 

زي سيستم حضو

 

ن نياز به اتصادو
 يهشت

دون نياز به اتصا
گاه گالبچي، بيم
ي سـايت مسـكو
بگـاه انديشـه دان

كـز اعصـاب و ر

شكي و خدمات ب

 گليسي زبان

 ساني

جديد و پيگيري
  

توانمندسازي كار

سـتم ويـدئو كنفـ
پذيرش و صندو
ي تابعه دانشگاه 

 منظور راه اند از
 ي مركز

We و ... 

صال به اينترنت
اداري دانشگاه بد

به ديشه مارستان
 داري

داري دانشگاه بد
 گزينش، درمانگ
شگاه، مهمانسراي

و خواب)  ع(علي 

تمان جديـد مرك

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي به مجالت انگ
م طرح نيروي انس

د ويروس هاي ج
يريت پيام كوتاه

موزشي جهت تو

ور و غياب،  سيس
مي و  نر م افزار پ
قاضاي واحدهاي

تابعه دانشگاه به
C هاي سرورهاي

 ،E-mail ،eb

 نشگاه

و بدون نياز به اتص
ا LANطريق ز

ميب HIS يافزار
اد LANگاه به

ا LANز طريق 
گ ه انديشه، هسته

دانش ISP مركز 
ه خوابگاه امام ع

 ذا و دارو

گالبچي و سـاخت

دانش 88 ي سا ل
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ضاي هيات علمي
ز متقاضيان انجام

 نشگاه

و بررسي عملكرد
ش نرم افزار مدي

ري دوره هاي آ

ي، سيستم حضو
 آزمون استخدام
زارهاي مورد تق

 ه

هباني واحدهاي ت
CPU و تعويض

در مواقع اختالل
Accounting

نت آموزشي دان
LAN دانشگاه و

دسترسي به آن از
برنامه نرم ا يداز

فضاي سبز دانشگ
 كس

 آموزشي سما از
LAN در خوابگا

ي ارتباط آنها با
نشجويان بورسيه
ذايي معاونت غذ
شتي، درمانگاه گ

6M   

امه هاي اجرايي

جلسه ش

الين مقاالت اعض
ت وب ثبت نام از
ايت انگليسي دان

 مورد 1

رهاي دانشگاه و
 اندازي و آموزش

  اه
ص جهت برگزار

 دهاي تابعه

 اتوماسيون اداري
فزار ثبت نامرم ا

 دمو براي نرم افز
دانشگا IT فني

LA  نگهب 13در
دانشگاه ISPز

و اقدامات الزم د
gرهاي مختلف

 تلفن گويا معاون
Nگاه از مجموعه

نشگاه و امكان د
نصب و راه اند ،

تصال مديريت ف
دبيرخانه و تايمك

Mail و سيستم
N پروژه شبكه

برقراريانشگاه و
البچي، جهت دا
ه كنترل مواد غذ
يد معاونت بهداش

  115ز

  ت كشوري
3MG  بهMG

و برنا 87د سال

صوص ارسال آنال
ي نرم افزار تحت
ي فاز اول وب سا

170 كامپيوترها
 بر روي كامپيوتر
ي در نصب ، راه
پيوترهاي دانشگا

تلخيص فرم هاي
 مربوطه در واحد
 و تامين  سيستم
 هاي سرپايي، نر
ي  جلسات ارائه
كميته تخصصي

ANو راه اندازي

مركز LANكه
 ديتا ، وايرلس و
ن گيري از سرور
ه اندازي سيستم
ب سايت دانشگ

Mail Serv دانش
ديخر ،يريگيپ ،

مورد نياز جهت ا
De از نرم افزار د
l Serverي به

،  اجرا و اصالح
 ستاد مركزي دا
ش درمانگاه گال
كزي، آزمايشگا

L ساختمان جدي
ان اخوان، مركز
برنوري مخابرات
رنت دانشگاه از

زارش عملكرد

م مشاوره در خص
حي و پياده سازي
 سازي و اجراي

ريرات نرم افزا
ب ب آنتي ويروس
هنگي و همكاري
يد دوره اي كامپ
شناسي و تكميل
عات و نيروهاي
شناسي، انتخاب
ف براي كلينيك

هنگي و برگزاري
كت در جلسات ك

IS  
شناسي، نظارت و
حي و اصالح شبك
ورينگ خطوط

م عمليات پشتيبان
شناسي جهت راه

ن دسترسي به وب
verالح ساختار  

،يابيارز ،يشناس
شناسي قطعات مو

emoزاري ارائه 

د قابليت دسترسي
شناسي، طراحي،
يشگاه رفرانس،

كي، واحد پذيرش
نت كتابخانه مرك

LANشبكه حي 

ش دياليز بيمارستا
ي پروژه ملي فيب
ء پهناي باند اينتر

گز                 

انجام •
طراح •
پياده •

  نرم افزار
تعمير •
نصب •
هماه •
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كارش •
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كارش •

صف
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شرك •
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كارش •
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كارش •
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بخش

اجراي •
ارتقا •



  ني كاشان

  ر

تـي ويـروس و      

زارهـاي مـورد     

 لها

ل جهـت نصـب     
م آزمايشـگاهي      
شناسـي و انگـل          
ي دانشـگاه،اتاق   

بهداشتي درمان

سرورهاي مذكور

 بران سايت 

شـبكه، نصـب آنت

،  نصـب نـرم افز

 وري

 واحد

 Lدانشگاه 

پارگي كليه كابل
ت آران و بيـدگل
گاه، واحـد علـوم
گـروه ميكـروب ش
خانه سـتادمركزي

 يد

شكي و خدمات ب

 ردي

ل و خريداري س

 رفع اشكال كار

ي، تنظيمـات ش

 مورد 

Iشماره سريال ،

 به صورت حضو
 حضوري

 ت افزاري

شدن شبكه اين و
LANبه شبكه 

ش خوردگي و پ
ه وشبكه بهداشـت
مهمانسـراي دانشـگ
يت مسـكوني، گ

بيرخده پزشـكي،د 

وم به سويچ جد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 افزار هاي كاربر
  رديابي نفوذها

خانه، انبار و اموال

حضوري جهت

نامه هاي كاربرد

92ر كامپيوتري 
IP اختصصاص 

ختلف دانشگاه
گاه به صورت ح
م افزاري و سخت
گاه جهت مجزا ش
شه جهت اتصال ب

كي به علت موش
باني ستاد دانشگا

اتاق م 10گاه براي
نـي واقـع در سـاي
ات علمي دانشكد

 نودهاي طبقه سو

 ركنان

دانش 88 ي سا ل
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 گاه

راي دريافت نرم
ات مديريتي و ر
سرورهاي دبيرخ

 ضيان

  شده

شگاه و مراجعه ح

  مورد  
صب ويندوز،  برن

تر يا سخت افزار
وسط دانشگاه و

 فزاري

 در واحدهاي مخ
ي مختلف دانشگ
ي و رفع عيب نرم
ينش ستاد دانشگ
ر خوابگاه انديشه
ف دانشكده پزشك
ي پرستاري، نگهب

كه دانشگال به شب
بهداشت، دفتـر فن
اويون اعضاي هيا

 ي

زشكي و اتصال

يات علمي و كار

 ي دانشگاه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

پيوتر دانشگ كام
 ايجاد محيطي بر
ت افزايش امكانا
مشخصات براي 
نيك براي متقاض
جديد خريداري
ت مسكوني دانش

580 كامپيوترها
مپيوتر اعم از نص

شنهادي كامپيوتر
خريداري شده تو
بوط به سخت اف
شبكه اي موجود
 افزاري واحدها
دانشگاه و بررسي
ه براي هسته گزي
رهاي موجود در
هاي طبقه همكف
 دانشگاه ، نگهباني
صب نود و اتصال
ده پيراپزشكي و ب
ت دانشجويي، پا
خوابگاه امام علي
سوم دانشكده پز

  :در
 براي اعضاي هي

 تي

 ي و بهداشت

 معاونت پژوهشي

 ه

و برنا 87د سال

ي ويژه كاربران
FTP S جهت

ت دانشگاه جهت
سرورها و ارائه م
ف پست الكترون
 كامپيوترهاي ج

ت متقاضيان سايت

ل سخت افزاري
ل نرم افزاري كام

 ورد

 و ارائه ليست پيش
 كامپيوتر هاي خ
بت اطالعات مر
 رفع مشكالت ش
و رفع مشكل نرم
ي از واحدهاي د
 تجهيزات  شبكه
 بر روي كامپيوتر
ل قطع شدن نوده
ود براي نگهباني

، كابل كشي و نص
 كتابخانه دانشكد

وم، كميته تحقيقات
كارشناسي ارشد خ
 جديد در طبقه س

د LANشبكه
سكوني دانشگاه
خوابي شهيد بهشت

 وابي متيني

داث پيراپزشكي
ونت آموزشي و
 رمان دانشگاه

ا و دارو دانشگاه

زارش عملكرد

 جزوات آموزشي
Serverندازي 

الح فني وب سايت
شناسي افزايش س
د اكانت و تعريف

جهت IPصاص 
ري ارتباط جهت

 ر
سي و رفع مشكل

كلسي و رفع مش
مو 489وس يابي 

سي، كارشناسي
ت سخت افزاري
بر روي آنها و ثب

مورد بررسي و 
مورد بررسي و 2

ديد دوره ايم باز
ب و راه اندازي 
م تنظيمات الزم
سي و رفع مشكل
ل كشي و نصب نو
گاههاي تايمكس
كده پيراپزشكي،
سي، آموزش مداو
جويان بورسيه وك
ب رك و سويچ
ي پروژه هاي ش

واحد مجتمع مس 
تختخ 420رستان 
تختخو 60رستان 

كده جديداالحد
تمان جديد معاو
تمان معاونت در
تمان معاوت غذ

گز                 

تهيه •
راه ان •
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  ني كاشان

 :  

تصال آنها به 

 تابعـه دانشـگاه   

ي اطالعـات در     
و ) جلسه  48(  

جلسـه   20اري    

بهداشتي درمان

Wirelessق 

هيد بهشتي و ا

د در حوزه هاي

گروه فـن آوري
دانشگاه ITيته 

انشـگاه و برگـز

IT  دانشگاه 

شكي و خدمات ب

شگاه از طريق

بيمارستان شه

وتر فعال موجود

  

جلسـه كـارگ 7ي   
ظم جلسات كمي
ري اطالعـات دا

Tصات تجهيزات 

 فزاري

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ر به شبكه دانش

و بهداشت و ب

دستگاه كامپيو 7

بي شهيد بهشتي

شـگاه، برگـزاري
ان، برگزاري منظ
مديريت فن آور

 و تكميل مشخص
 عيوب سخت اف

دانش 88 ي سا ل
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 اه

ل واحدهاي زير

ث پيراپزشكي و

00فزار بر روي
 ي به آنها

تختخوا 420تان

 رماني دانشگاه

دانش IT مسـائل
و ادارات شهرستا

جلسه  32زاري

وترهاي دانشگاه
شگاه جهت رفع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 ران و بيدگل

 رفرانس دانشگا
  خواني

سرعت و اتصال

 گل

 اه

 جديداالحداث

ي و نصب نرم ا
M ناساييو  كد ش
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ترم  دانشكده پز
يمايد سي، محلـو

ي از آلوده شده ه

  .شگاهي

شي از نيازهاي م
كي كه اين مقول

ي جهت اداره

شي دانشگاه و م
ده تجهيزات مو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

:ب كرده است
ان اتومبيل در ك
ا حوادث و سو
ف مراجعه كننده

انجام شده است

نشگاه و ابالغ ك
شي به منظور ايج

تعــداد قفــس هــ
 رسيد كتبي به ه

كـه ط- اسـتفاده   
دانشكده پزشكي

لباس كـار، م :يل
 و كارپرداز محت

محلول ستري: يل

منظور جلوگيري

 حيوانات آزمايش

جهت تامين بخش
ت دانشكده پزشك

  .ه بود
شاوره و راهنمائي

  .ه
ت محترم پژوهش
 هاي تامين كنند

دانش 88 ي سا ل
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مصو اوين ذيل
مرتبط با رانندگا
شان در مقابله با
هاي سني مختلف

حقيقات تروما  ا

 به حيوانخانه دان
اي محترم آموزش

  ختصاصي
 تعيــين نمــودن ت
ه اند و نيز دادن
ر اشياء غير قابـل
سئولين خدمات د
 حيوانخانه از قبيل
حترم اداري مالي
 حيوانخانه از قبي

يه حيوانخانه به م

غذائي مورد نياز
  نخانه

ت آزمايشگاهي ج
 اجرائي تاسيسات
 پزشكي درآمده
ظور دريافت مش
جديد حيوانخانه

معاونت  دانشگاه،
ستور و شركت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

جاري تحت عنا
وادث رانندگي م
جامعه شهري كاش
فتادن در گروهه

1  
خصصي مركز تح

مراجعه كنندگان
نخانه به گروه ها
روي خدماتي اخ
ــه و در حيوانخان
نت گذاشته شده
 اسقاطي و ديگر
اي مربوطه و مس
و آالت مصرفي
ي با معاونت مح
ني كننده محيط

  . دانشگاه
ي از سيستم تهوي

امر تامين مواد غ
م فاضالب حيوان
و تكثير حيوانات
همكاري عوامل
 كشي دانشكده
ور تهران به منظ
تجهيز ساختمان ج
 محترم پشتيباني
ده از انستيتو پاس

و برنا 87د سال

در سال ج رح را
طر سوانح و حو
هي و آمائگي ج
ي فراواي علل اف

1387در سال
عضاي گروه تخ

   
   پزشكي

  
S  
  
  ي

ي و عملكردي مر
 چهارگانه حيوان

نيرهت استخدام
مــوال موجــود د
 حيوانخانه به امان

قفسر معتنابهي
مديرا ن گروه ها
ت خريد لوازم و
ز طريق هماهنگي
ن مواد ضد عفون
رم غذا و داروي
ي هواي خروجي

باط بخشيدن به ا
مض كامل سيست
ب جهت توليد و
صورت كامل با ه

برقهت سيستم
 از انستيتو پاستو
و راه اندازي و تج
حضور معاونت

عات دريافت شد

زارش عملكرد

طر 3ات تروما  
رسي عوامل خط
رسي ميزان آگاه
رسي مقايسه اي
 هاي مصوب د

پايان نامه از اع  
   كارگاه

يك روزه ترياژ
دو روزه اخالق
يك روزه ترياژ

SPSSسه روزه 
يك روزه ترياژ

آسيبهاي ورزشي
  : دانشگاه

ه منشور انضباطي
صيص اتاق هاي
ش و پيگيري جه
شــماري كليــه ام
ترم كه در محل
رج كردن مقادير
ند،با هماهنگي م
يري مستمر جهت

از... تكش كار و 
يري جهت تامين

ت محتريق معاون
ب كانال انحرافي

  شكده 
ريع و نظم و انضب

يري جهت تعويض
اد فضاي مناسب
ي حيوانخانه بص
كل عمده اي جه
ديد يك روزه

وانخانه دانشگاه و
گزاري جلسه با ح
ور مبادله اطالع

گز                 

مركز تحقيقا
برر -1
برر -2
برر -3

يان نامهپا
20بيش از 

برگزاري 
كارگاه ي -١
كارگاه د -2
كارگاه ي -3
كارگاه س -4
كارگاه ي -5
كارگاه آ -6

حيوانخانه
تهيه 
تخص 
تالش 
سرش 

محت
خار 

بودن
پيگي 

دست
پيگي 

طريق
نصب 

دانش
تسر 
پيگي 
ايجا 

كشي
مشك

بازد 
حيو

برگز 
منظو



  ني كاشان

زشكي تدوين 
يد پس از 

باليني 

ربيان پرستاري 

  علمي 
 وپرستاري در 

بهداشتي درمان

ه دانشجويان پزش
ل گرديدكي ارسا

هاي آموزشي با

مر ي  پزشكي ،

عضاي هيئت عل
و  علمي مامايي

  اهي

  ط

  عي

شكي و خدمات ب

شگاه از ديدگاه
دانشكده پزشك
نهايي به گروهه

ني اساتيد باليني

رتهاي باليني اع
 اعضاي هيئت

  پرستاري
  ماييما

علوم آزمايشگا
  پزشكي

بهداشت محيط
  هوشبري

پزشكي اجتماع

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

:  
يئت علمي دانشگ

رياست د گاه و
هت اظهار نظر نه

ي مهارتهاي بالين

رم ارزشيابي مهار
ا بررسي نظرات

   تئوري

جويان رشته ي پ
جويان رشته ي م
جويان رشته ي ع
جويان رشته ي پ
جويان رشته ي ب
جويان رشته ي ه
جويان رشته ي پ

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  

:هيأت علمي  ي
يني اعضا ي هيئ
زش باليني دانشگ
وفرم جديد جهت

ي فرم ارزشيابي

ني در مورد فرم
ري ومامايي وبر

ت ويان در دروس
  يه ساليانه

ز ديدگاه دانشج
ز ديدگاه دانشج
ز ديدگاه دانشج
ز ديدگاه دانشج
ز ديدگاه دانشج
ز ديدگاه دانشج
ز ديدگاه دانشج

  :علمي  ت
  ت آموزشي

  ف

امه هاي اجرايي

جلسه ش

. ر حال تاسيس

  :گاه
اعضاي عملكرد

ابي آموزش بالي
ي ، معاون آموزش
كور داده شده و

ز طريق طراحي
  ي

هيئت علمي بالين
ي مربيان پرستار

يدگاه دانشجوي
نظور ارتقاي پاي
باليني اساتيد از
باليني اساتيد از
باليني اساتيد از
باليني اساتيد از
باليني اساتيد از
باليني اساتيد از
باليني اساتيد از

هيئتف اعضاي
فعاليت 2036ي

  ر علمي

مينارهاي مختلف

و برنا 87د سال

ضاي حيوانخانه د

موزشي دانشگ
زشيابي و پايش
ل شده فرم ارزيا
ه آموزش باليني
تي در فرم مذك

  . شد

رزيابي اساتيد از
ت وپيراپزشكي
رهاي اعضاي هي
يابي كارآموزي

يابي اساتيد از د
يابي اساتيد به منظ
يابي مهارتهاي با
يابي مهارتهاي با
يابي مهارتهاي با
يابي مهارتهاي با
يابي مهارتهاي با
يابي مهارتهاي با
يابي مهارتهاي با

شرح وظايف زي
ت ومستند سازي

به نگارش آثار 
  وراه اندازي

  ي
 يت پايان نامه

 كارگاهها وسم

زارش عملكرد

ندارد سازي فض

معاونت آم -5
ارز طرح -1- 

جلسات تشكيل
هارنظر به كميته
رات آنان تغييرات
زشكي فرستاده

  :جام شده
تقاء وضعيت ارز
مامايي ، بهداشت
رسي اظهار نظره
وين فرم ارزشيا

  ن خصوص
م ارزشياوين فر

وين فرم ارزشيا
وين فرم ارزشيا
وين فرم ارزشيا
وين فرم ارزشيا
وين فرم ارزشيا
وين فرم ارزشيا

ارزشياوين فرم 
وين فرم ارزشيا

مستندساز - 2-
مع آوري ، ثبت
شاخص مربوط

مورد طراحي و4
طرح پژوهشي4

فعاليت هدايت 19
ك88 سخنراني در

گز                 

استا
  
1 -16-5
 1 -16 -5

جدر طي      
وجهت اظها
بررسي نظرا
دانشكده پزش
اقدامات انج

ارتق 
وما

برر 
تدو 

اين
تدو 
تدو 
تدو 
تدو 
تدو 
تدو 
تدو 
تدو 
تدو 

1-16-5-
جمع 
شا9 
 40
 41
 91
 880



  ني كاشان

 در طي سال 
فرم 160ش از 

ر امور بايگاني 

 EXCEL  

بهداشتي درمان

د در اين واحد
ستفاده ازآن بيش

صرفه جويي در

رقالب نرم افزار

شكي و خدمات ب

ستندات موجود
ه وبا اسسازي شد
  .ده است
  :افزاري

  

زش كه باعث ص

ه نظام وظيفه درق

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

مورد مست34859
ي فوق معادل سا
ي صادر گرديد
زاري و سخت ا

  :باشد

  ه شبانه 
  ه

يان دوره شبانه 

داره كل آموزش

 

نشجويان باحوزه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  له

59  از مجموع
 كليه فعاليتهاي
ضاي هيئت علمي
امه هاي نرم افز

زير مي بات هاي

ه دانشجويان دوره
جويان دوره شبانه

  ره شبانه
ويژه دانشجويا   ها

كترونيك در اد
  .ي مي باشد

ه كل آموزش

يت تحصيلي دانش

  :يد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  ر كميته ها
  ي
  و
وخالصه مقالله

  ي جانبي
فعاليت اجرايي
س اين مستندات
ه فولتايمي اعضا
دانشگاه به برنا
  ونرم افزار آن

قابليتكه داراي
  زشي
  حاني
  رسي

طالعات مالي ويژه
ويژه دانشج  ت ها
شجويان دورژه دان

ه ت ها و پرداخت

جاد  بايگاني الك
پرسنلي -زماني

  ور دانشنامه
كارشناسان اداره

  گاني
ص صدور معافيت

اساتي ارزيابيش

و برنا 87د سال

ط به عضويت در
تقاء دانش فردي
راهنماي دانشجو
ط به نوشتن مقاله

  وزش باليني
  رايي

وزشي وپژوهشي
ص مربوط به فع

براساس. ه است
كارنامه 162ه و

ز آموزش كل د
ت تلفن گويا ون
م تلفني گويا كه
ويم و برنامه آموزش
نامه درسي و امتح
رنامه و نمرات در

رنامه كل ارائه اطال
ريافت ها و پرداخت

ويژ  دريافت آخر 
دريافت ريز دريافت

  ت فرم ها
  پيامك

  رمز
  ي سيستم

رعت جهت ايج
ز –مكاني تلف

ي جهت  صدور
 رايانه جهت كا
جهت اسكن بايگ

العات درخصوص

و اصالح روش ي

زارش عملكرد

فعاليت مربوط 5
شاخص ارتق 116

مورد استادرا 42
مرود مربوط115
فعاليت آمو 117
فعاليت اجر 183
فعاليت آمو 395

مورد شاخص 42
انجام شده 138

رتقاء پايه ساليانه
تجهيز - 5-3-

ريد سرور جهت
ه اندازي سيستم

ارائه تقو •
ارائه برنا •
ارائه كار •
ارائه كار •
ارائه در •
5ارائه  •
امكان د •
دريافت •
ارسال پ •
تغيير رم •
راهنماي •

ريد اسكنر پرسر
ز جنبه هاي مختل
ريد پرينتر رنگي
ريد دو دستگاه
ريد نرم افزار جه
ل وانتقاالت اطال

بازنگري - 4-

گز                 

 59
 69
 421
 55
 71
 839
 954
 428

87
ارت

1-16-
خر  
راه 

خر 
از

خر 
خر 
خر 
نقل 

  
 1-16-5



  ني كاشان

واعضاي هيئت 

 ب تمايز و

ون براساس 

همزمان تلف 
انشگاه آقاي 
ودر ادامه به 

ي وكارداني 
ف رياست 

تر مركزي 

يك عرض 
 .د فرمودند
  . رداختند

  .ده اند

بهداشتي درمان

  العات

علوم پزشكي وا

 كه شامل ضريب

حليل نتايج آزمو

عرصه هاي مختل
رياست محترم دا
 گرامي داشتند و

كي ، كارشناسي
ظ قرآن از طرف

آمفي تئاتر سالن 

را تبريكك رمضان 
سخناني ايرادلم 

نظام آفرينش پر
  .ت كردند

شان پذيرفته شد

  شكي

شكي و خدمات ب

ريع در ورود اطال

لعات وتوسعه ع

ك نرم افزار جديد

ر دشوار وفرم تح

 دانشجويان در ع
ر ابتداي جلسه ر

گ16هداي  آذر را

سي ارشد ، پزشك
وورزشي وحافظ

در 7/7/87ورخ 

يد با ماه مبارك
ش و فضيلت عل

جايگاه انسان در نظ
ت افطاري شركت
علوم پزشكي كاش

 در دانشكده پزش
 پزشكي 

 ش پزشكي

 زشكي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

EP بمنظور تسريع
  العات

مطالش به مركز 

ه با استفاده  از ن

بسيار 5سطح  -ر

د جويان وتشويق
در. گزار گرديد

ياد وخاطره شهد

ياري ، كارشناس
شي ، فرهنگي و

يكشنبه شب مور

ل تحصيلي جدي
ر خصوص ارزش
اهميت علم وجا
در مراسم ضيافت

لف دانشگاه علخت

نفي دانشجويان
در دانشكده  87

ت دوره آموزش
ن در دانشكده پز

  كده پزشكي
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PI INFO 20
زارشگيري از اطال
 وارسال گزارش

  تيد

يزه تصحيح شده

دشوار 4سطح  -

 وفرهنگي دانشج
زي دانشگاه برگ
،نشجويان عزيز

  .ختند
جويان برتر دستيا

پژوهش ، وايثارگر
  .ن رسيد

پزشكي كاشان يك

م تقارن آغاز سال
در) ع(معصومين

ن مراسم به بيان ا
د و دانشجويان د
ل در مقاطع مخت

  : نشجويان

ت آموزشي وصن
7رم مهر وبهمن

وارائه خصوصيات
صنفي دانشجويان
حصيلي در دانشك

امه هاي اجرايي

جلسه ش

02ت با نرم افزار
وگزا SPSSزار

 وتحليل فرمها

يد ارزشيابي اسات
  :ها

ي به روش مكانيز

-مناسب 3سطح

  :ز
زشي ، پژوهشي
 آمفي تاتر مركز
ك اين روز به دانش
ن اسالمي پرداخ
ن كتاب به دانشج

و برتر ستاد شاهد
شكده ها به پايان

  :ديدالورود
 دانشگاه علوم پز

ن در اين مراسم
فرمايشات ائمه مع
ا شركت در اين
ب و عشا برپا شد
ديد براي تحصيل

دانش و پاسخ به
 بررسي مشكالت
جديدالورود در تر
ي با دانشجويان و
السها وشوراي ص
در شروع ترم تح

و برنا 87د سال

آوري اطالعات
العات با نرم افزا
سريع در تجزيه

يه نرم افزار جديد
رزشيابي آزمونه
ي چند گزينه اي

  : سطح
س -آسان 2سطح

انشجويان ممتا
ه تالشهاي آموزش

آ  16/9/87خ  در
سخنراني وتبريك
 در پشيرفت ايران
م لوح تقدير وبن
نه ودانشجويان بر
ين وروساي دانشك
دانشجويان جد
ان جديدالورود

م پزشكي كاشان
يات اسالمي و فر
با م جمعه كاشان

ز جماعت مغرب
دانشجوي جد 7
جلسات پرسش ي

نشجويان جهت
ي دانشجويان ج
دانشكده پزشكي
ي نمايندگان كال
هي دانشجويان د

زارش عملكرد

راحي فرم جمع آ
جزيه وتحليل اطال
 روز رساني وتس

  لمي
دام در جهت تهيه

ار برنامه -5-
رزيابي آزمونهاي

س 5ري در ا دشو
سط - بسيار آسان 

  نسبي
دا تشويق - 6-

ي ارج نهادن به
دانشجو در تاريخ
كبخت ضمن سخ
د ش دانشجويان
ه جلسه با تقديم
ي روزانه وشبانه
دانشگاه ومعاونين
مراسم معارفه د
معارفه دانشجويان

  . برگزار شد
ت دانشگاه علوم

استناد به روايا به
ولي فقيه و امام 

 اين مراسم نماز
737كر است كه

برگزاري - 7-
زاري جلسه با دان

ري جلسه توجيهي
معارفه مسئولين د
ل جلسه با شوراي
ري اردوي توجيه

گز                 

طرا 
تجز 
ر  به

علم
اقدا 

1-16-5-
تداوم ار
د ضريب

1سطح 
مطلق ون

1-16-5-
درراستاي
با روز دا
دكتر نيك

بيان ونقش
در ادامه

دوره هاي
محترم د
برگزاري م
مراسم م
دانشگاه

سرپرست
ب و نمود

نماينده
ا پيش از
الزم بذك

1-16-5-
برگز -

برگزار
جلسه م
تشكيل
برگزار



  ني كاشان

كي ودو جلسه 
 توسط رياست 

  كده پزشكي

 حد توان ودر 

بهداشتي درمان

زشكنشكده پيراپ
وقاتي در هفته

 اساتيد در دانشك

ع مشكالت در

 پزشكي

 كي

 

شكي و خدمات ب

  يي

نت آموزشي دان
ن واختصاص او

  شكده پزشكي
   پزشكي

 ي

مل دانشجويان با
  ي

  تاري ومامايي
  مايي

گيري جهت رفع

  
 ه پيراپزشكي

در دانشكده پيرا
نشكده پيراپزشك
كده پيراپزشكي

  :نشگاه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 پرستاري وماماي

ر رياست ومعاونت
ت آموزشي آنان

يد راهنما در دانش
جو در دانشكده

 دانشكده پزشكي
افزايش تعام هت

 دانشكده پزشكي
در دانشكده پرست
ده پرستاري ومام
 خانواده ها وپيگ

 اشتده بهد

نشكده بهداشت
هنما در دانشكد
وره وراهنمايي د
حد مربوطه در دا
 راهنما در دانشك

دانشدرخشان در 
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يان در دانشكده
ستاري ومامايي
 شكده بهداشت

جويان با حضور
 بررسي مشكالت

  انشجويان

راي اساتيدا آنها ب
امل آنان با دانشج
ي دانشجويان در
ساتيد راهنما جه
صميم گيري در
 تحت پوشش د

در در دانشكد ت
وسيله ارتباط با

  امايي
هنما در دانشكد
تيد راهنما در دانش
 توسط اساتيد را
تيد در زمينه مشا
معادل سازي واح
 فعاليتهاي استاد
 استعدادهاي د

 :يل

  ي مامايي
  شور

امه هاي اجرايي

جلسه ش

يندگان دانشجو
 در دانشكده پر
شجويان در دانش
م  با كليه دانشج
شجويان جهت
دگي به مسائل د

  :هنما
چگونگي رفتار با
جهت افزايش تعا
 پيشبرد تحصيلي
ميل آن توسط ا
ت در جلسات تص
نما با دانشجويان

ت تبادل تجربيات
ن مشكل دار بو
كده پرستاري وما
مشاوره اساتيد را
وص وظيف اسات
ايي دانشجويان
رتقاء دانش اسات
ساتيد راهنما وم
ه منظور ارزيابي
ا هت دانشجويان

جي ذيخل و خار

ت هاي پرستاري
علوم پزشكي كش

و برنا 87د سال

نماش وپاسخ با
گي با كارورزان
ش وپاسخ با دانش
مومي در هرترم
 نمايندگان دانش
كده جهت رسيد
قش اساتيد راه
خت دانشجو وچ
 به دانشجويان ج
ساتيد راهنما در
جباري كردن تكم
هنما براي شركت
ه اي اساتيد راهن

ساتيد راهنما جهت
ضعيت دانشجويا
وزشي در دانشك
رتقاء مهارتهاي م
وجيهي در خصو
عاتي براي راهنما
آموزشي براي ار
زيابي فعاليتهاي ا
 از دانشجويان به
 انجام شده جهت

:  
  فته

 
)3(  

  )2( ترجمه
ش هاي علمي داخ

  ژاپن
ر عرصه مراقبت
شي دانشجويان عل

زارش عملكرد

ري جلسات پرسش
ري جلسه هماهنگ

جلسه پرسش 5ري 
ري دو جلسه عم
ت اختصاصي با
ن آموزشي دانشك

نق توسعه - 8- 
زاري جلسه شناخ
ي اساتيد راهنما
ي كردن نقش اس
 فرم مشاوره واج
وت از اساتيد راه
زاري جلسه دوره
زاري جلسات اس
ري انفرادي وض
وب مقررات آمو
زاري كارگاه ار
زاري كارگاه تو
خص نمودن ساع
زاري كالسهاي آ
زاري سيستم ارز
 فرم نظر خواهي

ا - 9- اقدامات
:هاي برگزارشده

ويندوز پيشرفت -
 كارگروهي -

(روش تحقيق -3
آشنايي با فن -4

همايشجويان در
  ره سالمندي

Neu دركشور ژا
ش دانشجويي در

پژوهشيره ساليانه 

گز                 

برگزار
برگزار
برگزار
برگزار
بصورت
ومعاون

 1 -16 -5
برگز  -
معرفي -
معرفي -
تهيه -
دعو  -
برگز -
برگز -
پيگير -

چارچو
برگز  -
برگز  -
مشخ - 

برگز -
برگز - 

تهيه -
1-16-5-

كارگاه ه
1
2
3
4

شركت دانشج
كنگره-١
2-uro 

همايش-4
كنگره-5



  ني كاشان

بيوپسي 

ستان شهيد 

ن    ان  از اي ممت

بهداشتي درمان

ه از نمونه هاي بي

 شاغل در بيمارس

ر ازد  انشجوياف

  جو

شكي و خدمات ب

  
  هرستان كاشان

بيلوري جداشده

  87ن در سال

ش وسط پرستاران

دو نف طع باالتر

 

   آموزشي
  

ت علمي به دانشج

 ر

  رجوع

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 پزشكي كاشان
شتارگاه هاي شهر

باكتربيروي هيلو 

 شهرستان كاشان

تار دفع سوزن تو

 ممتاز به مقاط

1  
 رشناسي ارشد

حدهاي معاونت
ل علوم پزشكي 

  به مردم

نسبت هيئتردن

م پزشكي كشور
 وتكريم ارباب

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 

  :درخشان
پ ن دانشگاه علوم
ار كنندگان كشت
ك هاي رايج برر

ي در روستاهايش
  ت قندي

ي در تغييرات رفتا

ون دانشجويان
 

387ه در سال
ي تخصصي و كا

 زشي

تمام واحده ها و
 و فارغ التحصيل
ي درماني بهتر به

ت علمي و باال بر

ي سي ساله علو
در اطالع رساني

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  رع ايران
  ان جوان

مامايي –تاري

جويان استعداد د
ر بين دانشجويان
كبدي در نشخوا
ر و آنتي بيوتيك

  هشتي كاشان
يدوزيس انساني
ن مبتال به ديابت
رادي و گروهي

رود بدون آزمو
. رفته گرديدند

شي انجام شده
لي در دوره هاي
 گروههاي آموز

  ع باالتر 
تيك در دانشكد
راي متخصصين

اي خدمت رساني

داد اعضاي هيئت
  لمي دانشگاه

 زشكي

 شهيد مطهري

يها ودستاوردهاي
سريع دتسهيل وت
 ولوژي

و برنا 87د سال

سري انجمن صرع
سري پژوهشگران
دانشجويان پرستا

   جامعه

   ويژه

وسط دانشجشده ت
رم متابوليك در
 تروماتودهاي ك
روبي عصاره انار
مارستان شهيد به
دميولوژي هيداتي
رماني در بيماران

انفروش آموزش

آئين نامه ورر 
اسي ارشد پذير
د شاخص آموزش
حصيالت تكميل

تحقيقاتي –شي
شگاهي به مقاطع
ي بخش انفورما
آموزش مداوم بر
 ويژه دانشگاه برا

 اير كشورها

جو و افزايش تعد
اعضاي هيئت عل
فيت آموزش پز
نواره آموزشي ش
ي كنگره نوآور
فن گويا جهت ت
ز تحقيقات فيزيو

زارش عملكرد

ين كنگره سراسر
ره پژوهشي سراس
 همايش علمي د

  
ج شت و سالمت

  شت عمومي
ه هاي پرستاري
حقيقاتي انجام ش
 تاثيرشيوع سندر
 بررسي فراواني
 مقايسه اثر ميكر
جعه كننده به بيما
 بررسي سرواپيد
ح بررسي خود در

 مقايسه تاثير روش
  ان

شرايط مندرج د
ر مقطع آارشنا

عملكرد – 10 –
رش دوره هاي تح

آموزشن و تجهيز 
ل رشته ها ي دانش
رش كمي و كيفي
رش دوره هاي آ
ه كلينيك هاي 
ش دانشجو از سا
ش پذيرش دانشج
ش جهت ارتقاي ا
 جهت بهبود كيف
زاري  اولين جشن
كاري در برگزاري
ندازي سيستم تلف
ري وايجاد مركز

گز                 

پنجمين-6
كنگره-7
اولين-8
تروما-9

بهداش-10
بهداش-11
تازه -12

طرح هاي تح
ت-1 طرح
ب-2 طرح
م-2 طرح

بيماران مراج
ب-5 طرح
طرح -6
م-7 طرح

بهشتي كاشان
براساس ش
در دانشگاه

1-16-5 –

گستر-
تامين -
تبديل-
گستر-
گستر-
توسعه-
پذيرش-
افزايش-
تالش-
اقدام-
برگز -
همك -
راه ان -
پيگير -



  ني كاشان

 تاريخ پنجشنبه 

كودكان در مانا 
ويژه پزشكان ) 

 روزه واژينيت 

با  شي دانشگاه

بهداشتي درمان

وردهاي آن در

 مي 

سموميت هاي ك
)4(دون داخلي 

كنفرانس يك 

 1/9/87ايت 

 ستيك

گروههاي آموزش

  داشت

شكي و خدمات ب

ي وصدور دستاو

عضاي هيئت علم
8/87 

 ، سوختگي ومس
برنامه مد –8/87

14/7/87اريخ 

لغا308/87اريخ 
 فلج مغزي اسپاس

نت آموزشي وگ
/9/87  

 كي

 در دانشكده بهد
 شت

 مي

 اشت

 شت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ع انقالب اسالمي

جديد ارتقاي اع
25/8ن درتاريخ 

كارگاه سوانح
9/8مي  درتاريخ 

ن عمومي  درتا

ولواسكلتال در تا
كودك مبتال به
 هاي پزشكي

كنان حوزه معاون
23ز شنبه مورخ 

  ي
ر دانشكده پزشك

   ICMت

جويان كارداني
ر دانشكده بهداش

محيط وعموم –
در دانشكده بهدا
ر دانشكده بهداش

دانش 88 ي سا ل
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 نور

گاهي با موضوع

يي با آئين نامه ج
 انساني وپرندگان

8/87 

-25/7/87ريخ
ه پزشكان عموم

ويژه پزشكان) 3

ورزشي وماسكو
رمان توانبخشي ك
كردن  استاندارده

 ت برتر

رشناسان وكارك
روز شي دانشگاه

17/9/87 

دانشكده پزشكي
ئه درس آمار در
وارائه آن بصورت

  مايي
 جويان مامايي

  دانشجويان

  ماييري وما
  كده بهداشت

وليه جهت دانشج
ر ساير شهرها در
داشت حرفه اي
جويان واستادان د
ي دانشجويان در

 نشگاه

 شت حرفه اي
  كي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 اردوي راهيان ن
د ونخبگان دانشگ

ئت علمي وآشنا
هاي آنفوالنزاي

/16و15رتاريخ
اره كمردرد درت

ويژه) 5( داخلي
3(مدون داخلي

در آسيب هاي و
وين ارزيابي ودر
پزشكي وپياده ك

 بعنوان وب سايت
تقدير ازكا راه با

آموزشت محترم
7ممتازدر تاريخ

د آموزشي در د
وري همراه با ارا
وره فيزيو پات و
ده پرستاري وما
العات براي دانشج
ه نظر خواهي از
 دانشكده پرستار
شجويان در دانشك
 هاي بهداشتي ا
حوزه دانشگاه در
 در سه رشته بهد
فس براي دانشج
 الكترونيك براي
شوراي توسعه دا
سط كانون بهداش
شد مدارك پزشك

و برنا 87د سال

ي هيئت علمي به
م انديشي اساتيد

تقاي اعضاي هيئ
يك روزه تازه ه
مي طب سنتي در
 علمي يك روز

برنامه مدون -8
برنامه م -7/87/
  7/8/87و6

صول فيزيوتراپي د
مي روش هاي نو
گره بين المللي پ
عاونت آموزشي
سش وپاسخ همر

ومعاونت  دانشگاه
ر از دانشجويان م

واحد2ي بصورت
صورت واحد تئو

ر دوت آموزشي د
راهنما در دانشكد
س فن آوري اطال
رد اساتيد بوسيله
ي دانشجويي در
علمي توسط دانش
آموزشي مراقبت
علمي خارج از ح

ويانلمي دانشج
آموزشي عزت نف
وزشي كتابخانه

M وارائه آن به ش
شت حرفه اي تو

 كارشناسي ارشد

زارش عملكرد

نفر از اعضاي8م 
زاري جلسات هم

/87 

زاري كارگاه ارت
زاري كنفرانس ي
زاري سمينار علم
زاري كنفرانس

12/8/87و11خ 
/17ي  درتاريخ 

6سيت در تاريخ 
زاري كارگاه اص
زاري سمينار علم

ر كنگمقاله د 13 
ي وب سايت مع
زاري جلسه پرس
ر رياست محترم
اري جشن تقدير
 مهارتهاي باليني
 روش تحقيق بص
سي بهبود كيفيت
عه نقش اساتيد ر
وب نمودن درس
بي كيفي عملكر
زاري سمينارهاي

سمينار ع 5زاري 
كارگاه آ6زاري 
بازديد ع 8زاري 

يل هسته هاي عل
كارگاه آ2زاري 

زاري كارگاه آمو
MPHين برنامه 

اهنامه  بهداشپ گ
وب نمودن دوره

گز                 

اعزام -
برگز -

19/11
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -

درتاريخ
عمومي
وسرويس

برگز -
برگز -
ارائه -
معرفي -
برگز -

حضور
برگزا-
ارائه -
ارائه -
بررس -
توسع -
مصو -
ارزيا -
برگز -
برگز -
برگز -
برگز -
تشكي -
برگز -
برگز -
تدوي -
چاپ -
مصو -



  ني كاشان

و در رشته هاي 

رد به دانشگاه 

در دانشكده  ي

پزشكي سراسر 

( تحصيلي  سال

3/11/87 

 از اين دانشگاه

پنجاه وپنجمين 

بهداشتي درمان

ي جذب دانشجو

شجويان تازه وار

ولوزي وهوشبري

گاههاي علوم پ

مرحله در طول س

3تاريخ در علمي
ممتا انشجويانزد

اسر كشور در پ

شكي و خدمات ب

شگاهي وپيگيري

 زشكي

شنا نمودن دانش

مايشگاهي ، راديو

ن با ديگر دانشگ

 شي

 روش اينترنتي

OSC در چهار م

ء اعضاي هيئت ع
دو نفر ازع باالتر 

رلوم پزشكي س

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ژي وعلوم آزمايش

ن دانشكده پيراپز

 يراپزشكي

ن در زمينه آش

، علوم آزماشكي

 پزشكي همزما

 يئت علمي

گروههاي آموزش
به ر  88/87يلي

CEري آزمون 

 آئين نامه ارتقاء
ن ممتاز به مقاطع

دانشگاههاي عل
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شبري ، راديولوژ

 پزشكي

 كليه دانشجويان
 ده پيراپزشكي

ود در دانشكده پي
 براي دانشجويا

 اپزشكي

اي مدارك پزش

لتحصيالن رشته

 سان ارشد

اران واعضاي هي

Mini-C در گ
ر در سال تحصي

برگزار  - خصصي

ر آشنايي با مفاد
زمون دانشجويان

 زايمان در ميان

   

امه هاي اجرايي

جلسه ش

سي پيوسته هوش

در دانشكده پيراپ
 دانشجويي براي
باطي در دانشكد
ويان جديدالورو
ود به دانشگاه
 در دانشكده پيرا
جويي در رشته ها

  ارباب رجوع
 )حال مناقصه

 ره

   ارزيابي

ري ويژه فارغ ال
.گاه برگزار شد

 في به ارتقاء

ستياران وكارشناس
ن ارزشيابي دستيا

 ران

CEX- DOP
ت وپذيرش دستيا

صصي وفوق تخص
  )ي

بمنظور ت علمي
ه ورود بدون آز

 . ديدند

اريهاي زنان وز
1387ور ماه سال
  پايه معوقه

و برنا 87د سال

شته هاي كارشنا
شته هاي مذكور
مپيوتر دانشگاه د
ي روش تحقيق
ي مهارتهاي ارتبا
ستقبال از دانشجو
ي مهارتهاي ورو
ن اجرا مي شود
اي علمي دانشج

يا جهت تكريم ا
در ح( ي ديجيتال
 ينتر ليزري

ترونيكي سه كار
ي روشهاي نوين
  ستياران باليني

ه آزمون دستيار
در اين دانشگ 86/
 OSCE ومعرف

وزشي جهت دس
ي روشهاي نوين
گاهها ويژه دستيار

S درون بخشي
بت نام امتحانات
ت دانشنامه تخص
ر گروه  آموزشي

 ژه دستياران

تقاء اعضاي هيئت
رج در آئين نامه
رشد پذيرفته گرد
سوم دررشته بيما
تخصصي شهريو
 ساليانه ونبودن پ

زارش عملكرد

ب دانشجو در رش
سي ناپيوسته رش

كامندازي مركز 
زاري كارگاههاي
زاري كارگاههاي
ندازي فرآيند اس

كالسهايزاري 
دهايي كه در آن
ندازي انجمن ها

  شكي
ندازي تلفن گوي
ري امور بايگاني
ور دانشنامه با پري
ور كارتهاي الكت
يل كارگاه براي
لوگ بوكهاي د
 و ششمين دوره

/1/12 در تاريخ 
زاري آزمونهاي

 دفترچه هاي آمو
كارگاههايزاري 

زاري كليه كارگ
زاري آزمونهاي
ع رساني براي ثب

اي امتحانا نام بر
بار براي چهار 1

زاري كارگاه ويژ
كارگاه ارتزاري 

اس شرايط مندر
طع كارشناسي ار
ب عنوان رتبه س
آزمون دانشنامه ت
ور بروز فرم پايه

گز                 

جذب -
كارشنا

راه ان -
برگز -
برگز -
راه ان -
برگز -

وفرآيند
راه ان -

پيراپزش
راه ان -
پيگير -
صدو -
صدو -
تشكي -
تهيه ل-
يس -

كشور
برگز -
تهيه -
برگز -
برگز -
برگز -
اطالع -
ثبت -

6جمعا
برگز -
برگز -
براسا -

در مقطع
كسب -

دوره آ
صدو -



  ني كاشان

 د مربوطه

 ئاتر مركزي 

پزشكي كاشان 

  ) نام

بهداشتي درمان

شكده ها واساتيد

اماها در آمفي تئ

 دانشگاه علوم پ

ي درهنگام ثبت

شكي و خدمات ب

سرپرستان دانش –

ت پرستاران و ما
 ت

در) 30/3/87( 

ذ تائيديه تحصيلي

 ي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  رماني

–عاونت اموزشي 

جهت 19/4/87 خ
شگاه قرار گرفت
ار روز پنجشنبه

اخذ(ورآموزشي 
  ..........و

تولوژي وعفوني

  مامايي

 مربيان

  داشت محيط

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  زارت متبوع
سنل بهداشتي در

  دانشكده ها
ست دانشگاه ومع

 آموزشي

در تاريخن ديابتي
ستياران متاهل دانش
 براي نخستين با

 

ن وتسريع درامو
يوتر وداربست و

دانشكده نظير پا
  ده پزشكي

كده پرستاري وم
 يان

 از طريق ارتقاء م
  

  رفه اي
ره هاي فوق وبهد

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

شي وارسال به وز
هيئت علمي وپرس
رد آن به اساتيد د
خورد آن به رياس
راي گروههاي آ

  ولين
 ش مداوم

راقبت از بيماران
ي در اختيار دست
 گروه پزشكي

رح وظايف آنان
  ت به سال قبل

جوع ودانشجويان
كامپي –صندلي –

  1388سال
  يزيولوژي

 ي

 ي

صيالت تكميلي د
تحانات  دانشكد

به دانشك  مربوط
 در بين دانشجوي
ستاري ومامايي
موزش پرستاري
شد بهداشت حر
داشت براي دور

  جامد
صويب وزارتخانه

  نياز جديد

و برنا 87د سال

گروه آموزش 25
ه براي اعضاي ه
كده ها وبازخور
ال گذشته وبازخ
رنامه آموزشي بر
رنت ويژه مشمو
مديريت آموزش
علمي يكروزه مر
ز اول تيرماه جاري

رشته هايرشد

  1387 سال
  ري وشبكه
  ي ثبت نام

رسنل و ابالغ شرح
زائد ثبت نام نسبت
تكريم ارباب رج

–ب از جمله ميز

واهداف كلي س
شي دوره پاتو فيز
ي دوره استيجري
دانشكده پزشكي
ش رشته هاي تحص
اد محل سالن امت
ن شده آموزشي
ليتهاي پژوهشي
ديار دانشكده پر
ور جونيور در آم
ي كارشناسي ار

نشكده بهدهاي دا
گاه مواد زائد ج

m در صورت تص
ي وپرسنل مورد ن

زارش عملكرد

 ارزيابي دروني 
كارگاه 17زاري 

سئواالت دانشكز 
بي اساتيد در سا
 فرم پروپوزال بر
ندازي مركز اينتر
داري نرم افزار م

كنفرانس عزاري 
احد مسكوني از
ون كارشناسي ا

  ر شد
تاد ثبت نام در
 بسته سخت افزا
 بسته نرم افزاري
مه ريزي براي پر
ز ف فرآيندهاي

م شايسته جهت ت
 امكانات مناسب

برنامه و–11 – 5
ميل برنامه اموزش
نگري برنامه هاي
وين استراتژي د
گيري و گسترش
گيري جهت ايجا
اي نقشهاي تعيين
سعه وترويج فعال
ايش تعداد استاد
ياي سيستم سينيو
گيري وراه اندازي
هيز آزمايشگاهه
 اندازي آزمايشگ

mphروع دوره 
ذب هيئت علمي

گز                 

تهيه -
برگز -
آناليز -
ارزيا -
تهيه -
راه ان -
خريد -
برگز -
ده وا -
آزمو -

برگزار
اقدامات ست

تهيه - 1
تهيه - 2
برنام - 3
حذف - 4
اقدام - 5
تهيه - 6

 1 – 16 – 5
تكم -
بازن -
.تد -
پيگ -
پيگ -
ايفا -
توس -
افزا -
احي -
پيگ -
تجه -
راه -
شر -
جذ -



 

 

  ني كاشان

 لي

 يشتر با دانشگاه

 وفولتايمي در 

ي ارتباط موثر 
ته هاي مختلف 

 شتر با دانشگاه

حصيلي تكميلي 

اري بيهوشي و 
ارشناسي رشته 

رشد رشته هاي 
  دهان ودندان

بهداشتي درمان

حصيالت تكميل

 آنها در تعامل بي

هاي پايه ساليانه

 آموزش برقراري
 التحصيالن رشت

آنها در تعامل بيش

شي و مقاطع تح

هاي جديد دستيا
و در مقطع كا  

سي كارشناسي ار
رداني بهداشت د

 تكميلي

شكي و خدمات ب

 زان

ي ورشته هاي تح

يختن حساسيت

 در تكميل فرم ه

 تحت وب

،ي دانشجويان 
ش بالندگي فارغ

ختن حساسيت آ

رشته هاي آموزش

 تأسيس رشته ه
-بافت شناسي  

ي و آسيب شناس
كار -اتاق عمل –

اطع تحصيالت ت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي وعملي كارور

شت وپيراپزشكي

شجويان وبر انگي
 زشكي

 فرآيند جاري

ورود اطالعات ت
ت روحي ورواني

مندي وافزايشن

دانشگاه وبرانگيخ

قاضاي تاسيس ر

شكي و پيشنهاد
-شت حرفه اي

بيماريهاي عفوني
– هاي هوشبري 

 آموزشي در مقا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 كي

يني مهارتهاي بال
 دانشجويان

ف پزشكي ، بهدا

ت دانش با مشكال
ي دانشكده پيراپز
 و شفاف سازي

  اليني
العات وامكان و
كاهش مشكالت
هايت ارتقاء توان

ت هاي جاري د
:  

ي دستياري و تق

ه هاي گروه پزش
رشد بهداشسي ا

 ن

ياري بيهوشي و ب
كارشناسي رشته
ايياري رشته ه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشكده پيراپزشك
ري آزمون جامع
ساتيد از ديدگاه د
شته هاي مختلف

E-  
نا نمودن والدين
ضاي هيئت علمي
صميمات مديران
ي باليني وغير با
ن برنامه بانك اطال
ويان با هدف ك

ودر نهي دانشگاه
 مختلف

ي والدين از فعاليت
:ونت آموزشي

 توسعه دوره هاي

س ارشد در رشته
ر مقاطع كارشنا
شت دهان ودندان

 ه

  رزيابي اساتيد

 رشته هاي دستيا
فت شناسي و  ك
ه دوره هاي دستي

و برنا 87د سال

گاه تحقيقاتي دا
ن فرآيند برگزار
رتهاي باليني اسا
رنامه آموزشي رش

Learningي 
خانواده براي آشن
ضاي فيزيكي اعض
هنگ سازي تصم
عات در حيطه ها
حت وب نمودن
ت روان دانشجو
موزشي وفرهنگي
ت آنان در امور م
 افزايش آگاهي
ستراتژيك معاو
م در زمينه هاي

صص و كارشناس
سيب شناسي در

كارداني بهداش -
M  

ن المللي دانشگاه
م افزار سيستم ار

 88 :  
جديد در ه هاي

با -ت حرفه اي
 در زمينه توسعه

زارش عملكرد

 اندازي آزمايشگ
گيري عملي شدن
جام ارزشيابي مها
آيند ارزشيابي بر
گيري راه اندازي
گزاري سمينار خ
گيري اصالح فض
گيري براي هماه
وارد نقص اطالع
گيري وبررسي تح
قاء سطح سالمت
هينه با محيط آم
فزايش مشاركت
امه مدون جهت

برنامه ا - 12-
ت الزمد تسهيال

  ه
ن پزشك متخص

آ –هاي عفوني 
-اتاق عمل –ي 

MPHين برنامه 
اندازي واحد بين
يري وساخت نرم
ختصاصي سال
هاد تأسيس رشته

بهداشت -يولوژي 
د تسهيالت الزم

گز                 

راه -
پيگ -
انج -
فرآ -
پيگ -
برگ -
پيگ -
پيگ -

مو
پيگ -
ارتق -

وبه
وا

برنا -
1-16-5-

ايجاد -
دانشگا

تأمين -
بيماريه

هوشبري
تدوي -
راه ا  -
پيگي  -

اهداف اخ
پيشنه -

راديوبيو
ايجاد -



  ني كاشان

 

13  

ي هيئت 
 ي

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بهداشتي درمان

تعداد كاركنان

      70 

70 

70 

70 

70 

70  

387ي درسال 

تعداد اعضاي
علمي

47 
10 
12 

15 

25 
30 
15 

7 
12 
30 
12 
10 
21 
40 
30 

شكي و خدمات ب

  1387سال 

 علوم پزشكي

 د دوره

  دوره
  دوره
  دوره

  دوره

  دوره
  دوره
  دوره

  دوره
  دوره
  دوره

  دوره 
  دوره
  دوره
  دوره
  دوره

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ت كاركنان در س
 داد دوره

 دوره

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

سعه آموزش

تعداد

د2
د1
د1

د1

د1
د1
د1

د1
د1
د1
1
د1
د1
د2
د1

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

جرا شده جهت
تعد

1

  
مطالعات وتو

 
  عداد

 دوره مقدماتي

 اي در آزمون

 )مانا(ال

 درماني

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اي آموزشي اج
  تعداد 

  از منكر

 

 ي سبز

شده در مركز م

تع                       

 مي

طراحي و نصب

الت چند گزينه

 دانشجويان
 ك سالم

خوشي هاي اطفا

العات بهداشتي د

و برنا 87د سال

برنامه ها
                              

 وزش

 آئين نگارش

آتش نشاني
ونهيه معروف

فرزندپروري
CPR 

ولت سبز وفضاي

آموزشي اجرا ش

                         
 آموزش

عضاي هيئت علم
  باليني

 با راهكار هاي ط
ICM(  

ل طراحي سئواال

 طرح درس
ي بهتر ارتباط با د

ي مراقبت كودك
Well Ch(  
ناخي ادغام يافته
  هاي باليني

 هنما
مستند سازي اطال

  شير مادر
 وزادان

  آزمون ها
 لوم آموزشي

زارش عملكرد

               
موضوع دوره آمو

امر به

دو

برنامه هاي آ

   
موضوع دوره آ
كارگاه ارتقاء اع
كارگاه ارزيابي
كارگاه آشنايي
(پزشكي باليني 

در كارگاه اصول
  هاي پزشكي 

كارگاه تدوين ط
كارگاه راه هاي
كارگاه آموزشي

  )hild Care
كارگاه مراقبتهاي
كارگاه مهارت
كارگاه استاد را
كارگاه اصول م
كارگاه تغذيه با
كارگاه احياء نو
كارگاه سنجش
كارگاه كواريول

گز                 

 رديف

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥  

٦  

 رديف

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  



  ني كاشان

 كت كننده

  نفر3
 نفر2

 نفر2

 نفر5

 نفر6

 نفر2

 نفر

 نفر4

 نفر

 نفر1

 نفر1

  نفر2
  نفر

  نفر5
  نفر3

  نفر
  نفر3

  نفر3
  نفر

  نفر4
  نفر5
  نفر3
  نفر6

  نفر2
  نفر3

  نفر
  نفر8

  نفر6
  نفر5
  نفر2

بهداشتي درمان

13 

تعداد شرك ه

39
25
28
54
68
22
17
47
18
52
29

29
15
56
30
16
34

305
ن6

41
50
30
60

292
39
16
83

61
500
29

شكي و خدمات ب

387 در سال
  

تعداد دوره

  دوره1
 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1
 دوره1    

 دوره1

 دوره1

 دوره1

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

موزش مداوم
تعداد                     

  شكي

   پرستاران

( 

 
 لتال

ك مبـتال بـه فلـج

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

شده توسط آم
            

  منطقي دارو

 يمان

ر آزمون هاي پزش

 ي
قوانين حرفه اي

 ))مانا
(Well Child

 
 ي پستان

 كان در مانا

ساني و پرندگان
 و ماسكولواسكل
وانبخشي كودك

 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

آموزشي اجرا ش

مصرفجويز و
 ث غير مترقبه

صصين زنان وزاي
 كان عمومي

 ي
چند گزينه اي در

 كان عمومي
 ث غير مترقبه
 كان عمومي

ت از بيماران ديابتي
 مستند سازي و

 كان عمومي
 كان عمومي
((شيهاي اطفال

(d Care سالم
 عمومي
 مومي

ت و سرويسيت
مشاوره توده هاي

 كان عمومي
وميت هاي كودك

ي آنفلوانزاي انس
ب هاي ورزشي
يابي و درمان تو

ت و سرويسيت
AIDS 

 ومي

و برنا 87د سال

برنامه هاي آ

 ش

سخه نويسي و تج
صحنه در حوادث

ويژه متخص)2(ي  
ويژه پزشك)1(ي 

خالقيت و نوآور
حي سئواالت چ

ويژه پزشك)1(ي  
صحنه در حوادث

ويژه پزشك)3(ي  
ك روزه مراقبت
ك روزه  اصول

ويژه پزشك)3(ي 
ويژه پزشك)9(ي  

 ادغام يافته ناخو
مراقبت كودك

ويژه پزشكان ع) 
ويژه پزشكان عم
 كروزه كمردرد

  مولكولي
ك روزه  واژينيت
يص، درمان و مش

ويژه پزشك)5(ي 
مسموسوختگي و

  سنتي
ك روزه تازه هاي
يوتراپي در آسيب

ارزش هاي نوين
 

ك روزه  واژينيت
وHIVكروزه

ژه پزشكان عمو

زارش عملكرد

ضوع دوره آموزش

رگاه آموزشي نس
رگاه ترياژ در ص
امه مدون نازائي
امه مدون عفوني
رگاه مديريت خ
رگاه اصول طراح
امه مدون داخلي
رگاه ترياژ در ص
امه مدون داخلي

يكفرانس علمي 
فرانس علمي يك
امه مدون عفوني
امه مدون داخلي

مراقبتهايرگاه 
رگاه آموزشي م

)3(ون كودكان 
و) 4( ون داخلي

فرانس علمي يك
رگاه كلونينگ م
فرانس علمي يك
مينار علمي تشخي
امه مدون داخلي
رگاه سوانح ، سو
مينار علمي طب

فرانس علمي يك
رگاه اصول فيزي
مينار علمي روش
 زي اسپاستيك

فرانس علمي يك
فرانس علمي يك

ويژ 8ون داخلي 

گز                 

موض رديف

كار 1
كار 2
برنا 3
برنا 4
كار 5
كار 6
برنا 7
كار 8
برنا 9

كنف 10
كنف 11
برنا 12
برنا 13
كار 14
كار 15
مد 16
مد 17
كنف 18
كار 19
كنف 20
سم 21
برنا 22
كار 23
سم 24
كنف 25

كار 26
سم 27

مغز
كنف 28
كنف 29
مد 30



  ني كاشان

 كت كننده

  نفر2
  نفر

  نفر4
  نفر3
  نفر7
  نفر3
  نفر7

  نفر5
  نفر3
  نفر2
  نفر7
  نفر3

  نفر
  نفر1
  نفر3
  نفر7
  نفر7
  نفر7
  نفر7

  نفر
  نفر4
  نفر4
  نفر2
  نفر6
  نفر3

بهداشتي درمان

تعداد شرك ه

21
14
45
32
75
38
76

55
32
23
72
31
16
10

33
75
75
75
75
15
44
40
24
60
30

شكي و خدمات ب

  
تعداد دوره

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1
 دوره1  

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

 دوره1

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

تعداد                     

  عفوني
  ي مربوطه

ن مبتال به سـكته

   بالين

   جنين
 ك

 ز
 ز

  دارو ساز

  كالمپسي

  كالمپسي

   جمجمه
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 كي
ليني وبيماريهاي ع
ها و واكنش هاي

 سان و دام
تواني در بيماران

تزريقي در هاي

رزيابي سالمت
ت در انواع شوك

 وع
 نت بيمارستاني

دكتراي دارو ساز
كتراي دارو ساز
  ويژه دكتراي د
 تراي دارو ساز

ه اكالمپسي و اك

ه اكالمپسي و اك
 ن بلوغ

زايش فشار داخل

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

لي ديجيتال پزشك
كروب شناسي بال
 خون و فرآورده

 هاي دهان
 ي التهابي روده

هاي مشترك انس
ت درماني و بازت

 كاربرد محلول
 كان عمومي

ي با روش هاي ا
شگيري و مراقبت

 ومي
 نمونه هاي مدفو
هاي كنترل عفون

 شت محيط
ويژه دي عفوني

ت عصبي ويژه د
ي قلب و عروق
ون ريز ويژه دكت
ص و اقدام درپره

 ث غير مترقبه
ص و اقدام درپره

روان در دورانت
قبت ازبيماران با افز

 ر و زبان

و برنا 87د سال

 ش

ملمنابع كتابخانه
تي بيوتيكي درميك
ك روزه  انتقال
ك روزه  بيماريه
كروزه بيماريهاي
ك روزه  بيماريه
ك روزه  اقدامات

ك روزه  اصول
ويژه پزشك)2(ي 

ك روزه  آشنايي
كروزه اصول پيش

پزشكان عموژه
گلي و ميكروبي
ك روزه  شيوه ه
ول خدمات بهداش
درماني بيماريهاي
درماني اختالالت
درماني بيماريهاي
درماني غدد درو

ك روزه  تشخيص
صحنه در حوادث
ك روزه  تشخيص
ك روزه  سالمت
 روزه  اصول مراق
الالت بلع، گفتار

زارش عملكرد

ضوع دوره آموزش

رگاه آشنايي با م
رگاه مقاومت آنتي
فرانس علمي يك
فرانس علمي يك

علمي يكفرانس 
فرانس علمي يك
فرانس علمي يك

  زي
فرانس علمي يك
امه مدون داخلي
فرانس علمي يك
فرانس علمي يك

ويژ 7ون داخلي 
رگاه  بررسي انگ
فرانس علمي يك
مينار علمي  اصو
امه مدون دارو د
امه مدون دارو د
امه مدون دارو د
امه مدون دارو د
فرانس علمي يك
رگاه ترياژ در ص
فرانس علمي يك
فرانس علمي يك
فرانس علمي يك
مينار علمي  اختال
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آموزش مولين   
7  سال در 
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آي
زش
دانپ
دن

ي آموزش مداو
١٣٧٢
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17 1
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ن در برنامه ها
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382 245
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مشم تعداد ي
آاشان شآي

124

صين
ص
متخ

مشمول نوع 

  
  

عداد  برنامه هاي
-١٣٨٧  لهاي

6
22 20

78 1380

سال

 شرآت آنندگان
-١٣٨٧ سالهاي

711661181104
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امه هاي اجرايي

جلسه ش

فراواني زيع
پزش علوم    گاه
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شنا

 
شد
ار

تعتوزيع فرواني
سال
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فراواني تعداد
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  ني كاشان

 عشاق الواليه 

بهداشتي درمان

وهنوردي هيئت

شكي و خدمات ب

  سه
  سه
  سه
  سه
  سه
  سه

كانون كو -چكاد

  لسه
  سه
  سه
  د
  سه

  سه 
  سه
  سه
  سه
  سه
  سه

 

  مربوطه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء
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جلس 24 
كانون چ -ب نغمه

جل 12  
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جلس 4 
مورد 3 
جلس 2 
جلس 10 
جلس 4 
جلس 4 
جلس 3 
جلس 12 
جلس 3  

)س(گاه الزهرا 

يجاد تأسيسات
 يي
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  :ه

          
   

   
                
   
نون شعر و ادب

   
   
   
   
   
   

    
   
   
   

       

 نشگاه

 گاهها

رستاري و خوابگ
 و آرايشگاه

يشگاه مردانه و ا
زه امور دانشجوي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

هنگي دانشگاه
 :يي، فرهنگي

     
   ك جلسه

                  
                  
 

                      
كا -نسل انتظار -

                   
 
   ر و بهمن

   جو
 
 

رود مهر و بهمن
   گمنام
   دو

    جلسه
وزشي              

  :يي

اي گمنام در دان

يني جهت خوابگ
 ي دانشجويي

 كي
 شويي

كت دانشكده پر
وبروي نانوايي و
ت راه اندازي آراي
هيئت امنا در حوز

 جويي
  ماني معاونت

و برنا 87د سال

نشجويي، فره
عاونت دانشجوي

         
نگي هر ماه يك
 روز يك جلسه

عاونت              
        

ي صنفي          
-هالل احمر(ي 

ي                    
   ها كل

جديدالورود مهر
 جشن روز دانشج

   
   
جويان جديدالور

داي گتدفين شه
 مسابقات تكواند
وي هر ماه يك
ها و معاونت آمو
  امور دانشجوي

  مي
خاكسپاري شهد
  ديس دانشگاه

قطعه فرش ماشي 
يزي خوابگاههاي
اه دانشكده پزشك

ر خشكشزي دفت
بوفه و سوپر مارك
گذاري محوطه ر
احد مجزا جهت

ئت رئيسه و ههي
و مالي امور دانشج
الح ساختار سازم

زارش عملكرد

معاونت دا -6
دفتر مع - 1- 6

 شوراي فرهنگي
سات شوراي فرهن

ر 15د شاهد هر 
راي پژوهشي مع
رشناسي معاونت

انشجويان شوراي
شجويان كانونهاي

   جلسه
انشجويان بسيجي
ت نظارت بر تشك
بال دانشجويان ج

هايهنگي برنامه
   فجر

 ر بر نشريات
يته اسكان دانشج
زاري هماهنگي ت
هنگي برگزاري
ري انضباطي بدو
هؤساي دانشكده

مديريت - 2-
ليتهاي عموم

مراسم تشييع و خ 
ايي در محل پرد

 280 و تحويل 
كلي و رنگ آمي
ي بوفه و فروشگا
زي محل راه اندا
ن محل استقرار ب
ازي و جدول گ
و احداث يك وا
مودن مصوبات ه
كاتبات اداري و
ظيم فرمهاي اصال
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1-16-6
    1 -16 -
جلسات ش -
پيش جلسا -
جلسه ستاد -
جلسه شور -
جلسه كار -
جلسه با دا -
ه دانشجلس -

هر ما ه يك
جلسه با دا -
جلسه هيئت -
استقبستاد  -
ستاد هماه -
ستاد دهه ف -
كميته ناظر-
جلسه كمي -
ستاد برگز -
جلسه هما -
جلسه شور -
جلسه با رؤ -
 1 -16 -6

فعال) الف
برگزاري -
افتتاح نانو -
خريداري -
تعميرات ك -
راه اندازي -
آماده ساز -
مهيا نمودن -
محوطه سا -
تفكيك و -
عملياتي نم -
پيگيري مك -
تهيه و تنظ -
  



بهداشتي درمان  ني كاشان

 وابگاه انديشه

 )ع(

شكي و خدمات ب

 عدد قاشق 1

مليات بنايي خو

 ) ع( علي 

(وابگاه امام علي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

500يخ شوي و 

 صوصي فيض 

 
 ع

 بگاه انديشه

جاد پارتيشن و عم
 

 ) ع(م علي 

ي خوابگاه امام
صب پارتيشن خو
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  پز خانه

 وبت

 دلي جديد

  قوي

 ي

 يك دستگاه سيخ

 ها

 ديدالورود

در خوابگاه خص
 سيساتي آن

 ) ع(

 شجويان

سي خوابگاهها
ي وزارت متبوع

) س(گاه الزهرا
ه به طبقات خوابگ
ر دو طرف با ايج

يشه خوابگاه اند
بگاه خوابگاه امام

 )ع(لي

ليتري برا 4000
طبقه و نص 3ه به

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  پزشكي

براي كباب 100
ر سلف پزشكي

رستاري در دو نو
عدد صند 100يه

شت ديفرانسيلي
سرويس پزشكي
وگرمي ديجيتالي
غ پز درب دار و

 ف پرستاري

اتاق مجزا 2 به

 زشي پاركي

جويان خوابگاهه
ن دانشجويان جد
نه و شبانه مازاد د
 ساختماني و تأس
خوابگاه امام علي

أمين امنيت دانشج
 بگاهي

هت تعميرات اسا
در كارگاه ستادي

بگر طبقات خوا
كشي آب تصفيه
اري خوابگاه در
راي دانشجويان

هاي خوابگو سالن
 خوابگاه امام عل
سوخت گازوئيل
كشي آب تصفيه

و برنا 87د سال

ي سلف سرويس
0با دور ) زوزفن

جاق گاز قوي در
هاي پزشكي و پر
 غذاخوري و تهي
ستگاه چرخ گوش
 كن در سلف س

كيلو 500سكول
گ بخار پز و مرغ

 رس غذا

 رويس مركزي

 تأسيسات سلف
تاري سلف پرس

 
 گاه آب تصفيه

ها به وسايل ورز
ش و پاسخ با دانشج
هها جهت اسكان
دانشجويان روزان
گاهها و فضاهاي

دازي نگهباني خو
ابگاهي جهت تأ
 در محوطه خواب

 نفره  350گاه

ميليون ريال جه
دي امور رفاهي د
ط تلفن داخلي د
فيه آب و لوله ك
رودي راه اضطرا
صندلي مطالعه بر
ياتور در اتاقها و
گانه سوز جهت
د تانكر ذخيره س

و لوله كصفيه آب

زارش عملكرد

   تغذيه 
زي و كف سابي

اگز(ب هواكش 
ب شش عدد اج
ه سلف سرويس

هايكل روميزي
 و نصب يك دس
تگاه آب تصفيه

تگاه باس يك دس
د شش عدد ديگ

هزار پر 250زيع 
حداث سلف سر
يستم فاضالب و
نبار مواد غذايي
 خوابگاهها

وابگاهها به دستگ
جموعه خوابگاهه
 جلسات پرسش
ص فضاي خوابگاه
ي جهت اسكان د
 ضروري خوابگا
 اساسي و راه اند
اري محوطه خو
گشت انتظامات
وز احداث خوابگ

100تأمين اعتبار 
هاي پيشنهادخص

خط 2راه اندازي 
قك دستگاه تصف
مليات اصالح ور

عدد ص 30تحويل 
عدد راد 30صب 

صب مشعل دو گ
تحويل يك عدد
صب دستگاه تص
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تبيين شاخ -
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خريد و ت  -
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خريد و نص  -
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خريد و نص -
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  ريال 25
  ريال 2
  ريال 8
  ريال 4

  ريال 1

  ريال 1

  ريال 13
  ريال 2
  ريال 
  ريال 

  ريال7000

  ريال 

ويان پسـر تـرم     

ل آن در تـاريخ      

 بـا اسـترس در    

نترل استرس بـه  

بهداشتي درمان

مبلغ
519190000

260910000
817700000
408000000
072500000

104544000

300307900
242000000
18543559
18760000

اساس سرانه بر 
  نفر 60= 87
  نفر 1225 -87

  نفر 1230=87 

  
  

6000000

بـراي دانشـجو 87

ـگيري و كنتـرل

د بر نحوه مقابلـه

چگونگي كن آن،
 ي

شكي و خدمات ب

  داد
  نفر 1
  نفر 2
  نفر 7
  نفر 
  نفر 1

  نفر 3

  نفر 7
  نفر 1
  نفر 

ب  نفر 2
7تابستان 

7نيمسال اول 
نيمسال دوم

  نفر 7
  نفر 6
  نفر 1

31/2/7و  1/87/

و چگـونگي پيشـ

ريت آن با تأكيد
 7/5/87و  87

 راههاي مقابله با آ
ي به المپياد ورزشي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 )ع( امام علي 

تعد
971

238
722
32

143

388

769 »ه
155

39 »اه

2680

735 ي
617
110

/24  تـاريخ   در

خودكشـي وـه،

، استرس و مدير
31/4/7در تاريخ 

وعات استرس و
اعزاميجويان پسر 
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طه جلو خوابگاه
 )ع

 ) ع( علي

 )ع(ام علي

  پايه

 مربوطه سهم

وزش كل دانشگا

وزش كل دانشگا

نصراف و انتقالي
 جويان

ن مديريت خشم

و راههـاي مقابلـ
 كده پرستاري

ري ارتباط مؤثر،
المپياد ورزشي د

با موضو 26/5/87
زشي،براي دانشج

امه هاي اجرايي

جلسه ش

پاركي در محوط
ع(بگاه امام علي

نه خوابگاه امام
ويان خوابگاه اما

:  
  

 ورزشي و علوم

داخت حق بيمه

آموريز به حساب
 )روزانه(

ريز به حساب آمو

فارغ التحصيل، ان
ت وامهاي دانشجو

  :يي
گي تحت عنوان

وين افسـردگي و
هيئت علمي دانشك
موضوعات برقرار
شكار اعزامي به ا

6 و 28/5/87ريخ
هبود عملكرد ورز

و برنا 87د سال

هيزات ورزشي پ
در هر طبقه خواب
مايشي موتورخا
العه اتاق دانشجو
:فاه دانشجويان
عنوان

هايعمره، رتبه
 ي و تكميلي

  ه
ت درماني و پرد

وار«)ويان شبانه
شاهد و ايثارگر

وار«)شبانه(شاهد
  بيمه حوادث

عم از ميهمان، ف
رت جوان جهت

شاوره و راهنماي
ش مهارتهاي زندگ

  يي
 آموزشي با عناو
اهنما و اعضاء ه
ي آموزشي با مو

تر ورزشويان دخ
ي آموزشي درتار
زشي و راههاي به

زارش عملكرد

ب وسايل و تجه
هاي فرنگي دت

دايي سيستم گر
ويل ميزهاي مطا

اداره رفا - 3- 

  يلي
  ن

ري عادي، حج ع
كن مقاطع عادي
ج روزانه و شبانه
فترچه بيمه خدما

 
شهريه دانشجو(2 

زينه دانشجويان ش
هريه دانشجويان ش
ن تحت پوشش

  خوابگاه

غت از تحصيل ا
ساب تجارت كار

    جويي
واحد مش - 4- 

جلسه آموزش 2 
خوابگاه دانشجوي

جلسه كارگاه 3 
حضور اساتيد را

جلسه كالسها 2 
شي براي دانشجو

جلسه كالسهاي  2
ر درمسابقات ورز
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تهيه و نصب -
نصب توالت -
رسوب ز - 

تهيه و تحو -
1-16-6-

وام تحصي
وام مسكن
وام ضرور
وديعه مسك
وام ازدواج
صدور دفت
 دانشگاه

وام تبصره
كمك هز
كمك شه
دانشجويان

ساكنين خ

اعالم فراغ
افتتاح حس
كار دانشج

1-16-6-
برگزاري -

اول ساكن خ
برگزاري -

با  23/4/87
برگزاري -

ميادين ورزش
2 برگزاري -

هنگام حضور



  ني كاشان

خصـيت، نحـوه      
ض بـراي اعضـاء        

مــاي دانشــگاه  

و )27/7/87(م  

و )  21/8/87ت  

   و هسـته هـاي       

 مناسـبت هفتـه     

امتحـان و  ت در    

 ن
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بهداشتي درمان

ن اخـتالالت شخ
نتقـاد و اعتـراض

13( 

ي و اســاتيد راهنم

 26/6/87يت 

  )87 ماه 

، قـم) 24/4/87( 

لغايـت  19/8/87

وانـي شهرسـتان

 خوابگاههـا بـه

 جهـت موفقيـت

ابگاههاي دختران

 در معرض خطر

 ره وزارتخانه

8  
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بـا عنـاوين 4/87
 و روانشناسـي ان

7/10/387(تاري 
ئــت علمــيي هي  

لغا 23/6/87يخ 
 ي مشاوره

مهر(انشكده ها

زشكي شهركرد

9( نس مخـالف  

ن ، بهداشـت رو

سش و پاسخ در

هـاييب ، توصـيه
 

 پيراپزشكي وخوا
 داشته اند 

  مذكور 

يتي دانشجويان

تر مركزي مشاور
6و  85تحصيلي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

/18و  11/4/87
 فـرد پرخاشـگر

 يراپزشكي

ود دانشكده پرست
ــراي اعضــاي ان ب

 هاكده

ديدالورود از تاري
ت به دفتر مركزي
ه هاي آنان در د

گاههاي علوم پز

نو ارتبـاط بـا جـ   

مخـدر شهرسـتان

ر در جلسات پرس

 بهداشت خواب
واحدهاي تابعه
مشاورة دانشكده

 GHQ28 در
پايايي پرسشنامه

 و اقدامات حما

 ارسال آن به دفت
ورودي سالهاي ت
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1/87 ،8/4/87 ،
گونگي مقابله با

جويان دانشكده پي
ويان جديدالورو
ــا دانشــجويا ط ب

وابگاهها و دانشك
ه دانشجويان جد

 خالصه اطالعات
لورود و خانواده

 )جلسه 4

در دانشگ 2منطقه

و) 4/4/87لغايت

 )جلسه

د مبارزه با مواد م

 رواني و حضور

پمفلت در مورد
ي در دانشگاه و و
ال نمودن دفاتر م

ز نقطه برشتر ا
 جهت بررسي پ

چگونگي فعاليتها

نماي دانشگاه و
ويان مشروطي و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

24/1 در تـاريخ
آسيب پذير، چگ

گي براي دانشج
گي براي دانشجو
 برقــراري ارتبــا

   دانشجويان
 ي

وانشناسان در خو
يهروانشناختي كل

كرد باليني و فرم
نشجويان جديدا

حداقل(بگاهها
ره و راهنمايي م

لغ 1/4/87(دگي
)24/10/87يت
ج 4حداقل (شگاه

ص دانشگاه ، ستاد

صوص بهداشت

شت روان، تهيه پ
شت روان هفتگي
شناسي باليني وفعا
ي كه نمراتي باالت
روي دانشجويان

GHQ  

 دانشجويان و چ

مي و اساتيد راهن
تحصيلي دانشجو

و برنا 87د سال

السهاي آموزشي
ك به دانشجويان آ

 شكي

ي مهارتهاي زندگ
ي مهارتهاي زندگ
شــي چگــونگي

ي فردي روزانه
ه و كتاب درماني
فزايش تعداد رو
ماني و ارزيابي ر

و گزارش عملك 
ي و معارفه با  دان
 و پاسخ در خواب
ان ادارات مشاو

شي مهارتهاي زند
لغاي 23/10/87( 

روانشناختي دانش
سيون موارد خاص

 .ها

هايي در خص فلت

و ترويجي بهداش
هاي بهداشو پيام

ن با مدرك روانش
ورد دانشجوياني

G در آذر ماه بر ر
 Q28 حاصل از

سازگاري مجدد
 لفني

عضاي هيئت علم
وط به وضعيت ت

زارش عملكرد

 چهار جلسه كال
چگونگي كمك

دانشكده پيراپزش 
 كارگاه آموزشي
 سمينار آموزشي
ي كارگــاه آموزش

13( 

هاي انجام مشاوره
راجعين كتابخانه
دفاتر مشاوره و اف
مت سنجي جسم

87ارشات سال 
 جلسات توجيهي

جلسات پرسش 
ر جلسه سرپرستا

24/10/87( 

ر كارگاه آموزش
ي در وزارتخانه
 جلسات كميته ر
ر جلسات كميس
صيلي دانشكده ه
مقاله و انتشار پمف

هاي تبليغي ويت
دن و ترك آن و
كارگيري مشاورين
حبه باليني در مو

 GHQ28جدد 
حليل اطالعات
شكالت فرا راه س
ي خط مشاوره تل
ي مشخصات اع
ي اطالعات مربو
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  ني كاشان

خمينـي ، هفتـه   
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  ه

د ، سالگرد امام خ
- ريحانـه هسـتي   
همـايش فرهنگـي

از انتظار تا -الب

  ن در هفته
تعداد
در

  طع تحصيلي
دكتراي تخصص
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ي برگزار شده

علم،  سوم خرداد
همـايش  -ـهدا 

هم  -جديـدالورود

داستان انقال -ويان

راي دانشجويان

  دي هفتگي

ه تفكيك مقط
 اي  حرفه

1  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و نمايشگاهها

گداشت هفته معل
همايش شـ -گاه

ه دانشـجويان جد

هنري دانشجو ثار

5  

ي ارائه شده بر

كران و كوهنورد

 هها

گي و هنري به
دكتراي د

5
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اجتماعي -گي

مراسم بزرگ  -2
ت حوزه و دانشگ
همـايش معارفـه

آ-ي پنهان جنگ

 2  
550: دختر 

  15: پسر 
  

رنامه و تفريحي
  ام برنامه

جمك-قم)ستاني

 )طبق مناسبت(

هاي خوابگاههانه
 )ت

 )هنرهاي دستي

 )وها

هاي فرهنگ دوره
كارشناسي ارشد

20 
  مورد 40 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 :نامهو فوق بر
هاي فرهنگ يش
١  

و 1دگي قرآني
زرگداشت وحدت

 - و هفته بسـيج
  ن در خاك

هاي اليه -ث حسن

 
   ي
   ي

هاي فوق بر ت
نا

درون ا(زيارتي

(اد و ائمه اطهار
 ني

 مسجد و نمازخا
طبق مناسبت(بي

 خوابگاهها
ه-نقاشي–خط

 گي عقيدتي
مراسمات و اردو

كت كننده در د
ك شناسي

60 
:  ه در دانشگاه

و برنا 87د سال

 امور فرهنگي و
ي به تفكيك هماي

٨تعداد :ماعي
مهارتهاي زند -ي

وز دانشجو و  بز
جشن طليعه نور

و عرشيان) كاران

حديث -خوبغاز
  ويي

:     
كلهاي دانشجويي
كلهاي دانشجويي

ساعات فعاليت

-هنگي سياحتي
 خانه خوابگاهها

ها و اعيا مناسبت
آن و كتابهاي دين
 السهاي احكام
عيه و زيارت در
وگواريهاي مذهب

خها ور دانشگاه
خ(موزشي هنري

 آموزشي فرهنگي
م(قرآني–زشي
 گي

نشجويان شرك
كارش

00
رآني برگزار شده

زارش عملكرد

مديريت - 5- 
هاي فرهنگي مه

اجتم - فرهنگي
اي  فناوري هسته

بزرگداشت رو، 
اهها، برگزاري ج

تكواندوك(زشي 
  ١٥تعداد  :ها 

يك سرآغ -صبح
كلهاي دانشجو
:هاي دانشجويي 
جويان عضو تشك

تشكجويان عضو 

تعداد س
 

اردوهاي فره
فعاليت كتابخ
گراميداشت
مسابقات قرآ
برگزاري كال
برگزاري ادع
برگزاري سو
پخش فيلم د
كالسهاي آم
آ كارگاههاي
مسابقات ورز
مشاوره فرهنگ

تعداد دا
  كارداني

900  
هاي مسابقات قر
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  گاه ها
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اي فرهنگي و
 

  مه
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 من

 ديني ديگر
 

حيفه سجاديه و

قدس،كتاب،رح

خانه هاي خوابگ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

هانوع فعاليت

عنوان برنا
 1387ر سال

387يات در سال
 شكل ها
مهر و بهملورود

 روز دانشجو

  عقيدتي

 دان فرهنگي
 وابگاهها

 شي
 اي فرهنگي

 نري

و كتابهاي د)ئت
)ي، تفسير قرآن

 نهج البالغه، صح
 

دهه فجر،دفاع مق

جد دانشگاه  نمازخ
 الد ائمه

 جاب و عفاف

و برنا 87د سال

تعداد و ن

ي فرهنگي داور
ميته ناظر بر نشري
يت نظارت بر تش
شجويان جديدال
امه هاي جشن ر

 تگي
زشي فرهنگي و

 ر ها
عالمان و دانشمند

اجتماعي خو-ي
  

 و فرهنگي
ورزش- فرهنگي

وراها و كميته ها
هاي آموزشي هن

 
  تريبون آزاد

جويد، حفظ، قرائت
 قرآن، روخواني
كتابهاي ديني و
 ديني و مذهبي
د(ههاي فرهنگي

 ي احكام
 زيارت در مسجد

ميالتها و اعياد و
 يهاي مذهبي

 و شهادت
ي مربوط به حج
 ي داراي مجوز

زارش عملكرد

گزاري جلسه شو
گزاري جلسه كم
گزاري جلسه هئي
اد استقبال از دانش
اد هماهنگي برنا

  اد دهه فجر
شن دانش آموخت
رگاههاي آمورز
مايش ها و سمينا
رگداشت هاي ع

فرهنگيامه هاي 
ست و سخنراني
سابقات ورزشي و
ركت در المپياد 
كيل جلسات شو
ره ها و كالس ه

 شاوره فرهنگي 
سش و پاسخ و ت

  ر سنجي
تجو(وزش قرآن 

ختم(حافل قرآن 
ك( سابقات قرآني 

سخنرانيست و 
گزاري نمايشگاه
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گزاري سوگواري
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ريات دانشجويي
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 ورزشي
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  مه

 )ينمايي، علمي

 )هنرهاي دستي
 )ي دستي

 )ي
 )ي
 )ي

 ختلف

 و اعضاي محترم
 ي

 هاي اعزاميم

در مسابقات كشو
دن تيمهاي اعزام
ستفاده از استخر و

زام تيم واليبال به
 

ستخر و تربيت بد
پرستاري و ماماي

تبال و مسابقات خ
 در رشته تكواند
لمپياد فرهنگي و

 بگاهها

 )ي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

عنوان برنا

آموزشي، سي(ها
( 

 خط و نقاشي، ه
 ، نقاشي، هنرهاي

درون استاني(رتي
برون استاني(رتي
برون مرزي(رتي

 د

 تربيت بدني 2
هاي مخ در رشته

 جهت كاركنان
خر و تربيت بدني
جهت آمادگي تيم
 جهت شركت د

تر شدرچه آماده
در زمينه اس) ري

 مقام سوم و اعز
لن چند منظوره

 )4×150(شي

در اس 6500كولر
قع در دانشكده پ
قهرمان رشتة فوت
زندان كاركنان
عزام به هشتمين ا

 در محوطه خوابگ
تداركاتي(ي ميز

و برنا 87د سال

 .... و كتاب و
شگاه و خوابگاهه
ر، خط و نقاشي

ي، شعر و ادب،
خط(شي هنري

زيار-سياحتي -
زيار-سياحتي -
زيار-سياحتي -

 علمي–ي 
 هاي ملي

يان جديدالورود

  :تربيت بدني
و 1وزشي واحد

ق برنامه ورزشي
ق برنامه ورزشي
والي جهت استخ

ف ورزشي جختل
 و لباس ورزشي
اركاتي جهت هر

شهر(ي مختلف
  دانشگاه

ه اهواز و كسب
اهدايي در سا ي

هاي ورزشپمفلت
عدد ك 2و  130

سالن بدنسازي واقع
ر از دانشجويان ق
بستاني جهت فر
ورزشي جهت اع
 ورزشي پاركي

يبال و تنيس روي

زارش عملكرد

د و بررسي فيلم
خش فيلم در دانش

فيلم، شعر(شنواره
  عر و ادب 

كتابخواني( سابقه  
الس هاي آموزش
-دوهاي فرهنگي
-دوهاي فرهنگي
-دوهاي فرهنگي

هاي فرهنگينون
هگزاري مناسبت

ال از دانشجويتقب

مديريت ت- 6- 
ل كالسهاي آمو
ل كالسهاي فوق
ل كالسهاي فوق
واد مصرفي و امو
ري اردوهاي مخ
 وسايل ورزشي
ري مسابقات تدا
رارداد با ارگانها
ن تقويم ورزشي
تيمهاي فوتبال به

عدد صندلي 600 
 تكثير و پخش پ

00عدد كولر  3 
سا آبسردكن در 

ري مراسم تقدير
ري كالسهاي تاب
 سازي تيمهاي و

ايل و نصب وس
ري مسابقات والي
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  ني كاشان

هشتمين المپياد 

ل نقره در رشته 

جواد زارعي و 

شجويان بورسيه 

CD  و ارسال به

شهيد شهرستان 

بهداشتي درمان

به ه) وم كشوري

وري با دو مدال

 با ورزش

سط دانشجويان ج

 داوري

نفر دانش 8(ضي 

Dي تبديل به 

 ارسال به بنياد ش

شكي و خدمات ب

كسب مقام سو( 

 مقام پنجم كشو

 واندو

 ندو دانشگاه

ويان و رفع آن ب

و مدال برنز توس

اي مربيگري و د

 و ايثارگر متقاض

هد و ايثارگر برا

 آموزشي سما و

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

وي ميز دختران

و در شنا كسب

  ماه

 ) آقا

وم توسط تيم تكو
 ركت كننده

هرماني تيم تكوان

ر اسكلتي دانشجو

 رات برتر

ويان و كسب د

رگزاري كالسها

يان شاهدانشجو

 دانشجويان شاه

آ  برنامه نرم افزار

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

و تنيس رو) وري

متر و 4×100شته

رحله مهر و آبان

مربي 6 خانم و

و كسب مقام سو
ط دانشجويان شر

 وري تكواندو

مقام قه و كسب

 اهها

شكالت ساختار
 ايت دانشگاه

داي جوايز به نفر
 مايش

قات ملي دانشجو

 شگاه

كاشان در زمينه بر

نفر از د 38هت

ت كمك هزينه

ل به تحصيل از

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 مقام پنجم كشو

 سران

مقام سوم در رش
 ي ميالد عامري

 پسران در دو مر
 )رمندانكا(ن

  المپياد

 وطه آن

مربي 3ر ناجي،

دانشگاهها وانبه
كسب مدال توسط

 ني

ي مسابقات كشو
گاه هاي كشور
ر و تربيت بدني
جوايز در خوابگا
جهت شناخت مش

اول سار صفحه
ران قهرمان و اهد
جهت تأمين گرم
كواندو به مسابق

لن بدنسازي دانش
ادارات دولتي ك

  :انشگاه
شهد مقدس جه

  ي
ن، ارسال ليست

 ب دانشجويان

د و ايثارگر شاغل

و برنا 87د سال

كسب(دختران
  تهران

ميداني و شناي پس
داني و كسب م

متر توسط آقاي 
شي تيم تكواندو

تسال جام رمضان
ر از مدال آوران
آب استخر و محو

  و استخر

نفر 5(  و ناجيان
 ت بدني

مسابقات چند جا
مسابقات قم و كس
ي سالن تربيت بد

ت جهت برگزاري
ندو پسران دانشگ
طراري در استخر
زشي و اهداي ج
 در خوابگاهها ج

د» در محيط كار
ر از تكواندوكار
پذيرش استخر ج
 برتر در رشته تك

 ساني

 بدنسازي در سال
ورزشي و ساير ا
هد و ايثارگر دا

زيارتي مش -نگي
هاي فرهنگي رنامه

با دانشگاه كاشا
ت مبالغ به حساب

شجويان شاهددان
  بنياد

زارش عملكرد

هاي واليبال دتيم
گي ورزشي در
ي تيمهاي دو و مي
تيمهاي دو و ميد

200و  100اغه 
ي آمادگي ورزش
ري مسابقات فوت
ري مراسم تقدير
 و ضد عفوني  آ
شي تربيت بدني
رار داد با مربيان

 موتورخانه تربيت
تيم تكواندو به م
تيم تكواندو به م
 باالبر برقي براي
 نمودن تداركات
ي مسابقات تكوا
 موتور برق اضط
ري مسابقات ور
 ايستگاه سالمتي

ورزش د« لينك 
ري مراسم تقدير
 يونيتر در محل پ

نفر دانشجوي 5
محمدرضا خراس 

 و نصب وسايل
ري با ارگانهاي و

ستاد شاه - 7- 
ري اردوي فرهنگ

به همراه بر) جي
ي و هماهنگي ب
ك جهت پرداخت

هاي د ت كارنامه
 درخواست آن
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  ني كاشان

 پرداخت مبالغ 

ل به بنياد شهيد 

 شويقيه ت

رشناسي ارشد 

ماهنگي جهت 

 

 ها

  .ز دانشجويان
هاي  ش دانشكده

سترش فرهنگ 

 .گاه

به بنياد شهيد ) 

مه نرم افزاري، 

مامايي با  -اري

 .آني

 

ت حذف نمره 

نده دانشجويان 

دانشگاه، اساتيد 

بهداشتي درمان

اد شهيد جهت

ه علمي و ارسال

ت پرداخت هديه
كارشناسي به كا

اور مربوطه و هم

ديگر دانشگاهها
 برگزاري كالسه
ل سنوات سه نفر از
مسئولين آموزش

ماز به منظور گس

 رت رايگان

اك دراين دانشگ
)زنان ر دستياري

 اشكال در برنام

ر دانشكده پرستا

 .ماما

گان مسابقات قرآ
ونده دانشجويان

د و ايثارگر جهت

ع و ثبت در پرون

رياست محترم د

شكي و خدمات ب

ر و ارسال به بنيا

سهاي تقويت بنيه

جهت... فندماه و 
 كارشناسي و ك

في به اساتيد مشا

س يا بخشها در د
 دانشگاه جهت
جهت رفع مشكل
شاور مربوطه و م

گزاري مسابقه نم

 و ايثارگر بصور

علوم پزشكي ار
شكي و يك نفر

رگر كه به دليل

در 26/2/87يخ 

ت روز پرستار و م
ت هديه به برندگ
مكانيزه كردن پرو
دانشجويان شاهد

ل به منظور اطالع

با حضور ر 1/87

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

از اساتيد مشاور

 از اساتيد كالسه

انترني اسف حان پره
جي كارداني به

يابي، معرف  علت

ن برخي از دروس
ئول تربيت بدني
زش و ارسال نامه ج
هنگي اساتيد مش

 نماز جهت برگ

 مجردين شاهد
87  

شجو ازدانشگاه ع
جويان رشته پزش

ان شاهد و ايثار

تاق عمل در تار

 عمل به مناسبت
نوي معنوي جهت
انشگاه به منظورم

نفر از د 12بت غي
 .ايثارگر

ل به آموزش كل

24/2و  5/8/87

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

تن ا 8الزحمه  ق

تن 35الزحمه  ق

يلي، قبولي امتحا
رنامه زبان خارج

ا افت تحصيلي،

جهت مهمان شدن
 هماهنگي با مسئ
 مديرمحترم آموز
 وايثارگر با هماه

ش و پاسخ درباره

2/87 

نفر از 57اهل و
/2/3ر در تاريخ

 بخشهاي دو دانش
نفر از دانشج 4(

نفر از دانشجويا

ات -شته پرستاري
 .ل

مامايي و اتاق -ي
روايات نور ومثنو
دسين كامپيوتر د
ر موجه كردن غ
شجويان شاهد و ا
د شهيد و ارسال

5  -  1/3/87يخ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 به پرداخت حق

 به پرداخت حق
 .ن ترم

ز، پيشرفت تحصي
بر كالسهاي فوق

 از دانشجويان با
 ن دانشجويان

 رشته پزشكي ج
ي آموزش شنا و
انشكده پزشكي،
نشجويان شاهد

 .ن

ع يكصد پرسش

19/2ن در تاريخ
ز دانشجويان متا

علمي نياسر -حي
ي جهت مهماني
( فارغ التحصيل

 . امه

4كمك هزينه
 . اد شهيد

رش ر دانشجويان
اب آقاي افاضل
ن رشته پرستاري
راالنوار،گنجينه ر
وارسال براي مهند
مربوطه به منظور
 تحصيالت دانش
خت شده از بنيا

 دانشگاه در تاريخ

و برنا 87د سال

مربوط 2و  1ه 
 .ترم

مربوط 2و  1ه 
غ مربوطه در پايان
دانشجويان ممتاز

الزحمه ك ت حق
 غ مذكور

وزشي هفت نفر
 تقويتي براي اين
ر از دانشجويان
قاضي كالسهاي
سئولين آموزش د
شي سه نفر از دا
ت حل مسائلشان
كتاب با موضوع

جمكران -تي قم
نفر ا 23جويي به

ي اردوي تفريح
دانشكده پزشكي
ر از دانشجويان
ك هزينه پايان نا
 التفاوت مبالغ ك
ل نشده بود به بنيا
كده ايي با حضو
ر اين عزيزان جنا
 كليه دانشجويان

C هاي قرآني نور
هاي دانشجويان و
 دانشكده هاي م
جه به آيين نامه
مك شهريه پردا

 .ه

شاهد و ايثارگر

زارش عملكرد

ل فرمهاي شماره
طه در پايان هر ت
ل فرمهاي شماره
ت پرداخت مبالغ
ل ليست اسامي د
 قرارداد پرداخت
ت پرداخت مبالغ
ي مشكالت آمو

كالسهايزاري 
نفر 10ي مهماني 

م دانشجويان متق
مسي وهماهنگي با 

ي مشكل آموزش
طه و تالش جهت

كاست سي جلد 
 . و نمازخواني

ري اردوي زيارت
 بن ارزاق دانشج
م جهت برگزاري
نگي باآموزش د

نفر 5 پايان نامه 
ت پرداخت كمك
ل و ارسال ما به
يح ثبت و ارسال
ري جلسه دانشك
ور اساتيد مشاور
 ست پانسمان به

CDاست خريد

ل اسكن پرونده ه
 نامه به آموزش
ر از كارنامه با تو
ت فيش هاي كم
د و ايثارگر شبانه
ري جلسه ستاد ش
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  ني كاشان

ارگر به منظور 

 

تا  85-86صيلي 

ضي شركت در 
Cها( 

ئولين آموزشي 

 26/4/87اريخ 

 نفر در مقطع 
جهت گذراندن 

شهيد شهرستان 

هاي  ده و شيشه

حضور مسئولين 

به  A4ر قطع 

سي ارشد براي 

ر دفتر معاونت 

 

ديه تحصيلي، ه

 و شنا ، معرفي 

بهداشتي درمان

ستاد شاهد و ايثا

  ديني

در اداره كل 87
سال دوم سالتحص

 و ايثارگر متقاض
CDل جزوات و 

ر مربوطه و مسئ

ونه كشوري به تا

ه به ترتيب دو
كي شهركرد ج

 هماهنگي بنياد ش

ي دفتر، نصب پرد

با ح 7/6/87ريخ 

هايي رنگي د يه

 آزمون كارشناس

يد شهرستان در

شاهد و ايثارگر 
كمك شهريه تح

 وق الذكر

ش نصب ويندوز

شكي و خدمات ب

و مسئولين س) ي

 حفظ ارزشهاي
20/3/7ر تاريخ 

ر دانشگاه از نيمس

لتحصيالن شاهد
ري جهت ارسال
 با اساتيد مشاور

 دانشجويان نمو

 ترم تابستاني كه
شگاه علوم پزشك

رف مهدويت با

 به منظور نقاشي

كاشان در تار ان

يي، تهيه اطالعي

السهاي آمادگي

ن بنياد شهيسئولي

 كتابخانه ستاد ش
هزينه تحصيلي، ك
رداخت مبالغ فو
فتوشاپ، آموزش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 مسئول آموزشي

به منظور 3/87/
 دبيران ستادها د

و ايثارگر شاهد

نفر از فارغ ال 3و
 مدارك و پيگير
گر و هماهنگي

گزيده در جلسه

ور شركت در
علوم پايه در دانش

 ي فوق الذكر

زه آشنايي با معار

جديد و پيگيري

د و امور ايثارگرا
 ن

 خوش آمدگوي

ت برگزاري كال

ي كاشان با مس

به منظور تجهيز
 مبالغ كمك هز
شهيد به منظور پر

، ف)لمه و ترجمه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ي و كارشناس

/9اسر در تاريخ
رگر در همايش
عات دانشجويان

 ره

 از دانشجويان و
 اطالعيه، ارسال

ن شاهد و ايثارگ

د و ايثارگر برگه

پزشكي به منظو
فر مقطع عن 7و

ت از دانشگاههاي
 كارگاه دو روز

 سابق به مكان ج
  دفتر مشاوره

ود در بنياد شهيد
گاههاي شهرستان

نوشتن پرده(ود

 يدالورود

مامايي جهت -ي

كليه دانشگاههاي

دد قفسه كتاب ب
و تكميل) ارت

و ارسال به بنياد ش
مكال(ان خارجي

 گذاري

امه هاي اجرايي

جلسه ش

معاون فرهنگي ت،
 جود

نيا -شهد اردهال
ستاد شاهد و ايثار
ش آمار و اطالع
ق فورمت آن ادار

نفر 10نام از  بت
تهيه( دستياري

نفر از دانشجويا
 شان مسايل

 دانشجويان شاه

 ايثارگر رشته پ
شكي اصفهان و
ي دريافت نمرات
ظور شركت در

يثارگر از مكان
در دفتر به عنوان
ويان جديدالورو
رگر كليه دانشگ
ويان جديدالورو

 دانشجويان جدي
دانشكده پرستاري

 ستاري

هد و ايثارگر ك

مطالعه و يك عد
بانك تجا(شان

شاهد و ايثارگر و
ي فوق برنامه زبا

 در كالسها

ويان، ثبت و كد

و برنا 87د سال

رياست(د شهيد
فع مشكالت موج

تفريحي مش –تي
ت دبير محترم س

 و جداول گزارش
به اداره كل طبق
طالع رساني و ثب
 آمادگي آزمون

ن 4رفاهي  -شي
ه به منظور حل م
ركت دو نفر از
الن عالمه اميني
جويان شاهد و
انشگاه علوم پز
ي و پيگيري براي
ويان ممتاز به منظ

 كران

ر ستاد شاهد و اي
زا شدن مكاني د
د استقبال دانشجو
ستاد شاهد و ايثا

نام از دانشجو ت
 )شجويان

ي جهت هديه به
ي با سرپرست د
يثارگر رشته پرس
ن ستادهاي شاه

 

و يك عدد ميز م
ر از دانشگاه كا
ليه دانشجويان ش
گزاري كالسهاي
 جهت شركت د
خواستي دانشجو

زارش عملكرد

ور، مسئولين بنيا
ل نظر، طرح و رفع
ري اردوي زيارت

گي جهت شركت
ل و ارسال فرمها

ب 86-87سال اول 
ي، هماهنگي، اط

اي سهاي مكاتبه
ي مشكل آموزش

هاي مربوطه كده
گي به منظور شر
انشگاه تهران سا

نفر از دانشج9ي 
وپاتولوژي در د
دهاي درخواستي

نفر ار دانشجو 5ي 
مكشهر مقدس ج

 و جابجايي دفتر
وريت جهت مجز
ت در جلسه ستاد
 شهيد و دبيران س
ريزي جهت ثبت
ور راهنمايي دانش

فرهنگيهاي  سته
است و هماهنگي
جويان شاهد و ا
ري جلسه دبيران
جويي، فرهنگي

عدد صندلي و 8 
ورمت نرم افزار
د و بن كتاب كل
گي به منظور برگ
جويان متقاضي

تب درسي در ك
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  ني كاشان

هت شركت در 

 ه آزاد اسالمي

ركت كنندگان 

حضرت فاطمه 
 . شگاه

 ز بنياد شهيد

شاهد و ايثارگر 

 ن

ركت كنندگان 

ت جمع آوري 
 گذشته و ارائه 

 وتسال برادران

 يران

 ر

 ت در مسابقه

نگي توزيع بن 

بهداشتي درمان

آموزش كل جه

ستان در دانشگاه
ارسال اسامي شر

بانوي دو عالم ح
و وب سايت دانش

 .شگاه

 )ر كامپيوت

سترهاي ارسالي از
ن دانشجويان ش

تمرين دانشجويان

 مه

 د شهرستان

 و توزيع بين شر

نظور تعامل جهت
شناسي عملكرد

اني خواهران و فو

 شهيد رجايي

 علوم پزشكي اير
ن شاهد و ايثارگر
 متقاضيان شركت

چگون -آموزشي

 هاي رسيده مه

شكي و خدمات ب

ي و دكتري به آ

 بنياد شهيد شهرس
تفسير و حفظ ، ا

دت و شهادت ب
رد ستاد ووب ب در

ر وب سايت دانش
سكن و ثبت در
با نصب بنر و پوس
هفته جهت تمرين

خواهران جهت ت
 گاه كاشان

داخت حق الزحم
سال به بنياد شهيد
م و تفسير قرآن

به منظ... رهبري و
آناليز و آسيب ش

 ستان

 و آمادگي جسما

در آموزشكده ش
شده در دانشگاه
ه كل دانشجويان
ي فوق الذكر به
بررسي مسايل آ

CD پاسخ به نام

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 ان

كارشناسي -داني

شان با مسئولين
رائت، مفاهيم، ت

 طه

 زاري مسابقه 

هفته معلم، والد
خواندني و نصب
ف جهت درج در

اس( جديدالورود 
ورزشي استاني با
در ساعاتي از ه

دگي جسماني خ
ر شده در دانشگ
رگر به منظور پرد
ور بررسي و ارس
 مسابقات احكام

مسئول نهاد ر -ي
آ -ثار و شهادت

ر به بنياد شهيد اس
هاي واليبالرشته

ن برگزار شده د
 مشاور برگزار ش
زار شده در اداره

هايCDو توزيع 
ور برشگاه به منظ

D دادن كتاب و 

دانش 88 ي سا ل
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سه نفر از برندگا
ر سه مقطع كارد

 دانشگاههاي كا
هاي قري در رشته

ا به مربيان مربوط
به منظور برگز) 

ز پرستار، ماما، ه
،برخي مطالب خ
سبت هاي مختلف
 شاهد و ايثارگر
- شنواره فرهنگي

رار دادن سالن د

ن، واليبال و آماد
 شهرستان برگزا

و ايثاريان شاهد
وزش كل به منظو

CD و جزوات

ت مدير فرهنگي
رويج فرهنگ ايث

 نده

ن شاهد و ايثارگر
هد و ايثارگر در ر

 )ع(ين علي

نشگاههاي كاشا
ر كارگاه اساتيد
 و پژوهشي برگز
و اطالع رساني و
فتر رياست دانش

 مراجعان، امانت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 اهداي هديه به س
هد و ايثارگر در

د و ايثارگر كليه
مرحله شهرستاني

هاي آموزش شنا
مرد حكيم گفت
ف از جمله روز
...ي خرمشهر و

 معاونت به مناس
ر از دانشجويان
ن از برگزاري جش
ظور در اختيار قر

 استاني

ته فوتسال برادران
گر دانشگاههاي
ه علمي دانشجوي
و ايثارگر از آمو
Dنظور دريافت

انشگاه با شركت
 در خصوص تر

رويه در آين دت
االت دانشجويان
ي دانشجويان شاه

الغه اميرالمؤمنيب
 ايثارگر كليه دان
 اساتيد مشاور در
ش نخبگان علمي
ق از بنياد شهيد و
ر دانشگاه در دف

پاسخگويي به: 

و برنا 87د سال

سابقه رمضان و
جويان ممتاز شا

   دانشجو
ن ستادهاي شاهد
ري قرآن كريم م

  شهرستان

خت مبالغ كالسه
و آنگاه م(كتاب

سبت هاي مختلف
ازيآزادس ،)ره(ني

ي كليه واحدهاي
نفر 32نده جهت

 اطالع دانشجويان
يت بدني به منظ

اره ورزشي اشنو
بوطه در سه رشته
ان شاهد و ايثارگ
سهاي تقويت بنيه
نشجويان شاهد و
د شهرستان به من

 

ر دفتر رياست د
ساله دانشگاه 2

اد به منظور وحد
ات احكام و مقا
ام سه تيم ورزشي

اي از نهج البيده
ان ستاد شاهد و
ركت سه نفر از

در همايشويان
ابقه سيمرغ عشق
 شاهد و ايثارگر

  از اداره كل

د شاهد از جمله

زارش عملكرد

كشي پاسخنامه مس
ي سه نفر از دانشج

روز -آذر 16ن 
نري جلسه دبيرا
م مسابقه سراسر
قه به بنياد شهيد

پرداخگي جهت 
 يك صد جلد ك
 اطالعيه به مناس

، امام خميني)س(
كس و خبرهاي
م و تشكيل پرون
 رساني به منظور 
گي با اداره تربي
كت كننده در جش
گي با مربيان مرب
ت در جلسه دبيرا
ي ساعات كالس
است كارنامه دان
گي با بنياد شهيد

لذكراقات فوق
ري دو جلسه در

0عات عملكرد 
ه جديد و پيشنها
 پاسخنامه مسابقا
گي به منظور اعزا
ري مسابقه برگز
ت در جلسه دبيرا
گي به منظور شر
دو نفر از دانشجو

هاي مساCDت 
ري جلسه ستاد
د كتاب ارسالي
امور جاري ستاد

گز                 

كقرعه -
معرفي -

جشن
برگزار -
ثبت نا -

مسابق
هماهنگ -
خريد -
تنظيم -

زهرا
تهيه عك -
ثبت نا -
اطالع - 
هماهنگ -

شرك
هماهنگ -
شركت -
پيگير  -
درخوا -
هماهنگ -

مسابق
برگزار -

اطالع
برنامه

ارسال -
هماهنگ - 
برگزار -
شركت -
هماهنگ -
اعزام د -
دريافت -
برگزار -

خريد
انجام ا -



  ني كاشان

هـاي دانشـگاه   

   ها

  ط

سعه مـديريت  
 

  زي كشور

بهداشتي درمان

ي و اعالم نيازه

  مربوطه

  )ها

  ن

 پيشرفت پروژه

سازمانهاي ذيربط
  ا
  ي

افقت مركز توس
 براي دانشگاه

ت و برنامه ريز

 

شكي و خدمات ب

  ي اجرايي
محترم جمهوري

د با واحدهاي م

عمراني و رديفه

هداشت و درما

خصوص ميزان
  ري

ي عمراني با سا
كاهش هزينه ها
زماني بالتصدي

ي دانشگاه و موا
ب 1387ني سال 

  )86ل 

 سازمان مديريت

 و ايثارگر هد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ها در واحدهاي
ر اول رياست م

  صفهان
 جلسات متعدد

  :ي

، اختصاصي ، ع
  87ل

ي آموزش ، به

ت متعدد در خ
فعاليت هاي جا

  شگاه
و طرحهاي 87ل

 در خصوص ك
هاي سا ه پست

هداشتي درماني
ز در مقطع زمان
مي دانشگاه سال

  زارت متبوع

 
 اخذ تاييديه از

ه و فرزندان شا

دانش 88 ي سا ل
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  :گاه

هنگي فعاليت ه
و مصوبات سفر

ع و استانداري ا
شگاه با تشكيل

   اجرايي
اي دجه برنامه

جاري،(انشگاه
جه تفصيلي سال
كيك بخش ها

و ارائه گزارشات
 مقايسه آن با ف

پشتيباني دانشت
هاي بودجه سال
دها و همكاري
رحي با توجه به

از واحدهاي به
ت هاي مورد نياز
آگهي استخدام
ذ موافقت از و

  ي استان
و هيئت امناء 8

ول همترازي و

   87در سال
خدامي دانشگاه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

دانشگ  و منابع

   يكبار
 پشتيباني و هما
حهاي عمراني و

  وري
ز وزارت متوبع
يش درآمد دانش
ه به واحدهاي
 آموزش و بود

يه واحدهاي دا
و بودج 86 سال

دانشگاه به تفك 8

حترم جمهوري 
هيه نمودارها و

رياست و معاونت
خصوص كسريه
هزينه كرد واحد
ب نيروهاي طر

جود و مورد نيا
مورد پست 111

آ(جديدالورود
ي پيوست و اخذ
ه سالنامه آماري

87 بودجه سال
 سازماني مشمو

و هيئت علمي د
هت آگهي استخ

و برنا 87د سال

سعه مديريت
  :معاونت

ران هر دو هفته
حوزه معاونت
بخصوص طرح
 رياست جمهو
باري دانشگاه از
ش هزينه و افزاي
 از ستاد دانشگا
ت تشكيالت ،

صيص هاي كلي
ودجه تفصيلي
88نهادي سال

 ي هيئت امناء
ول رياست مح
 ها ، نرم ها ، ته
ي مختلف به ر
هاي الزم در خ
لكرد و نحوه هز
ر ارتباط با جذب

ي سازماني موج
17بوع با تعداد

ازماني پرسنل ج
ت هاي سازماني
جداول مربوط به
اري موافقتنامه
يف پست هاي

  شكيالت
ت سازماني عضو
ي سازماني جه

زارش عملكرد

توس معاونت -7
دفتر م-7-1

مديري جلسات 
اري كالن در ح
و پيگيري امور ب
ب در سفردوم

ي اعتباكمبودها
زي براي كاهش
واگذاري امور

مديريت  -7-2
   بودجه

ظيم و ابالغ تخص
ظيم اصالحيه بو
ظيم بودجه پيشن
رشات بودجه اي
مصوبات سفر او
تحليل شاخص

رشات بودجه اي
و تهيه گزارش ه
و نظارت بر عمل
ي هاي الزم در

  شكيالت 
وضعيت رديفهاي
ري وزارت متب

اي ساص پست ه
جهت ايجاد پست
ظيم و ارسال ج
ظيم جداول آما
سال شرح وظاي
يستم مكانيزه تش

پست 9ص تعداد 
مورد پست ها 

گز                 

1 -16-7
  1-16 -7
برگزاري -
سياستگذ -
نظارت و -

براي تصويب
پيگيري ك -
برنامه ريز -
پيگيري و -
1 -16-7
گروه –ف ال

تهيه ، تنظ -
تهيه و تنظ -
تهيه و تنظ -
تهيه گزار -
پيگيري م -
تجزيه و -
تهيه گزار -
بررسي و -
بررسي و -
كارشناسي -
گروه تش - ب
بررسي و -

و تحول ادا
اختصاص -
مكاتبه ج -
تهيه و تنظ -
تهيه و تنظ -
و ارس تهيه -
ارتقاء سيس -
اختصاص -
64اعالم  -



  ني كاشان

كالنشـهرها بـه     

سـي مـدارك     

  اد
  
  
 

  
  
 
 
 
 

  
5  

  لسه
7  

بهداشتي درمان

ماني شـاغلين ك

  ي مشاغل
وط بـه كارشناس

تعدا
39
59
5 

33
16
4 
1 
6 
4 

11
578

جل 69
756

شكي و خدمات ب

پست سـازم 7د 

  رت متبوع
حهاي طبقه بند
نجام امور مربـو

 ت علمي

  شويقي شاهد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ت انتقال تعداد

رسال آن به وزا
 موجود در طرح
 طور ماهانه و ان

  دمت دولتي
همترازي با هيئت

عاشورا و گروه تش

  اندهي نيروها

دانش 88 ي سا ل
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رت متبوع جهت

ي دانشگاه و ار
رايط  وضوابط
مي دانشگاه به

  عنوان

  لحاظ تجربه
 لحاظ سابقه خد
ه(هنگ پرداخت

 شهرها
 مي آزمايشي
عاقي گردانهاي

 غل
  كل

  :  ي

  ري
جراي طرح ساما

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نابع انساني وزا

 ساختار سازماني
اخذ شده با شر
اري و استخدام

  مطروحه

 

ل از استخدام به
ل از استخدام به
قانون نظام هماه

 اي آزادگي
 قي ايثارگري

وع مصوبه كالنش
 از پيماني به رسم
عطاي گروه ارفا

طبقه بندي مشاغل
جمع ك

ن و منابع انساني

 ركنان دانشگاه
  ختيارات الزم

ت برنامه نرم افزار
سال گذشته در اج

   ت اينترنتي

و برنا 87د سال

عه مديريت و من
  لي دانشگاه

وژه بازطراحي
اي استخدامي ا
جرايي امور اد
صويب موارد م

 رك تحصيلي
ن پست سازماني

 د سازماني
سوابق خدمتي قبل
سوابق خدمتي قبل

8ستفاده از ماده
ي توامان از مزايا
ي از گروه تشويق
وه تشويقي موضو
عيت استخدامي
وه استحقاقي و اع
ميته هاي فرعي ط

توسعه سازمان 
ستخدام پيماني
ي آموزشي كار
گي و تفويض اخ
كاركنان بصورت
رحي نسبت به س
 طرحي بصورت

زارش عملكرد

ديه مركز توسع
شكيالت تفضيلي
ر مربوط به پرو

وزها انطباق مج
جلسات كميته ا

ح در كميته و تص
  : مشاغل 

  ف
اعمال مدر
تغيير عنوان
تغيير واحد
احتساب س
احتساب س
تقاضاي اس
برخورداري
برخورداري
اعطاء گرو

تبديل وضع 
ارتقاء گرو 
تشكيل كم 

مديريت - 3- 
دوره آزمون ا 3 

ساني شناسنامه ها
بازنشستگي اداره 

شيابي عملكرد ك
ذب نيروهاي طر
بت نام نيروهاي

گز                 

اخذ تاييد -
مجموعه تش

انجام امو -
كنترل و -
تشكيل ج -

قبل از طرح
طبقه بندی م

 
رديف

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 
11 
12 

  
1-16-7-
برگزاري -
به روز رس -
راه اندازي -
انجام ارزش -
كاهش جذ -
جذب و ثب -
  
  



  ني كاشان

خانواده، صدور 

بهداشتي درمان

  )وشگاهها

   دانشگاه 
 

  ن مرتبه 
همراه اعضاي خ

  
  87ل 

  87سال 

  )ع

شكي و خدمات ب

ب و ذهاب و فرو

   تيم 
ب قهرماني تيم
  در سطح شهر

شهر براي اولين 
فرم ثبت نام به ه

  ه 
صورت اقساط 
 در تابستان سال
 كارمندان در س

ع(د امام حسين 

  ي يك روزه 

  افت وام

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  دانشگاه

  تر ايشان

، آشپزخانه ، اياب

ن با حضور ده
جانبه و نايب 6ت

سب عنوان سوم
 بدني در سطح
ز قبيل، تكميل فر
 واحدهاي تابعه
ل كارمندان به ص
زندان كارمندان
ن زير شش سال

 
طي در روز تولد

  يد نوروز 

  )س
دوهاي سياحتي

سنل جهت دريا
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علمي فرهنگي د

  رمندان
  

جهت فعاليت بيشت
  ي فرسوده

خدماتي، لنژري،

  گاه
اه مبارك رمضان
 شهربه صورت
شكسوتان و كس
  توسط تربيت
 مربوط به آن از
 پرسنل در كليه
بيمه بدنه اتومبيل
پيوتر جهت فرز
موزش فرزندان

 87در تابستان
 كليه هزينه ها

ه صورت اقساط
  )و روزه

جنوب قبل از عي

ستگاه ميني بوس
هت برگزاري ارد

  ت اخذ وام
و معرفي پرس) ت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

:  
 رسنل

  رده
  و سمينارهاي ع

  تي دانشگاه
هاي تابستاني كار
ر طول سال اول
هي  حوزه ها ج

گزين آمبوالنسهاي
نيروهاي خ(شگاه

ي ورزش دانشگ
ن واحدها در ما
دي بين ادارات
 چهار نفره  پيش
ت  برگزار شده
ل و انجام امور
يي و هماهنگي
شخص ثالث و ب
زش زبان و كامپ
راي مراقبت و آ
 مشهد مقدس د
س با پرداخت
كربالي معلي به

اردوي دو(داود
 مناطق جنگي ج

  ه در ميان
يك دس( هفتگي

ه هاي تابعه جه
 بانك ملت جهت
رفاه و بانك ملت

و برنا 87د سال

:   امور عمومي
طالعات رفاهي پر

  شي كارمندان
  كارمندان

ل نقليه خارج از ر
 مراسم جشن ها
كت هاي خدمات
ون براي مسافرته
قايص موجود در
 با نمايندگان رفا
س جديد جايگ
مزايده هاي دانش

  
دن مجدد شوراي
قات فوتسال بين
قه واليبال كارمند
گاه در مسابقات

شگاه  در مسابقات
لي درمان پرسنل
ات جهت آشناي

يمه شرز جهت ب
 هاي معتبر آموز
دك رنگارنگ بر
سنل دانشگاه به
ره به مشهد مقد
ره از پرسنل به ك
سنل به امامزاده د
جهت بازديد از
مكران يك هفته
دي به صورت
 مورد نياز حوزه
ابين دانشگاه و

بانك ر( بانكي

زارش عملكرد

مديريت -4- 
تمام اطي نمودن 

ن شوراي ورزش
ي ليگ فوتسال ك
ت فروش وسايل
جهت برگزاري

مور نيروهاي شرك
مه جديد و مدو
تكميلي و رفع نق
ب  جلسات ماهيانه

ت خريد آمبوالنس
صات و ممور مناق

:فاه كاركنان 
جهت فعال نمود
 يك دوره مسابق
 يك دوره مسابق
يم واليبال دانشگ
يم فوتسال دانشگ
رداد بيمه تكميل
 برگزاري جلسا
رداد با بيمه البر
رداد با موسسه
رداد با مهد كود

خانوار از پرس 1
نفر 36ك كاروان 
نفر 37ك كاروان 

 اتوبوس از پرسن
نفر از پرسنل ج 

 سفر زيارتي جم
 اردوي كوهنورد
كانات و بودجه
فاهم نامه في ما

فقره تسهيالت 

گز                 

1-16-7-
كامپيوتري -
فعال نمود -
راه اندازي -
اقدام جهت -
همكاري ج -
پيگيري ام -
برناايجاد   -
ارائه بيمه ت -
برگزاري -
اقدام جهت -
پيگيري ام -
اداره رف -
پيگيري ج -
برگزاري -
برگزاري -
حضور تي -
حضور تي -
انعقاد قرار -

كارت بيمه،
انعقاد قرار -
انعقاد قرار -
انعقاد قرار -
80 اعزام -
اعزام يك -
اعزام يك -
اعزام دو -
40اعزام  -
برگزاري -
برگزاري -
تأمين امك -
پيگيري تف -
190اخذ  -



  ني كاشان

رداخـت مبلـغ     

   .شد
 كميته رفـاهي  

آزاد   منجر به 

حد و دانشكده 

ميليون ريال  14

 هـاي عمرانـي     

 ريـال از محـل    

ميليـون ريـال    6

ميليون ريال از  

بهداشتي درمان

ـو احسـن و پر

مين اعتبار مي باش
گزاري جلسات

كه اين اقدام م) 

   باشد 
ي هر حوزه و واح

4000ري بالغ بر 

 از محـل پـروژه

ميليـون 10000   

6000ار مصوب 

2000ري معادل 

شكي و خدمات ب

   نقدي 

 

ن پرسنل به نحـ

رمرحله تأمي كه د
 هماهنگي و برگ

)حوزه 6وزه به 

دي دانشگاه مي
 ميزان هزينه هاي

با اعتبار% 40كي 
  بوع 

ميليون ريال ا 22

عتبـاري معـادل

و اعتبا% 90عادل 

با اعتبار% 20دل 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

فاهي به صورت

 راي اولين بار 
  ل

وزيع اجناس بين

پرسنلي دانشگاه
احدها و ايجاد

حو 19( متمركز 

  . رارداد
 حسابداري تعهد
ممكن مي توان

 با پيشرفت فيزيك
مركز وزارت متب

250 تبار مصوب

و با اع% 65زيكي

رفت فيزيكي مع

فت فيزيكي معاد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

مصوبه كميته رفا

دي و شركتي بر
سال 5رزند زير

  سنل
نشگاه جهت تو

 به برنامه جامع پ
ط سرپرستان وا

  جهت پرسنل

داخت بصورت

قربيمه گر طرف
ر تهيه و اجراي
ده در هر زمان م

    دانشگاه

تان شهيد بهشتي
حل اعتبارات متم

و اعت% 35زيكي

ي با پيشرفت فيز
 ي

با پيشر) جي آباد
 جمهوري

ا و دارو با پيشرف
 وع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ز پرسنل طبق م
  و و مشهد

ز پرسنل قراردا
ن خانم داراي فر
 آموزان كليه پرس
ركت تعاوني دا

رفاه قابـل لينك
ي واحدها توسط

زشي دانشگاه ج

ق و مزايا با پرد

  مه اي
ه با سازمانهاي بي
كه نقطه عطفي در
 كه باعث گرديد

هاي تابعهواحد 

 و روان بيمارستا
يليون ريال از مح
گاه با پيشرفت فيز

ستان شهيد بهشتي
 محترم جمهوري

نا(رستان شت شه
 رياست محترم ج
هاي معاونت غذ
الغي وزارت متبو

و برنا 87د سال

ممتا دانشجويان
ن بسيجي به اردو
دانشجويان ممتا
ك براي كارمندان
رير براي دانش

ه و تعامل با شر
  اه

خصـوص اداره ر
نمايندگان رفاهي

از فضاهاي ورز
  : امور مالي 

و پرداخت حقوق
 .ده است ش ش 

ش كسورات بيم
ي منعقده دانشگا
مجدد دارائيها ك
ه كرد پرداختها

 . 

و سطح مديريت
  :ي

ث بخش اعصاب
مي 6500خيرين و

س مركزي دانشگ

نس تروما بيمارس
ر استاني رياست
ميل مركز بهداش
 اول سفر استاني
مان آزمايشگاه ه
 رديف هاي ابال

زارش عملكرد

نش آموزان و د
دران و خواهران
نش آموزان و د
 حق مهد كودك

لتحرص بن لوازم ا
وزيع بن رمضانيه
ن توسط دانشگا
تهيـه نرم افزارمخ
رادي به عنوان ن

  شان 
ي زمان استفاده ا

مديريت - 5- 
رآيند دريافت و
و و در اين بخش

ر خصوص كاهش
آيند قراردادهاي
آيند و ارزيابي م
رآيند نحوه هزينه
.ا مشخص نمود 

در س LANكه 
دفتر فني - 6- 

ي پروژه احداث
ل كمك هاي خ
ژه سلف سرويس

 دانشگاه  87ب 

ژه احداث اورژانس
ت دور اول سفر
ژه احداث و تكم
ل اعتبارات دور
ژه احداث ساختم

ع در اختيار ومناب

گز                 

تشويق دا -
اعزام براد -
تشويق دا -
پرداخت -
اختصاص -
تهيه و تو -

نقدي هر بن
بـررسي وت-
معرفي افر -

با حضور ايش
ساماندهي -
1-16-7-
اصالح فر -

نيرو 6سازي 
پيگيري در -
اصالح فرآ -
اصالح فرآ -
اصالح فر -

و معاونت را
ايجاد شبك -
1-16-7-

اجراي -
از محل

پروژ -
مصوب

پروژ -
اعتبارات

پروژ -
از محل

پروژ -
محل م
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عتبـارات سـفر    

رياسـت محتـرم      
اني و منـابع در      

 -سان آرا -سن

سـر بـا پيشـرفت      

1% 

ز محـل رديـف   

 

ـرفت فيزيكـي   

حـل طرحهـاي   

يزيكـي معـادل   

توليد گـالب و  
 شـاخص هـاي          
 امتيـازات الزم       

  يت غـذاودارو   
الـب مـديريت     
ف نظـارتي در   
ا، ي اين حوزه ه

بهداشتي درمان

از محـل ا% 30ي 

ت سـفر اسـتاني ر
درآمـدهاي اسـتا

سن س -وزيدآباد

ك،عوارضـي نياس

00كي به ميزان 
ميليون ريال از 6

ميليون ريال 60
ليون ريال و پيشـ

ميليون ريال از مح

يال و پيشرفت في

كارگاه ت 800ود 
وجـه بـه ارتقـاء
ل غـذا و كسـب

ارتقـاء مـديري ـا 
ريت قبلـي در قا

واحدهاي مختلـف
كميت فعاليتهاي

شكي و خدمات ب

پيشرفت فيزيكـي

ل  اعتبـاراتمحـ 
ز محـل مـازاد د

ل پايگاه هاي ابو
 ري

ي قمصـر، برزك

 و پيشرفت فيزيك
6000ري معادل

00ري به ميزان 
ميل 2350 معادل 

م1500ي معادل

ميليون ري 7000 

بهداشتي و حدو
ي متعـدد و بـا تو
مايشـگاه كنتـرل

بـ 1386ـاه سـال   
مـدير با ارتقـاء از

 و فعال نمودن و
اونت كيفيت و ك

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ميليون ريال و پ

و از م% 100كي
ميليون ريال ا 70

شامل% 100يكي
ت محترم جمهور
 خزاق، عوارضي

ميليون ريال 70
و اعتبار% 95كي

و اعتبا% 17عادل
دگل با اعتباري

نديشه  با اعتباري

ا اعتباري معادل

ني ، آرايشي و ب
پيگيـري هـاي و
دارويـي و آزم ،ي

شكي در بهمن مـ
با 1385اي سال 

وهاي كارشناس
ت پوشش اين معا

دانش 88 ي سا ل
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892اري معادل

 با پيشرفت فيزيك
00عتباري معادل

ي با پيشرفت فيزي
ي و سفر رياست
س بين جاده اي

0  ري معال
 با پيشرفت فيزيك

كي معارفت فيزي
 شبكه آران و بيد

ا -)س(الزهراء -

شهيد بهشتي با -

وراكي ، آشاميدن
تحـت پوشـش

غـذايي هـاي  ـد
ن و آموزش پزش
ين واحد از ابتد
شته با جذب نيرو
حوزه هاي تحت

 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايشگاهي با اعتبا

سازماني دانشگاه
ول گذاري با اع

نس بين جاده اي
درآمدهاي استاني
گاه هاي اورژانس

3% 

ت ارمك با اعتبا
انه روزي قمصر

ي دانشگاه با پيشر
ه هاي سازماني

-)ع(ي امام علي
87 

-متيني-ي نقوي

وليد مواد خوي ت
ي و خصوصـي
لـه فعاليـت واحـ
هداشت و درمان

ا.  موافقت نمود
دت يكسال گذش
ريج اسانس به ح

.  ارائه مي شود

و برنا 87د سال

ت حيوانات آزما
 جمهوري

حد خانه هاي س
طه سازي و جدو

ميل واحد اورژان
 اعتبارات مازاد د

واحد پايگ 4ميل
-40%- 35%-35

تميل خانه بهداش
يل اورژانس شبا

 تبوع

 پرديس مركزي
واحد خانه 8ميل

سي خوابگاه هاي
 هاي سرمايه اي
سي بيمارستان ها

  : غذا و دارو
كارخانه صنعتي 5

 داروخانه دولتـي
ت پوشـش،از جمل
و منابع وزارت به

م 2داروي سطح
در مد. مي نمود

ركت توليدي با
ش آن به پيوست

زارش عملكرد

ژه مركز تحقيقات
 رياست محترم ج

واح 10ژه احداث 
ري تكميل محوط

 

ژه احداث و تكم
و كامو از محل
ژه احداث و تكم

%65ي به ترتيب 
ژه احداث و تكم
ژه احداث وتكمي
تمركز وزارت مت
ژه محوطه سازي
ژه احداث و تكم

ژه تعميرات اساس
ب تملك دارائي
ژه تعميرات اساس

معاونت غ – 8
54اليت بيش از 

باب 59منطقه و 
حوزه هاي تحت
وسعه مديريت و
 معاونت غذا و د
و دارو  فعاليت م
 دارو،  انتقال شر
ست كه گزارش

گز                 

پروژ -
استاني

پروژ -
جمهور
اختيار

پروژ -
قمصر

پروژ -
فيزيكي

پروژ -
پروژ -

هاي مت
پروژ -
پروژ -

55% 

پروژ -
مصوب

پروژ -
80%  
  

1 – 16 – 8
نظر به فعا    

عرقيات در م
عملكردي ح

معاونت تو  ،
به  دانشگاه

مستقل غذا و
حوزه غذا و
ارتقاء يافته ا
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(..  

 10(ان گـردان    

 ٨٧سال

 
 

  
2 

1 
1 

 
 
 
 

  
 
 

بهداشتي درمان

  ي

....كوباتور، فور و
  غي
  شش

عتيـاد آور و روا

فعاليت س

54
2

16
265
546

171
27
4

15
7

59
-

13

شكي و خدمات ب

نقوي خانه دولتي
  ذا و دارو

  ي

متر اتوماتيك،انك
ت مقررات ابالغ
رايشي تحت پوش

، مـواد اع)عنوان 
  رو

  عربي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  سطح
د مربوط به دارو
وسط معاونت غذ

ستان شهيد بهشتي
  وع

 سوكسيله ،پالتريم
ودن آنها به رعايت
مواد غذايي و آر

  غذا
16(هاي دارويي

معاونت غذا و دار

وپا و كشورهاي ع

 
  مصرف 

دانش 88 ي سا ل
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وم پزشكي هم س
ص با انتقال واحد
شش دانشگاه تو

  دانشگاه

  )روا

  ا و دارو
بيمارسستري در

ي با وزارت متبو
كجلدال،(ل غذا

اشتي و الزام نمو
ليدي و عرضه م
مايشگاه كنترل غ

، توصيه ه)عنوان
 در وب سايت م

 فعاليت

 ذايي
رهاي آمريكا ، ارو

 گالبگيري سنتي
هداشتي غير قابل م

امه هاي اجرايي

جلسه ش

1387 
دانشگاه هاي علو
هاي بيماران خاص
حدهاي تحت پو
به انبار مركزي د

 ) ش كاركنان
سيون مديريت د

  ي
  انبار

خدر معاونت غذ
خش سرپايي و بس
تان ها و هماهنگي
آزمايشگاه كنترل

بهد د آرايشي و
 از واحدهاي تو
ي ارسالي به آزم

ع 8(ذايي هاي غ
و قرار دادان) ن

نوع ف

 داث
فته

رل كيفي مواد غذ
شده جهت كشور

 كيل شده
 ر شده

 صادر شده
 ره برداري 

 خت  
تي به كارگاههاي
والت غذايي و بهد

و برنا 87د سال

7 شده در سال
ن معاونت هاي د
ه و توزيع داروه
رد نياز كليه واح
انشگاه و انتقال ب

Pr )برنامه آموز
سيستم اتوماس(د 

  يماران خاص
ثبت اموال دولتي
جامع تداركات ا
مديريت مواد مخ
دارويي در دو بخ

در كليه بيمارست 
ي بمنظور ارتقاء آ
عرضه كننده مواد
ظارتي و بازرسي

 آناليز نمونه هاي
ت عنوان توصيه

عنوان 37(دارويي

هاي صنعتي فعال
هاي سنتي فعال

هاي در دست احد
هاي صورت گرفت
 به آزمايشگاه كنتر
ي بهداشت صادر ش
ت كميته فني تشكي
هاي تاسيس صاد

هاي مسئول فني ص
صدور  پروانه  بهر
صدور  پروانه  ساخ
صدور كد بهداشت
دوم نمودن محصو

زارش عملكرد

ت جديد انجام
م نخست در ميان
ي نظارت بر تهيه
ريد داروهاي مو
رهاي دارويي د

restrinigامه 
جراي برنامه سامد
م افزار اينترنتي بي
امه نرم افزاري ث
امه نرم افزاري ج
امه نرم افزاري م
ي ارائه خدمات د

ADRندگان 
زات آزمايشگاهي
نامه واحدهاي ع
ن فعاليت هاي نظ
ن ثبت و گزارش
ب آموزشي تحت
رض ناخواسته د

 

تعداد واحده
تعداد واحده
تعداد واحده
تعداد بازديده
ارسال نمونه ب
تعداد گواهي
تعداد جلسات
تعداد پروانه ه
تعداد پروانه ه
اقدام جهت ص
اقدام جهت ص
اقدام جهت ص
توقيف و معد

گز                 

اهم اقدامات
كسب مقام -
سامان دهي -
تجميع خر -
تجميع انبا -
اجراي برنا -
نصب و اج -
اجراي نرم -
اجراي برنا -
اجراي برنا -
اجراي برنا -
جداسازي -
تعيين نماين -
خريدتجهيز -
تهيه شناسن -
اتوماسيون -
اتوماسيون -
تهيه مطالب -

، عوار)عنوان
  
  
  

حوزه

ني
يد
شام

 ،آ
كي

ورا
 خ
واد

ر م
ت ب

ظار
ت ن

يري
مد

  
 

تي
داش

، به
شي

راي
و آ
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حويـل دارو بـه       

ي در خصـوص         

بهداشتي درمان

فعاليت س

6
8

47
5
5

165
11
3

14
3087278
5136585
69731

4/3
2852
5961
4863

46
2

000(عنوان 2
000(عنوان  2

00(عنوان 1
2
2

كـانيزه نمـودن تح

شـكيل جلسـاتي
  

  رويي

شكي و خدمات ب

  مواد غذايي

وسـط آنهـا و مك

ارت و بررسي،تش
)روش مي رسند

ارائه خدمات دار 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 ت

 ه

  ني داروخانه ها
ي واحدهاي توليد

  حفاظتي
  وشش
  حساب

مصرفي صرفاَ تو

هـاي مخـدر،نظا
ت غير مجاز به فر

هنگي بيشتر  در

دانش 88 ي سا ل
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 فعاليت

يشات

سئولين كارخانجا
ر محل آزمايشگا

ركنان و مسئول فن
ناسان ومسئولين فني

 نقص ايمني و ح
بيمار تحت پو 28

درآمدي به اين ح
  مي

رو و تجهيزات م

و مصـرف داروه
كاشان به صورت

  عاونت

شكي براي هماه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نوع ف

 
 ي و بهداشتي

مام وقت
زي
ت

20
 يس داروخانه

  شده

 خه
جهت انجام آزماي

 ي انجام شده

 م شده

گزار شده جهت مس
ن آموزش ديده د

گزار شده براي كار
ر شده براي كارشن

  :ا و دارو

يي جديد اعم از
80يش از حدود

 به واريز وجوه د
 طبق برنامه تنظيم
دها و تحويل دار

ي مخـدر،توزيع و
سطح شهرستان ك
مه در دبيرخانه مع

  مورد 2: رو
ه گانه و نظام پزش

و برنا 87د سال

11كميسيون ماده
هاي توليدي غذايي
انه هاي روزانه تم
انه هاي شبانه روز
انه هاي نيمه وقت
هاي انجام شده
ت كميسيون ماده
صادره جهت تاسي
مسئول فني صادر

 خريد دارو
 توزيع دارو
 كنترل شده

ارويي در هر نسخ
ونه پذيرفته شده ج
زمايشات ميكروبي
شات شيميايي انجا

برگهاي آموزشي
وزان و دانشجويان

تهيه شده
  تهيه شده
هيه شده

هاي آموزشي برگ
ي آموزشي برگزار

در معاونت غذ 
  ر دانشگاه

ود در انبار دارويي
ماران خاص به بي
ي و اقدام نسبت
واحدهاي ذيربط
مع دارويي واحد

  عه دانشگاه
تهيه داروهـاي(ر

 متادون كه در س
نامه 10000ش از

صرف منطقي دار
ك با بيمه هاي سه

زارش عملكرد

 

تكميل فرم ك
پلمپ واحده
تعداد داروخا
تعداد داروخا
تعداد داروخا
تعداد بازرسيه
تعداد جلسات
تعداد مجوز ص
تعداد پروانه م
هزينه ريالي خ
هزينه ريالي ت
تعداد نسخ ك
سرانه اقالم د
تعداد كل نمو
تعداد كل آز
تعداد آزمايش
تعداد دوره ه
تعداد كارآمو
پمفلت هاي ت
كتابچه هاي 
پوستر هاي ته

هتعداد دوره 
تعداددوره هاي

ات انجام شده
ن كميته دارو در

موجوفع نواقص 
زيع داروهاي بيم
ساب ويژه داوريي
واست دارويي و

ن صاحب جمشد
مارستان هاي تابع
ط به مواد مخدر

قرص هايعيت 
ال و دريافت بيش
ميته تجويز و مص
 جلسات مشترك

گز                 

حوزه

در
مخ

اد 
مو

و 
و 
دار

ر 
ت ب

ار
نظ

ت 
ري
مدي

 
ل 
تر
 آن
گاه
يش
زما
آ

  
غذا

ي 
آيف

 
حد
وا

  
 

عه
وس
و ت

ق 
حقي
ت

  

  
ساير اقداما

فعال كردن -
اقدام به رفع -
تهيه و توز -
افتتاح حس -
اخذ درخو -
مشخص ش -

داروخانه بيم
امور مربوط -

بررسي وضع
ثبت، ارسا -
تشكيل كم -
برگزاري -



  ني كاشان

   تماس
هنـگ مصـرف         

دارويـي جهـت   

شناسـان حـوزه         

متبـوع و   زارت      

 

بهداشتي درمان

مورد 50ش از 
ظـور ارتقـاء فره

ايي و دهـاي غـذ       

خانجـات و كارش

ت غـذا و دارو وز

  

شكي و خدمات ب

در بيش نمايي الزم
و دارويـي بـه منظ

مفلـت توصـيه ه

ئولين فنـي كارخ

 

بـات بـا معاونـت

ف بيمارستان ها

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  مورد 5

سموم و ارائه راهن
ختلـف غـذايي و

انـش آموزان،پم

ذايي بـراي مسـئ

  :رد

  مورد 63م    

  ساخت
 ر انبار دارويي

بـر اسـاس مكاتب

خش هاي مختلف
  والت پليمري

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

50: لين فني آنها

رساني دارو و سم
عنوان مخ 4ش از

ي غـذايي بـه د
  ريتالين –

جات صـنايع غـذ

رو و مواد مخد

  مورد 37
اني دارو و سموم

  ورد

و و ادامه پروژه س
د نياز دانشگاه در

  و بهداشتي
فضيلي معاونت ب

ت مصرفي در بخ
ل كيفيت محصو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

وخانه ها و مسئولي

با مركز اطالع ر
 ، پمفلت در بيش

كتابچه توصيه ها
–صرف ترامادول

 طراحي كارخانج

ت نظارت بر دار

 دارو و سموم
مركز اطالع رسا

  مورد 14
مو 2طقي دارو   

ونت غذا و دارو
الم دارويي مورد

ي وده مواد آرايش
ي و تشكيالت تف
  ختار سازماني

و تجهيزاتف دارو
كنولوژي و كنترل

 RUDي

و برنا 87د سال

  مورد 1100:ي 
اي تاسيس دارو

  مورد60: مي
...وداروسازان  و

عدد كتابچه 30
  :ذيل

گزش حشرات،ك
فلت عوارض مص

روزه اصول 4ي 

 توسط مديريت
 مورد 42مي   

ز اطالع رساني د
ده از كارشناس م

4 فني داروخانه  
نطيز و مصرف م

  :ا و دارو
هيز ساختمان معا
وجودي كليه اقال
هاي عرضه كنند
نمودار تشكيالتي
ته باز طراحي سا

  نترل غذا
توزيع و مصرف
شي با عنوان تكن
تايج فعاليت هاي

زارش عملكرد

واله هاي دارويي
 تمديد پروانه ها
 به شكايات مردم
ني عموم مردم و

000زيع بيش از 
 و دارو به شرح ذ
شهاي مقابله با گ
 مسموميت، پمف
 كالس آموزشي

   و دارو
ت انجام شده
 به شكايات مردم
س تلفني با مركز
الت پرسيده شد
حيت مسئوليت
سات كميته تجوي
تي معاونت غذا
نه ساخت و تجه
اقل و حداكثر مو
 شناسنامه واحده
صويب و ابالغ نم
جام شده در كميته
يز آزمايشگاه كن
گير و مستمر بر ت
 دوره هاي آموز
پ پوستر ارائه نت

گز                 

صدور حو -
تعويض و -
رسيدگي -
تماس تلفن -
تهيه و توز -

صحيح غذا
كتابچه روش-

پيشگيري از
ك - برگزاري

معاونت غذا
ساير اقداما

رسيدگي -
تعداد تماس -
تعداد سوا -
تاييد صال -
تعداد جلس -

اقدامات آت
تامين هزين -
تعيين حدا -
ادامه تهيه -
پيگيري تص -

اقدامات انجا
ادامه تجهي -
نظارت پيگ -
برگزاري -
تهيه و چاپ -



  ني كاشان

ذيل از رشد  ي

... نتظامي و 

بهداشتي درمان

شاخصهاي 13

روي انـري، ني

شكي و خدمات ب

87درسال  ان

 چون فرماندار

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي درماني كاشا

شي با نهادهايي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

بهداشتيخدمات

   ير پنج سال
كاري بين بخش

  .شود

امه هاي اجرايي

جلسه ش

  :زارش
وم پزشكي و خ

  زشي
  ي پژوهشي

  ن
زير يكسال و زي
سازماني و همك
بتي برداشته ش

 

و برنا 87د سال

 جمع بندي گز
رد دانشگاه علو

  :  است
  يد

روههاي آموزش
 در طرح هاي

  
و مير نوزادان

زاطفال و مير
ستگي درون س
ردم گامهاي مثبت

ستور جلسه

زارش عملكرد

تيجه گيري و
مالي به عملكر
رخوردار بوده
رشته هاي جدي
يابي دروني گر
كت دانشجويان
ل نسخ دارويي 
ش ميزان مرگ و
ش ميزان مرگ و
ي رود با همبس
رتقاء سالمت مر

د :يشنهادات  

گز                 

  
نت - 17- 1

با نگاه اجم
مطلوبي بر

ايجاد ر - 1
ارزشي - 2
مشارك- 3
كنترل  - 4
كاهش - 5
كاهش - 6

اميد مي       
در جهت ار

  
پي -18- 1



شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

  ي

  گاه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

اجرايي

انشگ

دانش 88 ي سا ل
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هاي ا

د 138
    

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ه نامه

88 ال

  

و برنا 87د سال

  
  

بر

سا

دوم ش

زارش عملكرد

بخش –

گز                 

 
  

2 –
  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

 

  

  



  ني كاشان

جامع دسترسي  

 ايدز شهرستان 

 ههاي پرخطر

بهداشتي درمان

مايتي فراگيرو 

  وجود
كميته راهبردي ا

 بيماران و گروه

 ش

 مينة ايدز

 دگل

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ت مراقبتي و حم

كليه امكانات مو
روشن از طريق ك

 هاي جمعيتي

مشاوره و درمان

بيمار تحت پوشش

  بين بخشي
رسنل فعال در زم

ي در آران و بيد

  نامه ايدز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

   اي
 اي پايلوت

  ر معرض خطر
 بوده و به خدمات

طر با استفاده از ك
ورت صريح و ر
ودگي در گروهه
ت پيشگيري ، م

ي ، ميزان افراد ب

ود همكاريهاي ب
قه و دلسوزي پر

 بيماريهاي رفتاري

  هاي رفتاري
  رفتاري

 يدز

رم جمهور از برن

 ستان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

خدمات بكي و

 س ايدز

منطقه            
منطقه ا           

هاي پرخطر و در
عيت خود مطلع

 و در معرض خط
با برنامه ايدز بصو

ع آلوتوزي واني و
ي در ارائه خدما

رگ و مير بيماري

وجو     -          
عالق    -           
            

و پايگاه مشاوره

ز مشاوره بيماريها
شاوره بيماريهاي

در برنامه هاي ايد

ه و رياست محتر

رس اجتماعي شه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

دگي به ويروس

                     
يلوت             

 در ميان گروهه
اد آلوده از وضع

روههاي پرخطر
وادارات مرتبط با
هت تخمين فراو
يماريهاي رفتاري

   :مه
ري ، شاخص مر

  

                       
                شبكه
                ايدز

و فتاري دانشگاه

امه ايدز و مركز
مش جهت مركز

ض خطر شاغل د

محترم قوه قضائيه
 جامعه

اسي ، مذهبي و

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :انشگاه 
كنترل آلود: ه 
  : مه

ملي    
ملي پاي            

  : رنامه

ظتي و پيشگيري
ز اينكه كليه افر

 
اني خصوصاً گر
 كليه سازمانها و
ت كاربردي جه
ي مركز مشاوره بي
ي عمده برنام
خص شيوع بيمار
:فعلي برنامه

         ز معاونت
نمندي سيستم ش
در اجراي برنامه
وره بيماريهاي رف

اني در زمينه برنا
كافي و نامناسب

ز پرسنل در معرض

زيران ، رياست م
نستن در افراد ج
خي مسؤولين سيا

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

ونت بهداشتي دان
عنوان برنامه - 
برنام نوع -1- 

                     
اهداف بر -2- 

  :ف كلي
قويت توان حفاظ
حصول اطمينان از

 .ارند

 :اختصاصي ف 
قويت اطالع رسا
زايش مشاركت
حمايت از تحقيقا
زايش توانمندي

شاخصهاي -3-
ز آلودگي ، شاخ

وضعيت ف -4-
  :قوت 

جود كميته ايدز
القه مندي و توا
د حمايت دانشگاه
جود مركز مشاو

 :  
كمبود نيروي انسا
ضاي فيزيكي ناك
حمايت ناكافي از

  :ا 
حمايت هيأت وز
جود عالقه به دان
القمندي در برخ

گز                 

  

2
  

معاون -١-٢
2-1-1-
2-1-1-

                
2-1-1-

اهداف
تق -
ح -

دا
اهداف

تق -
افز -
ح -
افز -

2-1-1-
شاخص بروز

2-1-1-
نقاط ق

وج -
عال -
ح -
وج -

ضعف
ك -
فض -
ح -

فرصتها
ح -
وج -
عال -



بهداشتي درمان  ني كاشان

  ...نامشروع و 

شكي و خدمات ب

  ن تراپي

زريقي ، روابط نا

 ن  

 هرستان

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و متادون DICو

 اعتياد ، اعتياد تز

 

يون در شهرستان
يدز در سطح شه

دانش 88 ي سا ل
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    يدز

 مه ايدز

ود مراكز مشاوره و

ش اجتماعي مثل

 طراف

 جنسي

اه تماس جنسي
ند راديو و تلويز
مرتبط با برنامه اي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 رستان

و زندان با برنامه اي
ر همكاري با برنام
طر با توجه به وجو

الت رو به افزايش
 وانان

در كشورهاي اط
زريقي به روابط ج
يهاي منتقله از را
هي و مناسب مانن
مانها و نهادهاي م

و برنا 87د سال

هبردي ايدز شهر
اكز ترك اعتياد و

افراد عالقمند در و
ه گروههاي پرخط

بيماري با معضال
بزهكاري در جو
ش بيماري ايدز د

از اعتياد تز  HIVل
ب در مورد بيماري
الع رساني گروه
جدانه كلية سازما

زارش عملكرد

شكيل كميته راه
مكاري برخي مرا
جود دانشجويان و
زايش دسترسي به

  : ها
تنگاتنگ برتباط 

جود بيكاري و ب
وند روبه گسترش
غيير الگوي انتقال
ود برنامه مناسب
ود امكانات اطال
عدم همكاري مج

گز                 

تش -
هم -
وج -
افز -

تهديد
ار -
وج -
رو -
تغ -
نبو -
نبو -
ع  -



 

 

  ني كاشان

ت از بيماري  

 ر
 گزارش دهي

 شل حاد

شي فلج اطفال 

بهداشتي درمان

  يو

   ج اطفال

رش دهي مراقبت

 پمفلت و پوستر
يه براي نظام گ
دي موارد فلج ش
هي ويروس وحش

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

س وحشي پوليو

هاي وحشي فلج

امل بودن گزار

هاي آموزشي
ن پرداخت هد
 علمي طبقه بند
 مهار آزمايشگاه

 ت از بيماري

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  طقه اي
طقه اي پايلوت

 ناشي از ويروس

گردش ويروسه

نگام بودن و كا

ه داشتن جزوه  
در نظر گرفتن  
وجود كميته  

وجود كميته    

 امر نظام مراقبت

                    

  

    

دانش 88 ي سا ل
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و خدمات ب كي

منط                  
منط                 

كني فلج اطفال

توقف گ        -

شاخصهاي به هن
     بيماري

               رده
                      
                      
                     

شتي درماني در

     زي تكميلي

                    ل
 ش دهي

 بت از بيماري

   مهاجرين

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

   اطفال

                     
يلوت            

ريشه ك:  ف كلي

-                  ل
  : مه

ش       -          
تاندارد مراقبت

 

درماني گستر ي ،
   طور رايگان

ليو نوبت سوم
                      

 

ي مراكز بهداش
   بيماري

        سپاه

برنامه ايمن ساز
  ليه سطوح

نظارت و كنترل
ي در امر گزارش
ر امر نظام مراقب

 خشي

سال م5ال زير

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :انشگاه 
ا ريشه كني فلج

  : امه
ملي    

ملي پاي           
هدف :برنامه

 
ماري فلج اطفال
اي عمده برنام

                     
نگر كيفيت است
: فعلي برنامه

دمات بهداشتي
سيو و اكتيو به ط
اكسيناسيون پو

     ل و جاري
خصهاي بيماري

  ساني
عضي از نيروهاي
مان ريشه كني

 بسيج مقاومت
ن بهداشتي در بر
 عزم ملي در كل

خارجي بدون نظ
خش خصوصي
ش خصوصي در
شاركت  بين بخ
كسيناسيون اطفا

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

ونت بهداشتي دان
ر: عنوان برنامه  

برنا نوع -1-

                     
اهداف ب  -2-

 :ف اختصاصي 
حذف موارد بيم

شاخصها -3-
AFPشاخص 

شاخص نشانگ 1
وضعيت -4-

  :قوت 
جود سيستم خد
اكسيناسيون پاس

وا% 100وشش 
ظام مراقبت فعال
كامل بودن شاخ

  :ضعف 
كمبود نيروي انس

اري بععدم همك
طوالني شدن زم

  :ا 
همكاري نيروي
همكاري رابطين
تعهد سياسي و

  : ها
ردد مهاجرين خ
عدم همكاري بخ
لزم نبودن بخش
ضعيف بودن مش
اقص بودن واك

گز                 

2
  

معاون -١-٢
2- 1-2-

 2-1-2-

                
2-1-2-

اهداف
ح -

2-1-2-
ش -
- 0

2-1-2-
نقاط ق

و -
و -
پو -
نظ -
ك -
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ك -
ع -
ط -

فرصتها
هم -
هم -
ت  -

تهديد
تر -
ع -
مل -
ض -
نا  -



  ني كاشان

  )  باردار 

بهداشتي درمان

   كاشان

 يكسال ، زنان

 ون

  خدمت

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

  

زير( سيناسيون

  جهيزات الزم
 سيار واكسيناسيو
احدهاي ارائه خ

 خانه دار

 اي  رايانه

  مناسبكي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و خدمات بهدا

ته ايمن سازي

 ي پايلوت

اي هدف واكس

100% 

تن امكانات و تج
شتن ماموران تيم
ترسي مردم به وا
شتن ماشين سردخ
شتن برنامه ثبت ر

شتن مكان فيزيكي

 اكسن

 عه يافته

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي و
  

وارض ناخواست

  منطقه اي 
منطقه اي            

گروهها% 100

(MM به ميزان

 مختلف

داشت       -        
داش       -        
دست       -         
داشت       -        
داش       -        

نداش    -           

  سيون
ي پيشگيري با وا
 و امكانات توسع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي دانشگاه ع

ون و مراقبت عو

 ي                    
يلوت             

پوشش:  كلي

  تي
 % 100ن

(MRجه، اوريون
ض خطرردر مع

 ب ايمن سازي

  :مه

ك واكسنهاي م

                       
                      
                       
                       

            ناسيون

       ي درماني

رورت واكسيناس
هاي صي از برنامه

تان از نظر راهها

 

و برنا 87د سال

اجراهاي  رنامه

 :انشگاه 
واكسيناسيو:مه 
    :مه

ملي      
ملي پاي              

هدف  :رنامه
 

كسنهاي چند نوبت
ژ به ميزان.ث . ب 

سرخك ، سرخج
يون گروههاي د
 ناخواسته متعاقب
اي عمده برنام

  از واكسنها
     چند نوبتي

خواسته به تفكيك
 :ي برنامه

                 سن
                كسن

          اني ماهر
      مقدار كافي

جيره سرد واكسين

در مراكز بهداشتي

موم نسبت به ضر
صوصي و تخصص
جغرافيايي شهرست

 ام روستاها

 داشتي

ن كارخانجات

زارش عملكرد

بر - 2

ونت بهداشتي دان
عنوان برنامه -
برنا نوع -1-

                       
اهداف بر-2-

 :ف اختصاصي 
واك% 100وشش 

وشش واكسن ب
وشش واكسن س
وشش واكسيناسي
گزارش عوارض

شاخصها -3-
وشش هر يك ا
ت واكسنهاي چ
وز عوارض ناخ

وضعيت فعلي -4
  :قوت 

ايگان بودن واكس
وزيع به موقع واك
اشتن نيروي انسا
اشتن واكسن به
طلوب بودن زنج

  :ضعف 
داشتن سرايدار د

  :ا 
اشتن آگاهي عم
حمايت بخش خص
وقعيت خاص ج
اشتن برق در تما
اشتن رابطين بهد
اشتن بهداشتياران

گز                 

معاون -١-٢
2-1-3-
2-1-3-

                 
2-1-3-

اهداف
پو -
پو -
پو -
پو -
گ -

2-1-3-
يزان پوم -
ميزان افت  -
ميزان برو -
2-1-3-4

نقاط ق
را -
تو -
دا -
دا -
مط -

نقاط ض
ند -

فرصتها
دا -
ح -
مو -
دا -
دا -
دا -



شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

 .باشند ي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

داشتي درماني مي

  مردم

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 به واحدهاي بهد

آحادكسيناسيون
  ) ث ژ

 ه

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

دور از دسترسي

 كشوري

كافي جهت واك
سرخك و ب(

 ا كيفيت باال

ع قطع برق منطقه

و برنا 87د سال

 ر

 رط مهاجرين

  ي
ها و مزارع كه د

 در منازل

توزيع واكسن ك
ت ب به اندازه ك
 بعضي واكسنها

با  ADسرنگ  
رة برق در مواقع

زارش عملكرد

اشتن بهگران كا
  :ها 

ردد بي قيد و شر
طع برق سراسري
راكندگي روستاه
ايمان مهاجرين د
جاد اختالل در ت

ود واكسن هپاتيت
رت بيش از حد

كافي دم وجود
دم همكاري ادار

گز                 

اد -
تهديد

تر -
قط -
پر -
زا -
ايج -
نبو -
پر -
عد -
عد -



  ني كاشان

   ز بيماري

بهداشتي درمان

   كاشان

گ و مير ناشي از

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

 د بيماريها

ميزان مرگ -   

 ك 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و خدمات بهدا

 پايلوت

 وضعيت موجود
 نها

              ماري

ودكان مشكوك
  مربوطه 

 سرفه

 سال  18ي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي و
  

   با واكسن

  نطقه اي
منطقه اي پ        

ري و دستيابي به
خود به موقع با آنه

 % 95تر از

شيوع و بروز بيم

 ي

مونه گيري از كو
توسط مسؤولين

سياه س –ديفتري
معيت مردان باالي

 ي تشخيص

  و ناقص

  مجوز

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي دانشگاه ع

قابل پيشگيري

من ي                  
  ت             

  خجه

 فتري

د مظنون به بيمار
ي بيماري و برخ

 خطر
ههاي هدف باالت

ميزان ش-:مه

 

 وههاي هدف

ش موارد بيماري

مجرب در امر نم
دورة آموزشي ت
ي نمونه گيري
خاص جهت جم

و وجود كيت ها

 

سيناسيون نامعلوم
كاروانهاي بدون

و برنا 87د سال

هاي اجرا رنامه

 :انشگاه 
بيماريهاي ق:ه 
  :مه

ملي      
ملي پايلو         
    :رنامه

سرخك و سرخ
 كزاز نوزادي

سياه سرفه و ديف
  ننژيت

 
سريع كليه موارد
گيري از طغيانهاي
جمعيت هاي پرخ
من سازي گروه
اي عمده برنام

 :ي برنامه

 مراقبت بيماري
واكسيناسيون گر

ان در امر گزارش

ي آزمايشگاهي م
س از گذراندن د
 انقضاء كيت ها
ه واكسيناسيون خ

يصي كشوري و

 با وضعيت سيار
با وضعيت واكس
عاليات از طريق ك

زارش عملكرد

بر - 2

ونت بهداشتي دان
عنوان برنامه -
برنام نوع -1-

                       
اهداف بر-2-
  :   

حذف بيماري س
حذف بيماري ك
كنترل بيماري س
كنترل بيماري من

 :ف اختصاصي 
كشف و بررسي س
يش بيني و جلوگ
شخص نمودن ج
زايش پوشش ايم

شاخصها -3-
وضعيت فعلي -4

  :قوت 
نظامجود برنامه 

وشش مطلوب و
مكاري بيمارستا

  :ضعف 
دم وجود نيروي

دم اقدام الزم پس
كوتاه بودن دوره
دم وجود  برنامه

   :ا 
ود امكانات تشخي

  :ها 
جود اتباع بيگانه

بيگانه بجود اتباع 
شرف به عتبات ع

گز                 

معاون -١-٢
2-1-4-
2-1-4-

                 
2-1-4-

هدف كلي
ح -
ح -
ك -
ك -

اهداف
ك -
پيش -
مش -

افز     -       
2-1-4-
2-1-4-4

نقاط ق
وج -
پو -
هم -

نقاط ض
عد -
عد -
ك -
عد -

فرصتها
وجو -

تهديد
وج  -  
وج  -         
تشر - 



  ني كاشان

–     

 اري

 

بهداشتي درمان

   كاشان

  عه

  و مير بيماري

–پرستاران  –نان 

   درون بخشي
 زمينه شيوع بيما

 

ت آزمايشگاهي

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

بيماري در جامعه

مرگ وشاخص 

  طور رايگان
 پوستر  –

شناسان و كاردانا

 بودن مشاركت
فتارهاي غلط در
ن آگاهي مردم
 هزينه آزمايش

سترسي به خدمات

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و خدمات بهدا

  ن

  ي پايلوت

 

 اپيدميولوژيك ب

              -       

ليه هپاتيت ب بط
–فيلم  -آموزشي
كارش –پزشكان 

  1370 سال

  ماني
ضعيف   -      
وجود رف -       
پايين بود -      

گران بودن ه  -
عدم دس  -       

 ر معرض خطر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي و
  

راه خونتقله از

  نطقه اي
منطقه ا          

يماري هپاتيت

تعيين روند     

    شيوع بيماري

رض خطر  بر عل
تراكت آ -وزشي

(داشتي درماني

و 1369، سال  1

نان بهداشتي درم
                       
                       
                       
  گزارش دهي

                    ن

           صي

 رش دهي

ن و گروههاي د

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي دانشگاه ع

هپاتيت هاي منت

                    من
  لوت           

كنترل بي:  كلي

 در مبتاليان

 -              ست

شاخص ش      -

 پرخطر و در معر
جزوه آمو –لت

كليه رده هاي بهد
  ) شت

1368لدين سال

 

  مه

 از طرف كاركن
                       
                       

               هري
در نظام گصوصي

 راديو ـ تلويزيون

گروههاي تخصص
ستان در امر گزا
سيون دانشجويان

و برنا 87د سال

هاي اجرا رنامه

 : انشگاه 

مبارزه با ه: مه 
 :مه

ملي    
ملي پايل         

هدف :برنامه
  

ناشي از بيماري د
ري در جامعه اس

 :مده برنامه
                ري

 :ي برنامه

  ت از بيماري
وههاي هدف و
موزشي مثل پمفل
 آموزش براي ك

رابطين بهداش – 
 ايمن سازي متو

      بط عمومي

ي مورد نياز برنام

  ب 
طات همه جانبه

                 قي
        ن بيماران

راكم جمعيت شه
كاري بخش خص
باط جمعي مثل

ي دانشگاهي و گ
نتقال خون شهرس
ه در امر واكسيناس

زارش عملكرد

بر - 2

ونت بهداشتي دان
عنوان برنام -
برنام نوع -1-

                     
اهداف ب -2-

: ف اختصاصي 
كاهش عوارض نا
كاهش بروز بيمار

شاخصهاي عم -3
شاخص بروز بيما

وضعيت فعلي - 4
  : قوت 

جود نظام مراقبت
اكسيناسيون گرو
مين امكانات آم
جراي دوره هاي

بهورزان –اماها 
جراي طرح ملي

  :ضعف 
شتن متصدي روا

يروي انسانيبود ن
  : ها 

دم درمان مناسب
دم رعايت احتيا
ديده اعتياد تزريق
زينه باالي درمان
حاشيه نشيني و تر
ضعيف بودن همك
داشتن وسيله ارتب

  :ت ها 
جود مراكز علمي
مكاري پايگاه ان
مكاري دانشگاه

گز                 

معاون -١-٢
2-1-5-
2-1-5-

                
2-1-5-

اهداف
ك -
ك -

2-1-5-3
ش -

2-1-5-4
نقاط ق

وج -
وا -
تا -
اج -
ما -
اج -

نقاط ض
نداش  -
بكم   -

تهديد
عد -
عد -
پد -
هز -
ح -
ض -
ند -

فرصت
وج -
هم -
هم -



 

 

  ني كاشان

 ر بيماري

  ماماها ،  ن ،

  هداشتي

 ) جم فرهنگي

 ويزيون

بهداشتي درمان

ص مرگ و مير

ن و كاردانان

سعه به مسائل به
 شيني

تهاج (در جامعه 
مثل راديو و تلو

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ر

شاخص      -     

رشناسانكا ن ،

ير بخشهاي توس
شيني و حاشيه نش
گ ابتذال غربي د

هاي گروهي م ه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 يلوت

  
در معرض خطر

                  ي

 وزشي و فيلم

پزشكا(رماني 

عدم توجه ساي 
پديده شهرنشي  

ترويج فرهنگ
نداشتن رسانه  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 

       منطقه اي
     منطقه اي پا

ش دهي مناسب
درماني و افراد د

ص شيوع بيماري

  داشت
تراكتهاي آمو  ،

ي بهداشتي در

 

 درماني

   -   رش دهي
               -   
               -   

                -  

 ستان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ريهاي آميزشي

                     
ت                    

 سيستم گزارش
سنل بهداشتي د

 :مه
شاخص    -      

: 

هاي بهد  و خانه
جزوات ،  فلت ،

 براي نيروهاي
( 

العات رايانه اي

د راكز بهداشتي

ي در نظام گزار
                   
                     

             مخدر

 نوادگي

 ) ها شريه

صصي در شهرس

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 : انشگاه 

بيماركنترل:ه 
 :مه

ملي    
ملي پايلوت    

 :برنامه
العات برقراري
پرسگاهي مردم ،

اي عمده برنام
             ماري

ت فعلي برنامه

داشتي درماني
پمف ،  آموزشي

ي آموزشي
هي و بهورزان
برنامه ثبت اطال

  س مربوطه
ساني ماما در مر

خش خصوصي
عي و اقتصادي
                     
اعتياد به مواد م

  ي مردم
ل اخالقي و خا

  ي علميه
نش(رتباط جمعي

نشگاهي و تخص

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

ونت بهداشتي دان
عنوان برنامه -
برنام نوع -1-

                     
اهداف ب -2-
آوري اطال معج

سطح آگ  رتقاء
شاخصها -3-

شاخص بروز بيم
وضعيت - 4-

  :قوت 
جود مراكز بهد
اشتن امكانات
هاي جراي دوره

آزمايشگا علوم 
از بر رخورداري

  :ضعف 
داشتن كارشناس
كمبود نيروي انس

  :ها 
عدم همكاري بخ
شكالت اجتماع

            يكاري
گسترش پديده ا

  :ا 
عتقادات مذهبي
يبندي به اصول

هاي اشتن حوزه
اشتن وسايل ار
اشتن مراكز دان

گز                 

2
  

معاون -١-٢
2-1-6-
2-1-6-

                
2-1-6-

ج -
ا  -

2-1-6-
ش -

2-1-6-
نقاط ق

و -
د -
اج -

ع
بر -

نقاط ض
ند -
ك -

تهديد
ع -
مش -
بيك -
گ -

فرصتها
اع -
پا -
د -
د -
د -



 

  ني كاشان

 يري از بيماري

بهداشتي درمان

  هاي اسهالي

  بيماري
ه راههاي پيشگير

 ري

  ن بهداشتي
 ستان

 
  اي مرتبط

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ي اسهالي

 اولويت بيماريه

بوارض ناشي از 
ي جامعه نسبت به

و مير بيمار مرگ

 نيروهاي كاردان
شهرس ستاد التور

 برنامه عملياتي 
الزم بين واحدها

  ستان 

 (...  

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ويت بيماريهاي

 
  پايلوت

اي با ي و روده

پيشگيري از عو 
افزايش آگاهي  

ميزان م        -   

وجود       -    
داشتن      -     
وجود ب      -     
همكاري ال -     

 اي  رايانه

 ا

 جغرافيايي شهرس

.ها و قناتها  شمه

  ستاها
آب و فاضالب

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

اي با اولوو روده

منطقه اي       
       منطقه اي

بيماريهاي انگلي

   -           ستان
                  -  

            يماري

             داشت
                       
                       
                       

شتن برنامه ثبت ر
 ب و غذا

و گزارش طغيانها
  ب و غذا

وجه به موقعيت

 ه لوله كشي
آب انبارها ، چش (
 ل

  كم جمعيت
 ز منزل

ط شهر و اكثر رو
 توسط شركت آ

 ستايي
 ها  ه

 كز اجرايي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

پزشكاه علوم

ريهاي انگلي و

                     
ت                  

كنترل ب: كلي

ي در سطح شهرس
            بيماري

 :مه
ميزان شيوع بي    
: 

هاي بهد ي و خانه
                اهي
                 نياز

                       

نداش       -        
هاي منتقله از آب
ر نمونه گيري و
ي منتقله از آب

آب مصرفي با تو

  شهري
آب شرب شبكه
(بهاي غيرشبكه

شمال –ت جنو ب
ضي از روستاهاي
ي آماده خارج از

ني در تمام نقاط
هاي روستايي كه
هاي آب روس كه

ب در اكثر شبكه

 شي
ي در جوار مراك

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
 : انشگاه 

كنترل بيما: ه 
 :مه

ملي    
ملي پايلوت     

هدف :برنامه
 

ولوژيك بيماري
گ و مير ناشي از ب
اي عمده برنام

  -               ي
: فعلي برنامه

ز بهداشتي درماني
خيصي آزمايشگا
و ملزومات مورد

                   رو

                اني
ت طغيان بيماريه
سنل اورژانس در
ش به موقع طغيانها

 و كمبود منابع آ
 روش سنتي

 رستان
تراكم جمعيت
ميايي مناسب آ
م به استفاده از آ
در خط ترانزيت
له كشي در بعض
ستفاده از غذاهاي

ميدنمي آب آشا
ر دادن اكثر شبك
بر روي اكثر شبك
ده در رنج مناسب

 خشي
شي و برون بخشي
زشي و تخصصي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
ونت بهداشتي دان

عنوان برنامه - 
برنام نوع -1- 

                     
اهداف ب- 2- 

 :ف اختصاصي 
عيين روند اپيدميو
يشگيري ازمرگ

شاخصها -3- 
يزان بروز بيماري

وضعيت -4- 
  : قوت 

گستردگي مراكز
اشتن مراكز تشخ
اشتن امكانات و
امين به موقع دار

  :عف ض
كمبود نيروي انسا
عدم تشخيص علت
عدم همكاري پرس
أخير د رگزارش

  :ها 
خشكسالي ديده

فع فاضالب به ر
هاجرپذيري شهر
حاشيه نشيني و ت
عدم كيفيت شيم
وي آوردن مردم
رار گرفتن شهر د
داشتن سيستم لول
رويج فرهنگ اس

  :ا 
جود شبكه عموم
حت پوشش قرار
صب كلريناتور بر
جود كلر باقيماند
شاركت درون بخ
شاركت بين بخش
زجود مراكز آمو

گز                 

2
  

معاون -١-٢
2-1-7-
2-1-7-

                
2-1-7-

اهداف
تع -
پيش -

2-1-7-
مي -

2-1-7-
نقاط ق

گ -
دا -
دا -

تا       -       
نقاط ض

ك -
عد -
عد -
تأ -

تهديد
پد -
دفع -
مه -
ح -
عد -
رو -
قر -
ند -
تر -

فرصتها
وج -
تح -
نص -
وج -
مش -
مش -
وج -



 

  ني كاشان

شان
 

               ...  و 

بهداشتي درمان

تي درماني كاش

 سالي

تلفن ، گاز رق ،

شكي و خدمات ب

دمات بهداشت

9 %  

 

يده هاي خشكس

  ي شهرستان
رفاهي از جمله بر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

م پزشكي و خد

 پايلوت

 

95ه ميزان باالي 
 % 98ن باالي 

 SPR-AB   

 

  كنترل

پد      -       ري

وقعيت جغرافيايي
داشتن امكانات ر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 دانشگاه علوم

 منطقه اي      
      منطقه اي پ
يماري ماالريا

 كامل بيماران به
ن بيماران به ميزان

  ت پوشش

API –BER

 فني

              ريها

 حشره شناسي

 بدون نظارت و
زارش دهي بيمار

 ت بيماري

مو      -             
د      -             

امه هاي اجرايي

جلسه ش

هاي اجرايي مه

 ريا

                    
ت                   

حذف بي:  كلي

100% 

درمان به موقع و
 بيماري با درمان
ي در مناطق تحت

Iشاخص  :مه

  

 داشتي درماني

 اطق روستايي

گزارش دهي تلف

ي مبارزه با بيما
 ي

 در امر چك ح

آلوده به بيماري
نظام گزوصي در

 توسعه از اهميت
 زه با بيماري

   اي تخصصي
 صادي شهرستان

 ن

و برنا 87د سال

برنام - 2  

 : انشگاه 

كنترل ماالر:ه 
 :مه

ملي    
ملي پايلوت     

هدف: برنامه
 

 موارد به ميزان
رض بيماري با د
گ و مير ناشي از
اد كانون بيماري
اي عمده برنام
: فعلي برنامه

هاي خدمات بهد
 ي 

 ات مورد نياز

ي بهداشتي در منا
ت از بيماري و گ

 ياتي

  ي ا  رايانه

ساني كاردانهاي
س حشره شناسي
م سيار مراقبت

هاي خارجي و آ
ري بخش خصو
ي ساير بخشهاي
ن بخشي در مبار

گاهي و گروهها
اقتص اجتماعي ،ت 

جمعيتي شهرستان

زارش عملكرد

ونت بهداشتي دان
عنوان برنامه -
برنام نوع -1-

                     
اهداف  - 2-

 :ف اختصاصي 
ماريابي به موقع
جلوگيري از عوار
يشگيري از مرگ
جلوگيري از ايجا

شاخصها -3-
وضعيت -4-

  :قوت 
گستردگي واحده
مكانات تشخيصي
مكانات و تجهيز
اشتن كاردانهاي

اشتن نظام مراقبت
اشتن برنامه عملي
اشتن برنامه ثبت

  :ضعف 
كمبود نيروي انس
داشتن كارشناس
بود مأموران تيم

  :ها
ردد اتباع كشوره
يين بودن همكار
عدم آگاهي كافي
عدم همكاري بين

  :  ا 
جود مركز دانشگ
ال بودن وضعيت
كنواختي بافت ج

گز                 

  

معاون -١-٢
2-1-8-
2-1-8-

                
2-1-8-

اهداف
بيم -
ج -
پي -
ج -

2-1-8-
2-1-8-

نقاط ق
گ -
ام -
ام -
دا -
دا -
دا -
دا -

نقاط ض
ك -
ند -
نبو -

تهديد
تر -
پا -
عد -
عد -

فرصتها
و -
باال -
يك -



 

  ني كاشان

ري بعنوان 
 جلوگيري 

 وخدمات 

پزشكي  وم

  ت 
 سمير مثبت

ماران اجرا 
ص كشوري 
مداخله اي 
شان نرسيده 

بهداشتي درمان

ي كه اين بيمار
ير از بيماري و

ه علوم پزشكي

ش دانشگاه علو

  ج ريوي

وي اسمير مثبت
د سل ريوي اس

براي بيمدرماني 
توجه به شاخص
ز است برنامه م
شوري در كاشا

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ر جامعه بطوري
مي روز مرگ و

پوشش دانشگاه

بت تحت پوشش

ير منفي و خارج

 جديد سل ريو
مان موارد جديد
كز بهداشتي د

و با تو% 9/78ت 
كه نيا% ) 25. (

ه حد انتظار كش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 
  پايلوت

شيوع سل در ر
كاهش ميزان بر

ط مثبت تحت پ

اسمير خلط مثبت

  شده
سل ريوي اسمي

 بهبودي موارد
كميل دوره درم

مرا%  100 در 
يابي اسمير مثبت
.پايين مي باشد
گ اين شاخص به

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

منطقه اي       
       منطقه اي

ش هرچه سريعتر
ف نهايي يعني ك

  .ذير شود

ي با اسمير خلط

ه سل ريوي با ا
   1386ال

  ر مثبت
ل ريوي ثبت ش
ه موارد جديد س

  ك به سل
  ت
ميزان   -   ...ه

ميزان تك   -    
DOTS راي

 شاخص بيماري
ل اين شاخص پ
 موارد و مرگ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  اري سل

                    
ت                  

كاهش: ف كلي
ستيابي به اهداف
نهايت امكان پذ

ه سل ريويتال ب
  1386ن سال

د جديد مبتال به
شان تا پايان سا

 :مه

سل ريوي اسمير
ه كل موارد سل
 اسمير مثبت به

ل موارد مشكوك
يوي اسمير مثبت
در پايان مر حله
                     

وضعيت اجر :
هرستان كاشان
ن آران و بيدگل
 توجه به انتقال

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

  انشگاه 
كنترل بيما: مه 
   : امه

ملي    
ملي پايلوت      

هدف  :برنامه
د و در نتيجه دس
 درمان نيز در ن

بيماران مبت% 67
ي كاشان تا پايان

موارد% 85داقل
شتي درماني كا
ي عمده برنام
 موارد جديد س
ي اسمير مثبت به
ديد سل ريوي
مير مثبت به كل
د جديد سل ري
ن اسمير خلط د

             رمان
: فعلي برنامه
يماريابي در شه
ي در شهرستان

دي بازان بهبو

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

ونت بهداشتي دان
عنوان برنام -
برنا نوع -1 -

                     
اهداف ب -2-

معه مطرح نباشد
 موارد مقاوم به
  :ف اختصاصي

7كشف حداقل 
هداشتي درماني
هبود كامل حد
 خدمات بهداش

شاخصها - 3-
سبت بيماريابي
سبت سل ريوي
سبت موارد جد
سبت موارد اسم

ز موارديزان برو
يزان منفي شدن
يزان موفقيت د

وضعيت -4-
در خصوص بي 

ولي. ب مي باشد
در مورد ميز. دد

گز                 

2
  

معاون -١-٢
 2-1-9-

2-1-9-

                
2-1-9-

مشكل جامع
از پيدايش

اهداف
ك -

به
به  -

و
2-1-9-

نس -
نس -
نس  -
نس -
مي -
مي -
مي     -

2-1-9-
. مي گردد

مطلوب% 75
تدوين گرد

  . است 

  

  



بهداشتي درمان  ني كاشان

 ت

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 منطقه اي 

طقه اي پايلوت

 ض بيماري

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ن باال

      

منط       

گيري از عوارض

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

ماري فشار خون

        

       

 ب سن و جنس
  جنس

 جنس

 كنترل و پيشگي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  : 

ري و كنترل بيم

      ي

     لوت

ن باال بر حسب
 حسب سن و ج

  ن باال
 ون باال

  : برنامه
  ن و جنس

 حسب سن و ج

  :امه

 ق روستايي

ماران به منظور

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

شتي دانشگاه
پيشگير:رنامه
    : برنامه

ملي 
ملي پايل   
 :برنامه

يماري فشارخون
شارخون باال بر
ماري فشارخون
 بيماري فشارخو
خصهاي عمده ب
ي بر حسب سن
ي از بيماري بر

 نامه

عيت فعلي برنا
  

 وزشي مناسب
 شيوع

 رنامه

 اكتيودر مناطق
وزشي جهت بيم

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداش 
عنوان بر -10
نوع -10-1

        

اهداف ب  - 1-2
ي ميزان بروز بيم
 ميزان شيوع فش
ري و كنترل بيم
ري از عوارض

شاخ -10-3
يزان بروز بيمار
يزان شيوع ناشي
يزان پوشش برن

وضع -10-4
: قوت قاط

برنامه هاي آمو
 ميزان بروز و ش
 مسؤولين از بر
برنامه بصورت
برنامه هاي آمو

 

گز                 

2
 

2-1-
2-1-
2-1-

   

2-1-0
بررسي 
بررسي 
پيشگير 
پيشگير 

2-1-
تعيين مي
تعيين مي
تعيين مي

2-1-
نق
اجراي ب
بررسي
حمايت
اجراي ب
اجراي ب
 

 



  ني كاشان

كماه با 

بهداشتي درمان

 ت

به مدت يك 13

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  گير

 منطقه اي 

طقه اي پايلوت

 ن بيماريها

 ي غير واگير 

388ز خردادماه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ماريهاي غيرواگ

       

منط       

پيشگيري از اين

هش بيماريهاي

ي غير واگير  ا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ب كي و خدمات

 عوامل خطر بيم

       

       

نظور كنترل و پ

  ير واگير
مردم جهت كاه

 خطربيماريهاي
 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

   :  اه
ه نظام مراقبت

     ملي

   ي پايلوت

:   
 غير واگير به من

   :ه برنامه
   واگير

ز بيماريهاي غي
عادات غذايي م

  :رنامه
مراقبت عوامل
.ام خواهد شد

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

داشتي دانشگا
برنامه:ن برنامه
  :  ع برنامه

م 
ملي     

:هداف برنامه
خطر بيماريهاي
اخصهاي عمد
 بيماريهاي غير
هت پيشگيري ا
وه زندگي در ع
ضعيت فعلي بر
 بررسي نظام م
 تعيين شده اقد

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهد -
عنوان -11-
نوع - 11-1-

        

اه  -11-2-
سايي عوامل خ

شا -11-3-
ي عوامل خطر
له آموزشي جه
زش و تغيير شيو

وض -11-4-
ي مرحله پنجم
 به خوشه هاي

گز                 

2

2-1
2-1
2-1

  

2-1
شناس -
2-1

بررسي
مداخل

آموز 
2-1

اجراي
توجه



  ني كاشان

 ـ نوع 

 

بهداشتي درمان

نوع حادثهس ـ 

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  عه ايمن

 ت

سب سن ـ جنس

 ومين

  

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ساس مدل جامع

  طقه اي
طقه اي پايلوت

رگ و مير برحس

آمار ثبت مصدو

.ضو مي باشند

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب
  

 و حوادث براس

                  منط
                   منط

 

 حادثهحل  م

 صدمه

ح وحوادث ـ مر

 جهت ارسال آ

تان در كميته عض

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  : 

گيري از سوانح

ي                   
 پايلوت         

برحسب سن
برحسب جنس
وبرحسب نوع

برحسب نوع ص
  برحسب ماه
 نح وحوادث

  :  برنامه
يزان بروزسوانح

  :امه

  مصدومين
ونت بهداشتي

  پايان سال

سؤولين  شهرست

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

شتي دانشگاه
پيشگي :رنامه
  : برنامه

ملي 
ملي               

 : داف برنامه
نح و  حوادث ب
نح و  حوادث ب
نح و  حوادث ب
نح و  حوادث ب
نح و  حوادث ب
ير ناشي از سوان
خصهاي عمده

تعيين ميز( شده
(   

عيت فعلي برنا

ي جهت ثبت م
مان با حوزه معا
ح وحوادث در

ه كليه مسمن ك

زارش عملكرد

هاي هبرنام - 

معاونت بهداش -
عنوان بر -12-

نوع -12-1

                     
اهد  -12-2

 ميزان بروزسوان
 ميزان بروزسوان
 ميزان بروزسوان
 ميزان بروزسوان
 ميزان بروزسوان
يزان مرگ و مي

شاخ -12-3
 شاخصهاي ياد

..)ومحل حادثه 
وضع -12-4

  :وت 
رنامه نرم افزاري
ي  معاونت درم
يزان بروزسوانح
كميته جامعه ايم

 

گز                 

2

2-1-
2-1-
2-1-

           
2-1-

بررسي
بررسي
بررسي
بررسي
بررسي
تعيين مي

2-1-
بررسي
صدمه و

2-1-
نقاط قو
وجود بر
همكاري
تعيين مي
داشتن ك
 



بهداشتي درمان  ني كاشان

  ض بيماري

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

گيري از عوارض

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  بت

  قه اي
 ه اي پايلوت

  س

ر كنترل و پيشگ

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 از بيماري دياب

منطق               
               منطقه

جنس وب سن
  ن و جنس

 

 

 ق روستايي

ماران به منظور

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

: 

رل و پيشگيري

ي                 
پايلوت           

 
 ديابت بر حسب
ت بر حسب سن

 ديابت ي

  ري ديابت 

 : ه برنامه

     ري ديابت

   ري ديابت

  رنامه

  : رنامه

 وزشي مناسب
 شيوع

 رنامه

 اكتيودر مناطق
وزشي جهت بيم

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:شتي دانشگاه 
كنتر : برنامه

  :ع برنامه
ملي 

ملي پا             
:داف برنامه

ن بروز بيماري
زان شيوع ديابت
يو كنترل بيمار

ز عوارض بيمار

اخصهاي عمده
يزان شيوع بيمار
ميزان بروز بيمار
ميزان پوشش بر
ضعيت فعلي بر

:  
برنامه هاي آمو
 ميزان بروز و ش
 مسؤولين از بر
برنامه بصورت
برنامه هاي آمو

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

 
 
 

معاونت بهداشت 
عنوان -13-
نوع -1 -13-

                     
اهد -13-2-

بررسي ميزا 
بررسي ميز  
پيشگيري و  
پيشگيري از 
 

شا -13-3-
تعيين مي -
تعيين م  -
تعيين م  -

وض -13-4-
:نقاط قوت 

اجراي ب -
بررسي -
حمايت -
اجراي ب -
اجراي ب -
 

گز                 

2
 

 
 
 

م-١-٢
2-1-
2-1-

         
2-1-

-

-

-

-

2-1-

2-1-



  
  

  ني كاشان

 
 

شكي و خدمات ببهداشتي درمان

  ني كاشان

  ور

 

 

 .م داده اند

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

بتاتاالسمي ماژو

  منطقه اي
طقه اي پايلوت

 

   ط بارداري

 )  S1(زدواج 
 (  

P N D را انجام

  در طول سال

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

ز موارد جديد بت

                     م
                  منط

قاضيان ازدواج
 ي شده

 ور

ژورواجد شرايط

  مي ماژور
بين متقاضيان از

 S1(ز ازدواج

Dكه آزمايش 

وطلبين ازدواج
 )اص

 ن وكشور

  صي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 : ه 

شگيري از بروز
 

ملي              
ي پايلوت       

  :ه
 السمي ماژور

 تاالسمي درمتق
ي ناقل شناسايي
ن تاالسمي ماژو
ان تاالسمي ماژ

 :رنامه
شيوع بتاتاالسمي
 شناسائي شده ب
منصرف شده از
زدواج كرده ك

  :ي برنامه

 مناسب در داو
بيماريهاي خا(ن

ژنتيك دراستان
 ن

سناد وامالك
ي ژنتيك خصوص

  

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

داشتي دانشگاه
پيش:ان برنامه

: نوع برنامه  

ملي                 
اهداف برنامه 

ي از بروز بتاتاال
 زوجهاي ناقل
ويژه اززوجهاي

ماران والدين بي
ز والدين بيمارا
خصهاي عمده بر
 ميزان بروز و ش
زوج هاي ناقل
وج هاي ناقل م
وج هاي ناقل از

وضعيت فعلي 
  :  ت

نامه غربالگري
ي معاونت درمان
زمايشگاههاي ژ

پشتيبازمايشگاه
ي سازمان ثبت ا
ي آزمايشگاهاي
العات در رايانه

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهدا -١
عنوا -1-14-
-1-14- 1-

                     
-1-14-2- 

پيشگيري -
شناسايي -
مراقبت و -
شناسايي -
مراقبت از -

شاخ - 3- 1-14
بررسي  -
درصد ز  -
درصد زو -
درصد زو -

-1-14-4-
نقاط قوت

وجود برن -
همكاري -
وجود آز -
وجود آز -
همكاري -
همكاري -
ثبت اطال -

 

گز                 

2
  

١-٢
2-
2-

     
2-

2-1

2-



  

  

  ني كاشان

 

 

بهداشتي درمان

 د سرطان 

 بار

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ثبت كليه موارد

 

ماه يكب 3ي هر 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ه اي
  ي پايلوت

 رفولوژي

هرستان جهت ثب

 پاتولوژيكز

ل موارد سرطاني

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

  د سرطان

               منطقه
           منطقه اي

  سن و جنس 

وپوگرافي و مر

  سن، جنس
 و توپوگرافي

  ارد سرطان
 موجود در شه

 پزشكان

ست ها به مراك

ژيست و تحويل

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 

 گزارش موارد

ي                   
لوت              

طانها برحسب س
 سرطان

طانها برحسب تو
 :  برنامه

طان بر حسب س
ب مرفولوژي  و

  : نامه

ت ثبت تمام موا
مركز پاتولوژي

  ه

طان ها توسط پ
هاي هماتولوژيس

 اي پزشكان

صصين هماتولوژ

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:شتي دانشگاه 
ثبت و:برنامه
  :  برنامه

ملي 
ملي پايل          

 :داف برنامه
بروز انواع سرط
گيري موارد سر
بروز انواع سرط
خصهاي عمده
بروز انواع سرط
سرطانهابرحسب
عيت فعلي برنا

 رايانه اي جهت
م 5ظم و مداوم

 عملياتي ساالنه

ص زودرس سرط
مونه از مطب ه

ه باز آموزي برا
طب هاي متخص

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشت
عنوان بر -15
نوع -15-1

                     
اهد -15-2
تعيين ميزان ب 
كنترل و پيشگ 
تعيين ميزان ب 

شاخ -15-3
تعيين ميزان ب 
تعيين ميزان س 

وضع -15-4
  : نقاط قوت

وجود برنامه 
همكاري منظ 
وجود برنامه 

  : ط ضعف
عدم تشخيص 
عدم ارسال نم 

  :هكارها
اجراي برنامه 
مراجعه به مط 

گز                 

2

م -2-1
2-1-
2-1-

           
2-1-

-

-

-

2-1-
-

-

2-1-

-

-

-
نقاط

-

-
 

راه
-

-

  
 



بهداشتي درمان  ني كاشان

 (.   

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

..لپتوسپيروز و 

B 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

(سان و حيوان 

  ي
   پايلوت

 ...) و

  وان و انسان
.S.E , C.C

      

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 مشترك بين انس

منطقه اي          
       منطقه اي

لپتوسپيروز(ان

ي مرتبط با حيو
C.H.F , VH

تان كاشان      

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ساير بيماريهاي

                     
ت                  

ن انسان و حيوا
 : رنامه

 بيماري

 :مه

 وري

 ل برنامه

 موقع بيماريهاي
HF بيماريهاي

 

جتماعي شهرست

 ت
  در دامها

 يون در دامها

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

كنترل س:نامه
 :برنامه

ملي  
ملي پايلوت      

 :ف برنامه
هاي مشترك بين
صهاي عمده بر

 بيماري

و مير ناشي از ب
  بيماري  

ت فعلي برنام

 ن بخشي

 ز بيماري

 

اي يكسان كشو

كارشناس مسئول
 ص اعتبارات

دهي كامل و به
ت تشخيص در

ي منطقه         
شت و تأمين اج

 قاچاق

مها بدون نظارت
نامه غربالگري
كامل واكسيناسي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان برن -1
بر نوع -1 -1

                      
اهداف -1-2
كنترل بيماريها  

شاخص -1-3
شاخص بروز بي 
پاخص مرگ و 
شيوع شاخص 

 
وضعيت -1-4

  : قوت 
همكاري درون 
از نظام مراقبت 
متون آموزشي 
دستورالعمل ها 

  : ضعف 
اي ك چند پيشه 
كمبود تخصيص 
عدم گزارش د 
مشكالتوجود  

  :تها 
اداره دامپزشكي 
كارگروه بهداش 

  : دها
وجود كشتار قا 
نقل و انتقال دا 
عدم اجراي برن 
عدم پوشش ك 

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-6
2-1-6

             
2-1-6

-

2-1-6
-
-
-

2-1-6
نقاط       

-
-
-
-

نقاط
-
-
-
-

فرصت
-
-

تهديد
-
-
-
-

 



  ني كاشان

  ن

ي آسان مردم 

بهداشتي درمان

TSH در نوزادان

منظور دسترسي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

Hيش گذراي 

C (  

 ي تيروئيد

 

 

ي بهداشت به م

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 تيروئيد و افزاي

  قه اي
  ه اي پايلوت

 CH( تيروئيد 

 روئيد

كاري مادرزادي

 ن سطح شبكه

يدي و بندناف
  تر به باالتر

هها و خانه هاي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

و خدمات بكي

ري مادرزادي

                 منطق
              منطقه

ري مادرزادي ت
  ري

  يروئيد
 تيروئيد

ي مادرزادي تير
 در برنامه كم ك

ت در پائين ترين

مونه گيري ور
 سطوح پايين تر

 ري

ه مراكز ، پايگا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 

ربالگري كم كا

ي                   
يلوت             

مبتال به كم كار
از عوارض بيما

  :   برنامه
ي مادرزادي تي
ري مادرزادي ت
ماري كم كاري
 شناسايي شده

  :نامه

كان ارائه خدمت
  شبكه

نه پا نسبت به نم
ش اطالعات از
ف جهت غربالگر
متمركز دركليه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: تي دانشگاه
غر:  برنامه

  :  ع برنامه
ملي 

ملي پاي           
  :داف برنامه

كنترل نوزادان م
ن و پيشگيري ا
خصهاي عمده

يماري كم كاري
بيماري كم كار
ش غربالگري بيم
 كنترل بيماران
عيت فعلي برن

 مشخص و امك
 برنامه در نظام
نه گيري از پاشن
آوري و گزارش

وه هدفان گر
ه بصورت غير م

 

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -17
نوع -1 -17

                     
اهد -17-2
شناسايي و ك 
درمان بيماران 

شاخ -17-3
تعيين بروز بي 
تعيين شيوع ب 
تعيين پوشش 
تعيين درصد 

وضع -17-4
  :ط قوت 

وجود برنامه 
امكان ادغام 
سهولت نمونه 
امكان جمع آ 
دسترسي آسا 
اجراي برنامه 

 به خدمات
 
 
 

گز                 

2
 

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

-

-

2-1-
-

-

-

-

2-1-
نقاط

-

-

-

-

-

-

 
 
 



  ني كاشان

   از آنفلوانزا

بهداشتي درمان

 و مرگ ناشي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

بتالء ، عوارض

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ه اي
  ي پايلوت

كاهش موارد ابت

 وانزا

  واكسن 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 پرندگان

منطقه              
           منطقه اي

مي احتمالي و ك

  انزا

  س آنفلوانزا

 

شدن عليه آنفلو
 و تزريق

 ا بيماري

  ز

بيماري از خطر
 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

نزاي انساني و پ

ي                   
لوت              

دمي ها و  پاندم

ك بيماري آنفلو
  اري

 جديد ويروس
  عمومي

ر سريع بيماري
  : برنامه

 اري
 :نامه

 يماري
 

  دانشگاه
 ي باتجربه

ها در واكسينه ش
 جهت توزيع و

  ي
 جهت مقابله با

 داريها

ه و بدون مجوز
 خانگي
  منطقه

 قه
 ين مردم

ههاي معرض خ
اي معدوم ساز

  مرغداريها

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
آنفلوان:برنامه
:   برنامه

ملي 
ملي پايل         

 :داف برنامه

بله با وقوع اپيد
 :  

 اپيدميولوژيك
 حساس به بيما
وزير گونه هاي

اطالع رساني ع 
گسترش و انتشار
خصهاي عمده
  روز بيماري

مير ناشي از بيما
عيت فعلي برن

 نظام مراقبت بي
ري بين بخشي
كاري مسؤولين

ناسان و نيروهاي
 ن رايگان
  ي رايگان

 برخي از نيروه
 بموقع واكسن

ري برون بخشي
شهرستانؤولين

وجه هاي مرغد

ريهاي پراكنده
ريهاي سنتي خ
دگان آلوده به
رانزيتي از منطق
 عادات غلط بي
 برخي از گروه
 كامل اكيپ ها
ودن كارگران م

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب - 18
نوع -1- 18

                     
اهد -2- 18

  : كلي 
در مقاآمادگي 

ف اختصاصي
شناخت الگوي
شناسايي جامعه
شناخت انواع و
تقويت و بهبود

جلوگيري از گس
شاخ -3- 18

ميزان شيوع و بر
ميزان مرگ و م

وضع -4- 18
  : وت
وجود برنامه 
وجود همكار 
توجه و همك 
وجود كارشن 
وجود واكسن 
وجود داروي 

  : ضعف
عدم استقبال 
عدم رسيدن 
 :  

وجود همكار 
حمايت مسؤ 
بيمه بودن جو 
  :ها
وجود مرغدا 
وجود مرغدا 
مهاجرت پرند 
عبور جادة تر 
وجود برخي 
عدم استقبال 
عدم تشكيل 
عدم ثابت بو 

گز                 

2
  

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

هدف
آ -

اهداف
ش -
ش -
ش -
ت -
ج -

2-1-
م -
م -

2-1-
نقاط قو

-
-
-
-
-
-

نقاط ض
-
-
فرصتها
-
-
-

تهديده
-
-
-
-
-
-
-
-

 



  ني كاشان

 ي آنان 
العات 

 رستان 

  اري

بهداشتي درمان

 رضايت مندي
با استفاده از اطال

ك هر بخش بيما

 بيماريهاي رفتا

 انه اي

 شهرستان 

 عتياد

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 جامعه و تأمين
ي بيمارستاني با

تاني به تفكيك

ش مركز مشاورة

 
 برنامه ثبت رايا
ي بانك خون ش

شيوع پديدة اع -

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
   پايلوت

 ستاني

ء سالمت افراد
ترل عفونت هاي

  بيمارستاني

ت هاي بيمارست

    ا
 

 يماري

 
H تحت پوشش

 ونت بهداشتي
نداشتن -       
همكاري -      

                    -
 زداها

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 ارستاني

منطقه ا           
        منطقه اي

نت هاي بيمارس

، حفظ و ارتقاء
 و تجهيزات كنت

ل عفونت هاي

زان بروز عفونت

ي در بيمارستانها
 در بيمارستانها
 نظام مراقبت بي

   رستاني
 داشتي درماني
+ HIV به بيماران

رستاني در معاو
       يمارستاني

                      
 يمارستاني

                     
ي نسبت به گندز

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

فونت هاي بيما

                     
ت                 

ض ناشي از عفون

تأمين ، -         
واد ، ملزومات

 در زمينه كنترل
   :رنامه

ميز -              
 مارستاني

 :مه

ونت بيمارستاني
ت بيمارستاني
شگاه در اجراي
ونت هاي بيمار
ة واحدهاي بهد
هداشتي درماني

س عفونت بيما
كنترل عفونت بيم
ي در دانشگاه

دفع زباله هاي بي

               پديد
عوامل ميكروبي

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

كنترل عف:نامه
 :رنامه

ملي  
ملي پايلو      

 :ف برنامه

بتالء و عوارض

ارستاني         
يمارستانها به مو

قات كاربردي
صهاي عمده بر
ي بيمارستاني  
عفونت هاي بيم
ت فعلي برنامه

هاي كنترل عفو
س كنترل عفونت
نت درمان دانش
ون مراقبت عفو
 باكس در كلية
مشاوره اي و به

ص پست كارشناس
ي هزينه هاي كن
ضاء هيأت علمي
 شهرداري در د

ي بازپديد و نوپد
ي و مقاومت ع

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان برن - 1
بر نوع -1- 1

                      
اهداف -2- 1

  :لي 
 مرگ و مير ، ا

  :ختصاصي 
 هزينه هاي بيما
زي و تجهيز بي

  ت 
انجام تحقيق  از

شاخص -3- 1
كلي عفونت هاي
رگ ناشي از ع

وضعيت -4- 1
  : ت
وجود كميته ه 
وجود كارشناس 
همكاري معاون 
وجود نظام مدو 

سيفتيتفاده از 
ارائه خدمات م 

  : ف
عدم اختصاص 
باال بودن برخي 

وجود اعض -    
همكاري -     
  
بروز بيماريهاي 
مقاومت داروي  

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-9
2-1-9

             
2-1-9

هدف كل
كاهش -

اخ اهداف
كاهش -
بهينه سا -

نظام مراقبت
حمايت-
2-1-9
ميزان ك -
ميزان مر-
2-1-9

نقاط قوت
-
-
-
-
است -
-

نقاط ضعف
-
-

:فرصتها 
      
:تهديدها

-
      -    



  

  ني كاشان

 

شكي و خدمات ببهداشتي درمان

  ني كاشان

  در كودكان

 ران كودكي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ي قابل اجتناب

   اي
  اي پايلوت

 از نابينايي دور
 يماريها

 .ت دارند

  
  كودك 54
 كودك 55

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

گيري از نابينايي

            منطقه
منطقه        

طه با پيشگيري
ي و مديريت بي
 نياز به خدمات

نوزاد  4803د
422به تعداد  87
580به تعداد   8

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 : 

ح كنترل  و پيشگ

                      
يلوت             

 
 چشمي در رابط
اي فنون جراحي
ي كودكاني كه

 

  :ده برنامه
  كان عمومي

  ده
  يده

  ماهه 2
  لهسا 4-

 : رنامه

به تعدا    87ال
7ه شده  درسال
87ه شده درسال

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

شتي دانشگاه 
طرح:ن برنامه
  :ع برنامه

ملي              
ملي پاي           

: هداف برنامه
د مراقبت اوليه
چشم پزشكي برا
ت چشمي براي

 زيابي طرح

اخصهاي عمد
شي براي پزشكا
مي آموزش ديد
شتي آموزش د

  گري شده
2-3گري شده
-6لگري شده

ضعيت فعلي بر
  82ه سال

عاينه شده درسا
ماهه معاينه 3-2
ساله معاينه 6-4

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداش 
عنوان -20-
نوع -20-1-

                     
                     

اه -20-2-
ت توسعه و رشد
ش تيم هاي چش
م ساختن مراقبت
يت پايش و ارز

شا -20-3-
 كارگاه آموزش
 پزشكان عمومي
 كاركنان بهداش
 نوزادان غربالگ
 كودكان غربالگ
د كودكان غربال

وض -20-4-
 طرح از آبانما
گري نوزادان مع

3گري كودك 
6گري كودك 

گز                 

2

١-٢-
2-1-
2-1-

        
        

2-1-
تقويت

آموز 
فراهم 
مديري 

2-1-
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد

تعداد 
2-1-

شروع
غربالگ
غربالگ
غربالگ



  ني كاشان

زشكي و 

ستايي و  
شديد و 

. است

ختي و 

كل از  
بيماران 
جرايي 

بهداشتي درمان

ختالالت روانپز

  

ي بهداشت رو
ي اختالالت ش
ت عمده برنامه

  ش
ه سطح روانشناخ

   %10تا 

%40ري يعني 
يم بسياري از ب
 نقطه ضعف ا

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ي از بروز اخ

 ان

)كل جمعيت ها
  حت پوشش 

هاي از خانه% 10
مان بويژه براي
كي از مشكالت

  ني كاشان

هاي تحت پوشش
طريق ارجاع به

  حت پوشش
تا 5بي به ميزان 

ي درماني شهر
و مراجعه مستقي
صص مهمترين

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

   اي
 ي پايلوت

منظور پيشگيري
  

يش كارائي آنا

در ك% 1 ميزان
جمعيت هاي تحت

  ها
   وشش

0ستايي براي 
ول مدت درم

سال يك 20ي زير
بهداشتي درمان

  قه اي
  اي پايلوت

ي در جمعيت ه
از ط ي ـ رفتاري

جمعيت هاي تح
تالالت اضطراب

مركز بهداشتي 
گي جمعيت و
ود پرسنل متخص

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 ئي
منطقه            

          منطقه اي
حت پوشش بم

روانپزشكي ت
ش بمنظور افزا

شديد رواني به
در جم%  10تا  5
جمعيت ه%  1/

ت هاي تحت پو
شتي درماني رو

طو.  مي گردد
راي گروه سني
كي و خدمات ب

 ري

                منطق
            منطقه

ي و روانشناختي
ختالالت رواني

د رج% 10تا  5
شيوع اخت     -

13تا كنون در
پراكند . گردد

صصين و كمبو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ت روان روستائ
ي                   
وت               
معيت هاي تح
مبتال به اختالالت
ران تحت پوشش

 :برنامه
بيماريهاي ش(ي

5فيف  به ميزان
/5تا  1به ميزان

در جمعيت%1ن
 :نامه

ر مراكز بهداش
ش آن اجرا

ريهاي رواني بر
اه علوم پزشك

 
شت روان شهر

ملي                
يلوت             

: 
روانپزشكيالت

شده و مبتال به ا

  عرض خطر
 به صرع

 :ده برنامه
رواني به ميزان

          %1زان
 :نامه
) 82سال ( ا

شش اجرا مي
زشكي به متخص

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
بهداشت:رنامه
 : برنامه

ملي 
ملي پايلو         

 :اف برنامه
 و آگاهي جم

   
درمان بيماران م
وان بخشي بيمار
خصهاي عمده ب
الت روانپزشكي
الت رواني  خف
ماندگي ذهني ب
ل صرع به ميزان
ضعيت فعلي برن
 ابتداي اجرا د
شي تحت پوش

نگ از بيماراو 
 اجرايي دانشگا

:شتي دانشگاه 
بهدا:ن برنامه
 :وع برنامه

م 
ملي پاي         

هداف برنامه
 از بروز اختالال
ران شناسايي ش

 ي 
گروههاي درمعر

ببتالي بيماران م
شاخصهاي عمد
الالت خفيف ر
الل صر ع به ميز
ضعيت فعلي برنا
 از ابتداي اجر
شهري تحت پو
ختالالت روانپز

 . است 

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان بر -21
نوع -21-1

                     
اهد -21-2
ارتقاء دانش 

روانشناختي 
تالش براي د 
بازتواني و تو 

شاخ -21-3
شيوع اختالال 
شيوع اختالال  
عقب م شيوع 
شيوع اختالل 

وض -4 -21
اين برنامه از 

جمعيت هاي
epilepcy 

هاي برنامه - 

 

معاونت بهداش 
عنوان - 22-
نو -1- 22-

                      
اه  -2- 22-

پيشگيري  -
درمان بيما -

روانپزشكي
شناسايي گ -
توانبخشي  -

ش -3- 22-
اختالشيوع  -
شيوع اختال -

وض - 4 -22- 
اين برنامه -

جمعيت ش
مبتال به اخ
اين برنامه
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  ني كاشان

 

ش بويژه در 

M 

سايي سريع 

 براي درمان 

  

بهداشتي درمان

ي تحت پوشش

 ماران 

Dep - Major 

يي براي شناس

ين روانپزشك

رماني كارآمد

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  )ودكشي

 
  پوشش

ر جمعيت هاي

سي و درمان بيما
  ppressionو

درماني روستا

نفر از متخصصي

Depressi 

سنل بهداشتي در

  واني 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

پيشگيري از خو

  ه اي
 ه اي پايلوت

  تحت پوشش
معيتهاي تحت

رصد هزار نفر

ن افسرده اساس
و suicide  به

كز بهداشتي د

ن 5ب همكاري 

s   به غير ازion

ي و كمبود پرس
  مشكلن

گ بيماريهاي رو
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كي و خدمات ب

پ(هداشت روان

منطقه              
منطقه             

ر جمعيت هاي
 Attem در جم

در 7 به ميزان

  :ن
 شناسائي بيمارا
كليدي مربوط ب
ني بويژه مراك

ريق جلبن ازط

suicideوارد

هداشتي درماني
Multipe بود

سي بدليل انگ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ه علوم پزشكا

يري اوليه در به

ي                   
وت               

Suic در  موفق
mpted-suic

  :  ه برنامه
 به خودكشي

 ال

   :نامه
مداخله در بحرا
خصوصي براي
صين با عالئم ك
هداشتي درمان

رايگا تخصصي

حساس براي مو
وشش مراكز به
el factorial 

ه افسردگي اسا

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
پيشگي:برنامه
  :ع برنامه

ملي 
ملي پايلو          

: داف برنامه
 cideد موارد

cide د موارد

اخصهاي عمده
اقدامكشي و

سا 24ـ  30سني
ضعيت فعلي برن
جراي برنامه و م
ري بخشهاي خ
شكان و متخصص
سيستم هاي به

M.D 

سيستم درماني تخ
  اعي

ك فاكتورهاي ح
جمعيت تحت پو
حمايتي بدليل

 بيماران مبتال به

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب - 23
نوع -1- 23

                     
اهد  -2- 23
كاهش تعداد 
كاهش تعدا  

شا  -3- 23
شيوع خودك 

گروههاي س
وض -4- 23

سال پس از اج 
جلب همكار 
آشنايي پزش  
حساسيت س 

D.Dموارد
اختصاص س 

بيماران ارجا
  : شكالت

وجود ريسك 
گستردگي ج 
فقدان منابع ح 
عدم مراجعه 
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2

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-
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-

2-1-
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2-1-
5حدود
-

-

-

-

مش
-

-

-
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  ني كاشان

 

رت اصلي 

بهداشتي درمان

  ن 

بتدايي پنج مهار
   .ند كرده ا

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

   منطقي

 آنها با كودكان

چهارم وپنجم ابت
وزش را كسب

 .   شنا شدند

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 طقه اي

پايلوتطقه اي 

كالت از طريق
  استرس

كالت ارتباطي
 حيط كار

  و نوجوانان 

موزان مقاطع چ
مقاطع فوق آمو
 و كودكان آش

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

 ندگي

منط                 
منط                 

ائل و حل مشك
ي براي كنترل

ن و كاهش مشك
الت ارتباطي مح

 در كودكان و

نفر از دانش آم
دانش آموزان م
 ارتباط والدين

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ش مهارتهاي زن

              ملي
ملي پايلوت   

 
  ي پرخطر

ن براي حل مسا
فشارهاي رواني
ربيتي به والدين
 كاهش مشكال

   :ه برنامه
 رواني رفتاري
  رهاي پرخطر

  :  رنامه
نف 10000تعداد
از د %60آماري

ت هاي ارتفاء

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 : ي دانشگاه 
آموزش:برنامه
  :ع برنامه
           

: داف برنامه
ش به رفتارهاي
ي دانش آموزان
وه هاي مقابله با
شهاي صحيح تر

وهاي ارتباطي
خصهاي عمده
زون اختالالت
گرايش به رفتار
ضعيت فعلي بر

تاكنون ت 87ل 
وده اند از بعد آ

 والدين با مهارت

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب - 24
نوع -1- 24

ـ  اهد2- 24
كاهش گرايش 
توانمندسازي 
آموزش شيو 
آموزش روش 
ارتقاء مهارته 

شاخ -3- 24
روز افزشيوع  
سن گ كاهش 

وض -4 - 24
از ابتداي سال 

را كسب نمو
نفر از 1200 
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2-1-
2-1-
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-

-

-

-

-

2-1-
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-

2-1-
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  ني كاشان

 

مواد مخدر 
ان يكي از 
كارگاههاي 
رنامه هاي 

كه از  اشد
سيب ارائه  
 قرار داده 

بهداشتي درمان

( ... 

سوء مصرف م
ي از اعتياد بعنوا
ه با تدوين كا

در راستاي بر. 
ي مرتبط مي با
ي و كاهش آس
ت پوشش خود

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

  ن و جوان

  بله اي
   آسيب

پاتيت و ايدز و

  گردان

 هپاتيت

س سيب ناشي از
وزش پيشگيري

اين برنامه. ست
 خواهد گرديد

گر از برنامه هاي
يتي ، مشاوره اي
سترس را تحت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 در

  قه اي
 قه اي پايلوت

وههاي نوجوان

 مهارتهاي مقابل
دمات كاهش آ
ع بيماريهاي هپ

  سال 18ي
داروهاي روان گ

ر بويژه ايدز و ه

ن و كاهش آس
خصصي و آمو

اسجرا گرديده 
ي هدف اجرا

سيب يكي ديگ
خدمات حمايت
قي و سخت دس

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

صرف مواد مخد

منطق               
                منطق

ر بويژه در گرو
  هش تقاضا

ز طريق كسب
ز طريق ارائه خد

شيوع( د مخدر

جمعيت باالي%
در و گسترش د

  ر  
رف مواد مخدر

، درماشگيري
اي آموزشي تخ
و روستايي اج
گاهي گروههاي
ذري كاهش آ
و در اين مركز

 معتادين تزريقي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ري از سوء مص

    ي              
 پايلوت         

صرف مواد مخد
مومي براي كاه
ر معرض خطر ا
ف مواد مخدر از
سوء مصرف موا

  :  برنامه
% 3-%2خدر در

صرف مواد مخد
رف مواد مخدر
عاقب سوء مصر

  :نامه
ساله پيش 5تژي

ه در كارگاهها
مراكز شهري و
اء دانش و آگ
ت در مركز گذ
ا آغاز كرده و

نفر از 416ود

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
پيشگير:برنامه
  : ع برنامه

ملي 
ملي                

 : داف برنامه
ش به سوء مصر

آگاهي عم ش و
ي گروههاي در
ي سوء مصرف
ات احتمالي سو

خصهاي عمده
صرف مواد مخ
لگوي سوء مص
گرايش به مصر
هاي نوپديد متع
ضعيت فعلي برن
ين برنامه استرا
ن آموزش ديد
آموزشي در مر
 با هدف ارتقا
ب ارائه خدمات
فعاليت خود ر
و تا كنون حدو

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -25
نوع -25-1

                     
ـ  اهد25-2
كاهش گرايش 
افزايش دانش 
توانمندسازي 
اصالح الگوي 
كاهش خطر 

شاخ -25-3
شيوع سوء مص 
تغيير سريع ال 
كاهش سن گ 
شيوع بيماريه 

وض -4 -25
پس از تدوي 

تربيت مربيان
اولويتهاي آ
تخصصي و

كاهش آسيب
ف 1385سال 

مي گردد و
 .است

 

گز                 
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2-1-
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  ني كاشان

 

  ي

  درماني

بهداشتي درمان

  ي

  وجود

ر كميته بهسازي
 لويت  

 مراكز بهداشتي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

بهداشتي درماني

  وت

وضعيت مو% 8

هسازي مراكز د
راساس اولراكز ب

مان و تجهيزات

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ت واحدهاي ب

  ي
منطقه اي پايلو

  ت پوشش

80ميزان ماني به 

اولويت بندي به -
نجام بهسازي مر

 استاندارد ساختم

 شتي درماني 

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

ختمان و تجهيزا

ملي                 
                     

ي در منطقه تحت

داشتي درماني

ي بهداشتي درم

                     -
ا -وجود           

 اعتبارات بهبود

واحدهاي بهداشت

                  

  ع
         

  ع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

د استاندارد ساخ

            طقه اي
لي پايلوت     

هداشتي درماني

 واحدهاي بهد
  :ه برنامه

يزات واحدهاي
  : هنام

 منابع              
وضعيت منابع مو

 ها 

كمبود -الغي   
IHN  

ي جهت تجهيز و

كاربرد منابع     
وي وزارت متبوع

     منابع توزيع
ي وزارت متبوع

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 

بهبود: برنامه
  : برنامه  ع

منط 
مل                   

 : برنامه

ريت خدمات به

مان و تجهيزات
خصهاي عمده
ساختمان و تجهي
ضعيت فعلي برن

 خصوص تأمين
اتي مكتوب از و
مورد نياز واحدها

   تخصصي
ي از اعتبارات ابال

  NS تجهيزات

  هاي بهداشتي
شاركتهاي مردمي

ل پيش بيني در ك
 اعتبارات از سو
ران در خصوص
 اعتبارات از سو

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي

عنوان ب -26-
نوع -1 -26-

                     
اهداف -26-2

  :لي 
ش و توسعه مدير

  :ختصاصي 
ستاندارد ساختم

شاخ -26-3-
ود استاندارد س

وضع -26-4-
  :ت 

جود اعتبارات در
جود بانك اطالعا
ورد تجهيزات م

 
  :عف 

خير در اعتبارات
قق نيافتن بخشي
مل نبودن برنامه

  
فاده از رديف ه
فاده از جلب مش

  :ت 
مه هاي غير قابل
خير در تخصيص
جيه ناكافي مدير
م توزيع عادالنه
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2
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2-1-

           
2-1-6

هدف كل
گسترش
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بهبود اس
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بهبو -
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:فرصتها 
استف -
استف -

تهديدات
برنا -
تأخ -
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  ني كاشان

  مه ها

 حت پوشش

بهداشتي درمان

 و ارزشيابي برنام

 ت پوشش
غل در حوزه تح

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

امه ريزي پايش

  ي درماني
 

 ي آينده

شش مناطق تحت
وي انساني شاغ

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

IH( 

 ه اي پايلوت

برنا داشتي جهت

خدمات بهداشتي
 ونت بهداشتي

  بعه

ي براي سالهاي

ن وضعيت پوش
ين وضعيت نيرو

  داشتي

  ح اطالعات

  ي

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

 HNS(المت

  نطقه ايم    
منطقه           

تابعه معاونت بهد

دهاي عرضه خد
ساني حوزه معاو

هاي تابو روستا
  تاهاي تابعه

دف برنامه ريزي

تعيين -رماني   
تعيي-             

زه معاونت بهد

 تكميل صحيح

 

جمله امور اداري

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ختار شبكه سال

                    
 پايلوت        

م از واحدهاي تا

 مربوط به واحد
 نيروي هاي انس
و درماني شهر و
تي شهر و روست
اي متوالي با هد

 :مه

ت بهداشتي در
                     

: 

  هاي متوالي

هرستانهاي حو

  دهاي تابعه
  

ورالعمل جهت

كميل اطالعات

هاي ديگر از ج

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 : شگاه 

سيستم ساخ: مه 
 :امه

     ملي 
لي پم             

 :ه 

 صحيح و بهنگا

يري اطالعات
ن يري اطالعات
يري بهداشتي و
 تغييرات جمعيت
ت در طول سالها
هاي عمده برنا

 ي 
ي مردم به خدما
مورد نياز        
ه فعلي برنام

ت در طول ساله
 ت ثبت شده

كز بهداشت شه

العات درواحد
ر                    
ي و  نبود دستو

 ديگر براي تك

العات با واحد

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

ت بهداشتي دانش
عنوان برنام -
برنا نوع -1 -

                     
اهداف برنامه -2

  
 بانك اطالعاتي

  :صي 
م  و گزارش گي
م و گزارش گي
م و گزارش گي
ارش گيري از
گاني اطالعات

شاخصها -3-
هاي ذيج حياتي
 ميزان دسترسي
 نيروي انساني م

وضعيت -4-
 

هداري اطالعات
ز اطالعاتگيري ا

ه اطالعات مراك
  

ت در تكميل اطال
ن فرم نرم افزار
ن گزارش گيري

ل با واحدهاي

ري در ثبت اطال

گز                 

2

معاونت -١-٢
2-1-27-
2-1-27-

                  
2-1-27-2

: هدف كلي 
وجود يك -

هدف اختصاص
ثبت بهنگام-
ثبت بهنگام -
ثبت بهنگام -
ثبت و گزا -
ضبط و بايگ-
2-1-27-
شاخصه  -
برآورد -
برآورد -
2-1-27-

 :نقاط قوت 
ثبت و نگه -
گزارش گي -
دسترسي به -

:نقاط ضعف 
عدم دقت  -
ناقص بود  -
عدم امكان  -

  :ها فرصت
امكان تعامل -

   :تهديدات 
كاريمواز-



  ني كاشان

د زيادي 

بهداشتي درمان

  ي كاشان 

  ها

امه 

ل آمارتا حدود

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 ت

ع و كامل داده ه
طالعات در برنا

 به موقع و كامل

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ي و خدمات بهد

  قه اي
منطقه اي پايلوت

ارسال به موقعان
 به كارگيري اط

زخورد، ارسال

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ه علوم پزشكي

 

منطق               
م                    

ميز      -          
ميزان    -    ها

ارائه باز آمار و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

جرايي دانشگاه

 وري اطالعات

ي                  
ي پايلوت       

 

 

  آوري داده ها

 اده ها

 ه ها

 يل اطالعات

 طالعات

  :ه برنامه
             داده ها

ا در تفسير داده ه

  :رنامه

دي جمع بندي

و برنا 87د سال

هاي اج برنامه 

: تي دانشگاه 
بهره: برنامه

  : برنامه ع 
ملي 

ملي                  
:داف برنامه

  :كلي
ظام اطالعات
  :ف اختصاصي

آ ظام ثبت و جمع
ظام جمع بندي د
ظام پردازش داده
ظام تجزيه و تحلي

ظام استفاده از اطال

اخصهاي عمده
و واقعي دصحيح

 گيري شاخصها
 ه اي

ضعيت فعلي بر
جراي سطح بند

 .    است

زارش عملكرد

              2 - 

 
 

معاونت بهداشت
عنوان -28-
نوع -28-1-

                     
اهد -28-2-

هدف ك
ساماندهي نظ 

اهداف
ساماندهي نظ 
ساماندهي نظ 
ساماندهي نظ 
ساماندهي نظ 
ساماندهي نظ 

شا -28-3-
ثبت صميزان  
به كارميزان  

هاي مداخله
وض -28-4-

تاكنون با اج 
محقق شده

گز                 

 
  

 
 

م -١-٢
2-1-
2-1-

         
2-1-

-

-

-

-

-

-
 

2-1-
-

-

2-1-
-



  ني كاشان

  ر نفر

رونده 
س 

  رابطه
  ماني

بهداشتي درمان

                   

هزا 20عيت زير

ين پريدرصد تع
درصد پس –يي 

ه آنان در اين ر
مه خدمات درم

شكي و خدمات ب

  اني كاشان

                     

شهرهاي با جمعي

د –مه روستايي 
سط اقالم دارويي

خگويي بهتر به
وسعه و اداره بيم

  ك خانواده

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 بهداشتي درما

  ي
  قه اي پايلوت

  المت

ه روستاها و ش

از اعتباربيم كرد
متوس –ك مركز 

ده و امكان پاسخ
سال به مركز تو

 پزشك 

 كار

وستايي و پزشك

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات
  

   روستايي

    
منطقه ا           
منطق              

 به خدمات سال

تايي جهت كليه

ك هزينه درصد
 نسخ به تفكيك

  ماما
پزشكان خانواد
وري آمار و ارس
زم براي پايش پ
شك خانواده

 كيفيت انجام ك
 نيكي

ن برنامه بيمه ر
   مورد نياز

امه هاي اجرايي

جلسه ش

گاه علوم پزشك

ك خانواده وبيمه
                       
                     
پايلوت          

م تحت پوشش

ده و بيمه روست
  سالمت
   خانواده

  
  ه

  :  برنامه
–مجري برنامه

متوسط هزينه
   

  : مه

غير طرحي و  م
پمحاسبه حقوق
 جهت جمع آو
رالعمل هاي الز
شهاي برنامه پزش
ماماها براساس
خدمات پاراكلين

ا توسط پزشكا
ثابت در مواقع

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگ

 :  دانشگاه 

برنامه پزشك :
:          برنامه

ملي  
ملي پ             

  :ف برنامه
 دسترسي مردم

 پزشك خانواد
 خانواده وتيم س
ر برنامه پزشك
شي                
پزشك خانواده
خصهاي عمده ب
كان در مراكز م
ت به سطح دو
طح دو به يك

يت فعلي برنام

داد با پزشكان غ
فزاري جهت م
فزاري مناسب
خدمتي ودستور
واحدها در پايش
قوق پزشكان وم
ردم به دارو و خ

مناسب فيدبكها
كان جايگزين  ث

زارش عملكرد

برنامه هاي - 

د اونت بهداشتي

:عنوان برنامه  -

نوع ب - 2-1

                      
اهداف -2-2
عدالت در : ي 

  :  صاصي 
ش پوشش برنامه
عملكرد پزشك

در  نظام ارجاع
 روابط بين بخش
عتبارات برنامه پ

شاخ - 3- 2
اندگاري پزشك

درصدارجاعات –
سال شده از سط

وضعي -29-4
  : ت 

كان بستن قرارد
جود برنامه نرم ا
جود برنامه نرم ا
ود بسته هاي خ
مكاري خوب و

حق% 20داخت 
سترسي بيشتر مر

  : ف 
دم ثبت دقيق وم

د پزشكدم وجو

گز                 

2

معاو -١-٢

2-1-29-

2-1-9

             
2-1-9

هدف كلي
هدف اختص

افزايش  -
بهبود عم -
تقويت -
تقويت  -
بهبود اع -
2-1-9
ميزان ما -

–سالمت 

خوراندارس
2-1- 9

نقاط قوت
امك -
وج -
وج -
وجو-
هم -
پرد -
دس -

نقاط ضعف
عد -
عد -



  ني كاشان

 –رايدار 

بهداشتي درمان

ايي و تأمين سر

 مركز توسعه 

شكي و خدمات ب

 حروميت

ده وبيمه روستا

فاف از طرف م

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 مار

ودن ضرايب مح

پزشك خانواه

 ه

 ن وماماها 

  الن كشور 
 نان

 رت متبوع 

مل و فرمول شف

 1طح

دانش 88 ي سا ل
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فاده بهينه از آم
به دليل پايين بو

ير اجراي برنامه
 

  ارتقاء برنامه

واده در دانشگاه
 مداوم پزشكان

برنامه ريزي كال
م تا سالمت آنا
داره بيمه و وزار
جود دستورالعم

 تقاء برنامه

 يدبك

با سط 3و 2سطح

امه هاي اجرايي

جلسه ش

سب جهت استف
اري در برنامه ب

 سيستم در مسي
... )وسيله نقليه

ف دانشگاه در
 مه

 و پزشك خانو
ي در آموزش

 ستان نقوي

گاه كاشان در ب
ي به درمان مرد

لعملهاي ادستورا
در پي بدون وج
ت هدايت  وار
صص در ارائه في

 ه

ان متخصص س
  داخت آن

و برنا 87د سال

 نرم افزاري مناس
كان جهت همكا

 شكان

ي نامحسوس به
استفاده از و ض ،

معاونتهاي مختلف
دانشگاه از برنام
 بيمه روستايي

معاونت آموزشي
خصصي بيمارس

ب كردن دانشگ
گزاران خارجي
ي متعدد در دس
واطالعات پي د
جه واعتبار جهت
 پزشكان متخص
ين از اداره بيمه
نگي بين پزشكا
 سرانه ها و پرد

زارش عملكرد

م وجود برنامه
دم تمايل پزشكا
بجايي زياد پزش
حميل هزينه هاي
دي فروش قبض

  
لب مشاركت مع
مايت رياست د
جود ستاد برنامه
مكاري خوب م
جود كلينيك تخ

 :  
خوردار محسوب
جه ويژه سياستگ
جود تناقض هاي
خواست آمار و
مبودشديد بودج
مكاري ضعيف
يافت سرانه پائي
دم وجود هماهن
دم تعيين بموقع

 

گز                 

عدم-
عد -
جا -
تح -

متصد
 :فرصتها 

جل -
حم -
وج -
هم -
وج -

تهديدات
برخ -
توج -
وج -
در -
كم -
هم -
در -
عد -
عد -

 



  ني كاشان

  

وت 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ز گواهيهاي فو

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

  يكسان

 ت

ا% 25تقريباً در

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

و خدمات بهدا

س گواهي فوت

  قه اي
منطقه اي پايلوت

يده است ولي ت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي و

بر اساس مرگ

منطق               
م                    

  ت پزشكان

 ندارد

  ت

رسي% 100ك به
   .مي گردد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي دانشگاه ع

ح جريان ثبت

ي                  
ي پايلوت       

فوت جهتهي

  متوفي

 مه ثبت مرگ

  :ه برنامه
ت يكسان و استان
ر گواهيهاي فوت

  :رنامه

ستاندارد نزديك
ت ناقص ثبت م

و برنا 87د سال

هاي اجرا رنامه

: تي دانشگاه 
اصالح: برنامه

  : برنامه ع 
ملي 

ملي                  
 :داف برنامه

ي صدور گواه

ت ثبت اطالعات
  علل فوت

اي الزم در برنام

اخصهاي عمده
ه از گواهي فوت
صحيح داده ها در

فعلي بر ضعيت
گواهي فوت اس
ل مرگ بصورت

زارش عملكرد

بر - 2             

 

معاونت بهداشت
عنوان -30-
نوع -30-1-

                     
اهد -30-2-

  :كلي 
يكسان سازي 

  :ف اختصاصي 
بهبود كيفيت 
ثبت زنجيره 
تامين داده ها 

شا -30-3-
استفادهميزان  
ميزان ثبت ص 

وض -30-4-
استفاده از گ 

زنجيره علل

گز                 

 

 

م -١-٢
2-1-
2-1-

         
2-1-

هدف ك
-
اهداف
-

-

-
 
2-1-

-

-

2-1-
-



  ني كاشان

  ي 

 امعه

زيارتي و 
ز جهــاني   

بهداشتي درمان

مشاركت مردمي

موزش مستمر جا
 شتي 
 رها 

 ت پوشش

 ...ب و 

دوهاي يكروزه ز
 ، برگــزاري روز

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  
تفاده از جلب م

 ت مردمي

ركت مردمي و آ
 رفتارهاي بهداش
كنين حاشيه شهر

 از جمعيت تحت
 ع مواد غذايي 

 آب و فاضالب

 شش رابطين 

بيل برگزاري ارد
ومربيــان نمونــه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 )داشت  

  ي
طقه اي پايلوت

با است ت جامعه

 از جلب مشاركت

مشار  نتيجه جلب
 مردمي و تغيير

كان بويژه در ساك
 ش

و تنظيم خانواده
ز عرضه و توزيع

 بهداشتي
رورش ، سازمان

نوار تحت پوش

    داشت

           

  .ين جديد 

  ي
گيزه رابطين از قب
 بــراي رابطــين و

  ع
          

           

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

رابطين بهد(مي

منطقه اي         
منط              

قاء سطح سالمت

شهري با استفاده

ح ايجاد شده در
 جلب مشاركت
 مادران و كودك

پوششمعيت تحت
ه مرگ و تولد و
 عمومي و مراكز
موزان و رابطين ب
ها ، آموزش و پر
:اعي به منظور

درصد خا     -

برنامه رابطين بهد
  نامه

                       
  .رنامه رابطين

د و جذب رابطين

مشاركت مردمي
ظور باالبردن انگ
 مشــهد مقــدس

  ي آنان

ف وزارت متبوع
                       

  و فعال
 ر برنامه رابطين

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 مشاركت مردم

ي                   
ي پايلوت        

ارتق:دف كلي

فعال در مناطق ش
 

 گرايشهاي صحيح
ي درماني در اثر
هاي جامعه مانند
داشتي براي جمع
مارهاي مربوط به
سكونت ، اماكن
فاده از دانش آم
خشي با شهرداريه
 مشاركت اجتما

  نها به تقاضا

 يي
 : برنامه

                    -
 :نامه

نت بهداشتي از ب
دهاي مجري بر

   برنامه رابطين
نت بهداشتي با بر
ظ رابطين موجو

  .ري از برنامه

در برنامه جلب م
ي برنامه ها به منظ
 اردوي زيــارتي
ر تسهيالت براي
 حدهاي محيطي

ي رابطين از طرف
     ي بهداشتي

رابطين عالقمند و
در ارتباط با تأثير

  از مربيان

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
:ي دانشگاه 

جلب:برنامه
 :برنامه 

ملي 
ملي               

هد:  داف برنامه
  :ي 

شتي به صورت ف
 بهداشتي جامعه
 جامعه با تكيه بر
خدمات بهداشتي
دمات در گروهه
گير خدمات بهد
ت جمعيتي و آم
ت محيط محل س
ت مدارس با استف

هنگي بين بخهما
گي بين بخشي با
جامعه و تبديل آ

  ها
برنامه هاي اجراي
خصهاي عمده

     ن به خانوار
عيت فعلي برن

معاون دانشگاه و
عالقمند در واحد
زشي مدون در بر
ناسان ستاد معاون

ت مربيان در حفظ
ن بانوان فرماندار

پست سازماني د 
ت جهت اجراي
طــين ،برگــزاري

و ايجاد ساير) ذر
پايش از واح ت و

ال متون آموزشي
گزاري كميته هاي
ري تعدادي از ر
قيق و پژوهش د
ت ناكافي برخي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
معاونت بهداشتي

عنوان ب -31-
نوع -31-1-

                     
اهد -31-2-

هداف اختصاصي
ئه خدمات بهداش
قاء سطح دانش
ير رفتار بهداشتي

هاي خ هش هزينه
ايش پوشش خد
جاد يك نظام فرا

آوري اطالعات مع
ود وضع بهداشت
ود وضع بهداشت
جاد همكاري و ه
جاد پيوند هماهنگ
اسايي نيازهاي ج
ويت بندي نيازه
ديل اولويتها به بر

شاخ -31-3-
نسبت رابطين 

وضع -31-4-
  :ط قوت 

رياستحمايت  
ع وجود پزشكان 

داشتن منابع آموز
همكاري كارشن 
آگاهي و مهارت 

حمايت كميسيون
  :ط ضعف 

1وجود فقط  
كمبود اعتبارات 

ســياحتي رابطـ
آذ14(داوطلب

ضعف نظارت 
تأخير در ارسا 
ضعف در برگ 
ترك همكار   
ضعف در تحق 
عالقه و مهارت   

گز                 

2
  

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

اه
ارائ -
ارتق -
تغيي -
كاه -
افزا -
ايج -
جمع -
بهبو -
بهبو -
ايج -
ايج -
شنا -
اولو -
تبد  -
2-1-

-
2-1-

نقاط
      -   
      -   
د   -      
      -   
آ   -      
ح   -     

نقاط
-
-

-
-
-
-
-
-  



  ني كاشان

 جتماعي 

بهداشتي درمان

  كاشان

 مت

 دگل 

زشي پزشكي اج

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ي اهداف سال

 ل 

رمان آران وبيد

 

 حضوري

رنامه هاي آموز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد
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آموزي ويژه پز
جهـت افـ... و ك  

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  ت

سا 6دكان زير

تحـت پوشـش د
 

 وجلسات باز آ
اقبـت كـودك

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  سال 6 زير

  ي
نطقه اي پايلوت

هبود تغذيه كود

ت ر سطح منطقـه 
) هر شهرستان 

تغذيه كودكان
مراها ، كـارت   

   

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

تغذيه كودكان

منطقه ا           
من                   

مداخله جهت به

ر صدك سوم د
و روستايي براي

ي بهبود رشد و ت
مفلتها ، پوسـتره

 .مي باشد جرا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

رشد و بهبود ت 

ي                   
ي پايلوت        

ختالل رشد و م
 :ه

 منحني رشد زير
و منظقه شهري و

  :رنامه

وزشيمههاي آ
اپ و توزيع پم

درحال اجبرنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 : ي دانشگاه 
پايش: برنامه

  : برنامه  ع
ملي 
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 :   برنامه
موقع و سريع اخ
هاي عمده برنامه

سال با 6ان زير
ك سن ، جنس و
ضعيت فعلي بر
گزاري كارگاه
گير برنامه و چا
ارت مادران ، ب

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان -37-
نوع -37-1-

                     

اهداف -37-2
تشخيص به م 
شاخصه -37-3
درصد كودكا 

لزوم به تفكيك
وض -37-4-

با توجه به برگ 
و پرسنل درگ
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  ني كاشان

  ز زايمان

  موزي

بهداشتي درمان

زايمان و پس از

موزشي و بازآم

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ض بارداري و ز

 اي بهداشت

  اني 

 كارگاههاي آم

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

            
  يلوت

ر در اثر عوارض

 زايمان

 

IM 

ستايي و خانه ها

ز بهداشتي درما

زمينه برگزاري

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب
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  منطقه اي    
منطقه اي پاي    

ير مادران باردا

و پس از ز اري

 پس از زايمان

   
    

  هزاررصدد 
 49: سزارين

  ديده

ESبراساس %

 مت
تي درماني روس

در بعضي مراكز

گروه زنان در ز

 ت غيراداري

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
:ي دانشگاه

      لي          
   پايلوت     

ي از مرگ و مي

هاي دوران بارد
   پرخطر

ري و زايمان و
 :امه

            باردار
C/S            

  دوره نديده
: 

67/16:  باردار
سو درصد   50/

L  :3/5 
سط افراد دوره

%100ي به ميزان
  ران بارداري

رائه دهنده خد
ر مراكز بهداشت

هنده خدمت د
روهاي محيطي

 ي و ارجاع
  طي

مي دانشگاه وگ
  ه
   

 واده

دمت در ساعات
 وپس خوراند
  صادي جامعه
  غيرايراني

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
ت بهداشتي

 مادران:رنامه
  :برنامه

مل 
ملي پ

 :ف برنامه
پيشگيري:  كلي
  :صي

 كيفيت مراقبتها
ش حاملگي هاي
 عوارض باردار
صهاي عمده برنا
گ و مير مادران

 مان طبيعي و 
مان توسط فرد
:يت فعلي برنامه
گ و مير مادران

/9:  مان طبيعي
 BWد نوزاد

د زايمان ها توس

قبتهاي بارداري
خدمات دوردن

سبي به مراكز ار
ي سيار در اكثر

 
ن نيروي ارائه د
حجم فعاليت نير

يستم پيگيريس
ي پرسنل محيط

 رون بخشي
عضائ هيت علم
هاي كارآزموده

    گاهي جامعه
مه پزشك خانو

دسترسي به خد
سيستم ارجاع و
 فرهنگي و اقتص
ر ايمن جمعيت

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
معاونت-1
عنوان بر -38-
بر نوع -38-1-

اهداف- 38-2-
هدف ك    

اهداف اختصاص 
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كاهش       -
كاهش      -
شاخص - 38-3-
ميزان مرگ -
درصد زايم -
درصد زايم -
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درصد زايم -
درصد تولد -
در صد100 -

  :اط قوت نق  
پوشش مرا -
رايگان بود -
دسترسي نس -
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ثابت نبودن -
باالبودن ح -
ضعف در س -
چند پيشگي -
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همكاري بر -
همكاري اع    -
وجود نيروها   -
افزايش آگ     -
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مشكالت د -
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مشكالت       
زايمان غير      
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  ني كاشان
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ه در واحد 
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دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره
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ي مدرن پيشگي
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ي پايلوت        

ي هاي ناخواسته
M  1384سال(

 نظيم خانواده
نتقال آموزش ه
ه در زمينه استف
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واده با روش هاي

سايل پيشگيري

در حال حاضر
ش ها مي باشد
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9(ي بهداشت
Sبراساس %  9

 پيشگيري به مي
ت پيشگيري از ب

MES(راساس
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هداشتي دانشگا
كنترل جمع:مه 
 امه

ملي 
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 :برنامه

  
 ميزان حاملگي

 MESدر طرح
  .ميباشد%  1

  :ختصاصي
فيت خدمات تن
ت پرسنل در ان
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هاي عمده برنامه
 گي ناخواسته

شش تنظيم خانو
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د:  ت فعلي برنامه
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( ش اورژانس
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يري و كاهش
س پرسشگري د

06/1 خانواده 
هداف اخت

باال بردن كيف 
افزايش مهار 
افزايش ميزان 
عدم استفاده 
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درصد حاملگ 

درصد پوشش      
باروري كلي 
درصد استفاد 
رشد جمعيت  
وضعيت -4- 4

باالترين درصد
ه استفاده از رو

  : وت  
جود سيستم اط
فراهمي خدمات
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درصد استفاده 

رضايتمندي از
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  ي 

  طي

شگاه علوم پزش
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تأمين اجتماعي

ي شرايط محيط

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

شهيد بهشتي وت

ليل وجود بعضي

  تي درماني

   ئه خدمات
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امه هاي اجرايي

جلسه ش
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م خانواده به دل
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ر مراكز بهداشت
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  خانواده

ارگانها در ارائ
                 مي

 
ر در اجراي بر

و برنا 87د سال

در بيTLيگان

تم مشاوره تنظيم
   سنل محيطي

گيزه پرسنل     
خدماتيت ارائه

 

هداشتي مرد در
  ت افاغنه 

 عيت

تم پيگيري و ار

خدمات تنظيم خ
  ين بهداشت

بعضي از  اري
 مشاركت مردم
زشك خانواده
خصوصي همكا

زارش عملكرد

رائه خدمت راي
  : ط ضعف 

ضعف در سيست
چند پيشگي پرس
كافي نبودن انگ

ضعف در كيفي 
 اورهاي غلط
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  كمبود نيرو

كمبود پرسنل به
اال بودن جمعيت
جوان بودن جمع
ضعف در سيست
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دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره
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تي درماني روس

 غيراداري

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
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ر مراكز بهداشت
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ت در ساعات غ
 ه

  ه
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 اجرايي دانشگا
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  : برنامه  ع

مل 
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  ني كاشان

 

 كلي

بهداشتي درمان

 

ميزان باروري ك 

شكي و خدمات ب

 ني كاشان

 ت

 %50الم تا 

2% 

نشگاه كاشان   

             -     

   آموزشي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  قه اي
طقه اي پايلوت

  ورة سالمندي
 شيوة زندگي سا

5ايدار به ميزان 

تحت پوشش دان

ميد به زندگي

 شتي

   سالمندان 

ري برنامه هاي

            الم

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

منطق               
منط                  

 ي

دگي سالم در دو
ساله در برنامه 6

ت و رفتار نسبتا پا
 سالمندان 

 شايع سالمندان ت
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ه خدمات بهداش
مينه بهداشت س

ها جهت برگزار

شيوه زندگي سا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

پزشكاه علوم

 دان

ي                  
ي پايلوت        

ر دورة سالمندي

 ترويج شيوة زند
60-69زش ديده
اطالعاتدگاري

 مرتبط با برنامة س
ه تعيين نيازهاي

 :ه
ميانه سني     -

  : نامه

 

  ن
   

 بازنگري شده

    
رابر سالمندان به
ف پرسنل در زم

 
مراكز و خانه ه

عه و آموزش ش

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
سالمند:برنامه

  : برنامه  ع
ملي        
ملي 
 : داف برنامه

زندگي سالم در

و كيفيت برنامه
 سالمندان آموز
 سالمندان با ماند
ت بيشتر ادارات
حقيقاتي در زمينه

هاي عمده برنامه
             مندي

ضعيت فعلي برن

              بخشي
جربيات سالمندان
جرايي عملياتي
 هاي آموزشي ب

            اقبتها
ي همگاني و بر
دن شرح وظايف
رالعمل اجرايي
يكي بعضي از م

ح آگاهي جامع
  پيشگيري

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -42-
نوع -42-1-

اهد -2- 42
  :كلي 
بهبود شيوة ز 

  : اختصاصي 
بهبود كميت و 
افزايش نسبت 
افزايش نسبت 
جلب مشاركت 
انجام طرح تح 

شاخصه -42-3
شاخص سالم 
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  :وت 
همكاري بين 
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شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

 ني

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 مندي

 سالمندان

 مندان

 ي سالمندان 

 ي

ري و اطالع رسان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ح با پديده سالم
در برنامه هاي س

  ت سالمندان
  دان
 دان

 مند

 طرف اداره سالم
ر زمينه برنامه هاي

  آموزشي

رنامه هاي گروهي

    ص و عام
 مند

فراگيري ي يادده

امه هاي اجرايي

جلسه ش

برخورد صحيح
ي از سازمانها د

خصوص بهداشت
 بهداشت سالمند
 بهداشت سالمند

 مندان

ئل بهداشتي سالم
هاي آموزشي از
ها و سازمانها در
ت در كالسهاي
ر در مراسم و بر

هاي هدف خاص
يت سالمط با جمع
 مندان

ند در حيطه هاي

و برنا 87د سال

يت الزم براي ب
ون بخشي بعضي

ت مشخص در خ
جامعه از اهميت
ت مردم در زمينه
ون جمعيت سالم
سالمندان از مسائ
كافي جهت كاره
ي برخي از اداره 

لمندان به شركت
لمندان به حضور

آموزش گروهه 
سازمانهاي مرتبط
ه ساماندهي سالم
ت جامعه وسالمن

زارش عملكرد

ايجاد حساسي 
همكاري برو 
 :ها 
نداشتن سياست 
آگاهي جعدم  
عدم مشاركت 
رشد روز افزو 
عدم آگاهي س 
عدم بودجه ك 
عدم همكاري 
عدم عالقه سا 
عدم عالقه سا 
 :ها 
آاطالع رساني 
هماهنگي با س  
برقراري كميته 
جلب مشاركت 
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  ني كاشان

منطقـه  

يـه اول        

بهداشتي درمان

دبيرستانهاي مر 

 )سالگي 

ش آمـوزان پاي

 ....... و نگ 

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ت

از و ديفتري در

سا 14-16توأم 

ـيون تـوأم دانـش

كسن توام ، سرن
 يي

  ي

  توام 
 تانها

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 

  طقه اي
منطقه اي پايلوت

 بيماريهاي كز

  سيون توام
يادآور ت( سطه

شـش واكسيناسـ

جيره سرد ،  واك
شهري و روستاي

هداشتي درماني

 واكسيناسيون ت
سطه در دبيرستا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

دانش آموزان

منط                
م                     

ساله در مقابل 

هميت واكسيناس
ن پايه اول متوس

حـال حاضرپوشـ

ياز از قبيل زنج
اشتي درماني ش

در مراكز به) ر

ت اجراي برنامه
ن پايه اول متوس

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 

مأكسيناسيون تو

لي                 
ي پايلوت      

:  
14-16آموزان

زان در زمينه اه
ون دانش آموزا

 :امه
 كسينه شده
در ح: برنامـه

مكانات مورد ني
ن در مراكز بهد

 خشي

واكسيناتور( رد

و پرورش جهت
ام دانش آموزا

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:شتي دانشگاه 
واك:ن برنامه

  : برنامه وع
مل 

ملي                   
:هداف برنامه
سالمت دانش آ

   اه
  

هي دانش آموز
مل واكسيناسيو
صهاي عمده برنا
ش آموزان واك
وضعيت فعلي ب

  .شد

ه تجهيزات و ام
م واكسيناسيون
مناسب درون بخ

وي بهداشتي مر

داره آموزش و
 گلوگاه ثبت نا

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 
معاونت بهداشت 

عنوان -43-
نو -43-1-

                     
اه -43-2-

تامين س:   كلي
 پوشش دانشگا

:ف اختصاصي 
ارتقاء آگاه -
پوشش كام -

شاخص -43-3-
درصد دانش -

و -43-4-
مي باش% 100طه 

  :قوت 
دسترسي به -
امكان انجا -
همكاري م -

  :ضعف 
كمبود نيرو -
  : ها
همكاري اد -
استفاده از  -
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  ني كاشان

و جنسيت  
وز مقـاطع   
و پــرورش             
 بـا شـامپو     

بهداشتي درمان

 

  ديكلوزيس

 سيت 

مقطع تحصيلي
آمـو ـزار دانـش  

شـت آمـوزش و
مـورد درمـان     

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

 پوشش دانشگاه 

 

ي از ابتال به پد

   
و جنستحصيلي

  سيت

زيس برحسب م
هـ 60حـدود  ،  

ي مربيـان بهداش
ـانواده هايشـان

  لوزيس

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

    در مدارس

  ي
قه اي پايلوت

منطقه  تحت پ س

 پديكلوزيس 

س براي پيشگير

 و جنسيت 
و جنسيتصيلي

ر حسب مقطع ت
و جنس  تحصيلي
 . و جنسيت

گي به پديكلوز
87-88صـيلي  

 و بـا همكـاري
د آلـوده در خـا

  . بودند
ودگي به پديكل

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 پديكلوزيس 

منطقه ا           
منطق            

در مدارسدگي آن

ظر آلودگي به
ده هاي آنان

موزان و مدارس

و قطع تحصيلي
سب مقطع تحص
 و خصوصي بر
برحسب مقطع
و قطع تحصيلي
لودگگيري از آ

ل اول سـال تحص
شـتي دانشـگاه

با ساير افرادوده
پيگيري قبت و
از نظر آلو دف

           ده

     شهري
 ام غربالگري

   الگري
 ي طرح

      ا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

اهش آلودگي

                     
يلوت             

و كاهش  آلود سر

روه هدف از نظ
 آلوده و خانواد
اولياء دانش آم

 
شده بر حسب مق
كلوزيس بر حس
ه بخش دولتي

آموزان ب  دانش
مان بر حسب مق
ده درزمينه پيشگ

نيمسالدر :مه
 نيروهـاي بهداش

آموز آلو دانش
دگي تحت مرا

گروه هدموزان

آموزان آلود ش

ش راكزمرد در م
هداشتي در انجا
موزان براي غربا
ش جهت اجراي

ها ي از خانواده
  مدارس

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

طرح كا:رنامه
 :برنامه 

ملي  
ملي پاي          

   :ف برنامه
س گي پديكلوزيس

نش آموزان گر
ه دانش اموزان
دانش آموزان ،
:ي عمده برنامه

ش غربالگرين 
ن مبتال به پديك
ن ارجاع شده به

هاي ر خانواده
موفقيت در درم
ان آموزش ديد
يت فعلي برنا
وسـطه توسـط

231ين تعداد
مل آلود رفع كا

ي كليه دانش آم
آموزان آلوده

هاي دانش خانواده
  موارد آلوده

بهداشتي م يرو
برخي پرسنل به
آمو  بودن دانش

موزش و پرورش

و همكاري برخي
 برخي مديران

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -44
نوع  -44-1

                     
اهداف -44-2
آلودگ نترلك:  ي

  :ختصاصي 
دان% 100لگري 

ع و درمان كليه
ش توانمندي د

شاخصهاي -4-3
صد دانش آموزا
صد دانش آموزا

آموزان صد دانش
صد موارد ابتال د
صد موارد عدم م
صد دانش آموز

وضعي -44-4
راهنمـايي و متو
ي شدند كه از اي
رار گرفته و تا

غربالگري    :ت 
آ پيگيري دانش 
بيماريابي در خ 
درمان رايگان  
كمبود نير    :ف

عدم همكاري ب
در دسترس      

همكاري آ      
  
عدم پذيرش و 
ريعدم همكا 
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  ني كاشان

 ، والـدين ،     

 ي

ـطه ، اوليـاء    
ز بهداشـتي       

شـهري  طق   
شـتي مـرد ،           

 ب

هنمـايي و     

بهداشتي درمان

دانـش آمـوزان

 شتي
لويتهاي بهداشتي

 
هنمـايي و متوسـط
 اجـرا بـه مراكـز

و راهنمـايي منـاط
ود نيـروي بهداش

 عالقمند و مجرب

 در مـدارس را

 تي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 لوت
لكرد بهداشـتي د

و اولويتهاي بهدا
و اولمينه مباحث

 ارس

نجي فراگيران
راهوزان مقـاطع  

شـخص و جهـت

آموزان ابتدايي و
 بـه علـت كمبـو

پرسنل بهداشتي

هـت آمـوزش

 

 ش
 س 

 

ش مطالب بهداشت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  قه اي
منطقه اي پايل  

ود نگرش و عمل

ر زمينه مباحث و
ولياء آنان در زمي
انش آموزي مدا

زسنجي و نظرسن
سنجي دانش آمو
اي آموزشي مش

حصيلي ودانش آ
 پسـرانه شـهري

زشكان و ساير پ

هداشتي مرد جه

  ت آموزشي

وزشي مدرسه
 زي

 نواده ها
 آموزش و پرورش

در مدارس..... ي و

 طح شهرستان
زش و پرورش

موزان به آموزش

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

   رس

منطق               
                   

ش آگاهي، بهبو

رسنل بهداشتي
 شت مدارس

كنان مدارس در
انش آموزان و او
عضاي شوراي دا

نتايج نياز
نيازس 87حصيلي

يان شده اولويتها

قاطع مختلف تح
مـايي و متوسـطه

مدارس توسط پز

ويزه نيروهاي به

 در كليه جلسات

 نامه
ي در محيط آمو
سني دانش آموز
ط و آموزش خان
آ زشي و اجرايي
اطالعيه بهداشتي

ي در مدارس سط
ان و پرسنل آمو

موزشي دانش آم

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
: 

ش سالمت مدا

ي                   
ملي پايلوت   

افزايش:هدف كلي

كرد پزشكان و پر
كرد مربيان بهداش
ي معلمين ، كارك
كرد بهداشتي دا
كرد بهداشتي اع

 :ه
   

درسال تح:نامه
اساس نيازهاي بي

ق روستايي در مق
ر مدارس راهنمـ

  . شود
ش بهداشت در م

سان بهداشتي بو
 شهري

ن و نظرسنجي

ش در اجراي برن
يزدانش آموم

 رفتار در گروه س
ي برقراري ارتباط
ي به پرسنل آمو
توزيع پمفلت ، ا

 سمعي و بصري
ل برخي از مديرا

  كافي
ص از ساعات آم

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
شتي دانشگاه

آموزش:برنامه
 :امهع برن

ملي 
                   

ه:داف برنامه
  س

 نگرش و عملكر
 نگرش و عملكر
و مهارت بهداشتي
 ، نگرش و عملك
 ، نگرش و عملك
هاي عمده برنامه
ت و پست تست
ضعيت فعلي بر

برا. ورت گرفت

ش آموزان مناطق
د. خوردار هستند

كامل انجام نمي
ي جلسات آموزش

انها و كارشناس
انه در مناطق شه
رگزاري آزمون

وزش و پرورش
قشر عظيمبودن

گيري و اصالح
ضاي مدارس براي
ش مسائل بهداشتي
رساني از طريق ت

 كمبود امكانات
و همكاري كامل
ودن منابع علمي

مشخصشتن زمان

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
معاونت بهداش 
عنوان ب -45-
نوع -45-1-

                     
اهد -45-2-

و كاركنان مدارس
  :  اختصاصي 

دانش ،ارتقاء  
ارتقاء دانش ، 
ارتقاء دانش و 
ارتقاء آگاهي 
ارتقاء آگاهي 
شاخصه -45-3
نتايج پره تست 

وض -45-4-
ولياء مدارس صو

 .عالم گرديد
 حاضر كليه دانش
ش بهداشت برخ
 بهداشت بطور ك

برگزاري    :وت 
     :عف 
كاردكمبود  

متوسطه پسرا
عدم امكان بر 

: 
همكاري آمو 
در دسترس بو 
امكان شكل گ 
استفاده از فض 
امكان آموزش 
امكان اطالع ر 
  : ها 
عدم وجود يا 
عدم استقبال و 
در دسترس نبو 
اختصاص نداش 
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  ني كاشان

دانـش  ) كي  

مشـغول بـه   
از % 4/64ود 

ش آمـوزان   
ل تحصـيلي      

بهداشتي درمان

ت عمومي پزشـك

 ه تحصيلي

م مدرسـه  479ر   
ت مراقبتي حـدو

دانـشاز % 9/74و   
ر اسـت  در سـال

 

شكي و خدمات ب

  ماني كاشان

 

دماتي و معاينات

سب مقطع و پايه

دانـش آمـوز د 
 تحصيلي خدمات
ـه اول ابتـدايي و

الزم بـه ذكـر.  د

 ش آموزان

پزشكي صصي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

ت بهداشتي درم

  ه اي
طقه اي پايلوت

ارزيابي مقد( تي

 تحت پوشش
 تحت پوشش

  زمند به ارجاع 
. 

  يتحصيل يه
برحس) و غربالگر 

   آنها

67153داد تعـ  8
يمسال اول سال
انش آموزان پايـ
اند ت قرار گرفته

  .شده است 

   درماني
  رنامه

رجاع بموقع دانش

  ر مدارس

وتخص ت عمومي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

شكي و خدمات

   ش آموزان

منطقه              
منط               

م خدمات مراقبتي

 ابتداييل
ايي در مدارس ت
طه  در مدارس ت
نش آموزان نياز
.هن مراقبت شد

مقطع و پاي حسب
زشك عمومي و
ي برحسب نوع آ

87-88تحصيلي
در ني رفته اند  و

دا% 7/98 حدود
مورد مراقبتسطه
گيري و انجام شي

 عاينه شده
 دانش آموزان

 س
مراكز بهداشتي
 جهت انجام بر

 نامه
 ر مدارس

مدارس جهت ار
 ان

 موردنياز در اكثر
 موزان

 ثبت آمار معاينات

امه هاي اجرايي

جلسه ش

شگاه علوم پزش
: 

ت مراقبتي دانش

ي                   
 پايلوت        

انجام :هدف كلي
  نشگاه

اول پايه   آموزان
ن پايه اول راهنما
ن پايه اول متوسط
و پاراكلينيكي دا
 در دانش آموزا

 :ه
وشش برنامه برح

توسط پز( شده  
 اختالل يا بيماري

در سال ت:نامه
 پوشش قرار گر
ل ذكر است كه
زان پايه اول متوس

يپ مراقبت شده ن

دانش آموزان مع
د عمومي پزشكي
ر دانش آموزان

 واگير در مدارس
داشتي مرد در م
 دانش آموزان
ش در اجراي برن
ي واگيردار در
عضي از مديران م
دين دانش آموزا
شت و تجهيزات

دانش آم رايگان
ي بويژه در زمينة

و برنا 87د سال

اجرايي دانشگي 
شتي دانشگاه

خدمات:برنامه
 :امهع برن

ملي 
ملي              

ه:داف برنامه
تحت پوشش دانش

دانش مراقبت   
ندانش آموزا ت 
ندانش آموزا ت 

عات تخصصي و
ختالل يا بيماري
هاي عمده برنامه
آموزان تحت پو

مراقبتآموزان
آموزان مبتال به
ضعيت فعلي بر

آنان تحت% 80 
قابل .  شده است

از دانش آموز% 
صي دانش آموزان

عات تخصصي د
اتي و معاينات ع
الل يا بيماري در
زمينة بيماريهاي
مبود نيروي بهد
 دسترس بودن
وزش و پرورش
 شيوع بيماريهاي
كاري ناكافي بع

برخي از والدفي
اتاق بهداش ودن

رجاع تخصصي ر
ن فرمهاي آماري

زارش عملكرد

برنامه هاي – 
معاونت بهداش 
عنوان ب -46-
نوع -46-1-

                     
اهد -46-2-

مدارس منطقه  ت
  :  اختصاصي 

پوشش كامل 
پوشش مراقبت 
پوشش مراقبت 
پيگيري ارجاع 
ميزان اخ تعيين 
شاخصه -46-3
درصد دانش آ 
درصد دانش آ 
درصد دانش آ 

وض -46-4-
حدود  بوده كه

ش آموزان انجام
%4/21 ايي راهنم

رجاعات تخصص
  :وت 
پيگيري ارجاع 
ارزيابي مقدما 
شناسايي اختال 
بيماريابي در ز 

كم  :عف 
در    :

همكاري آمو 
پيشگيري از 

همك  : ها 
ناكاف پيگيري    
در دسترس نبو   
امكان ار نبود    
نامناسب بودن   

گز                 

2
  

2-1-
2-1-
2-1-

           
2-1-

م آموزان
اهداف
-
-
-
-
-

2-1-6
-
-
-

2-1-
تحصيل

اين دانش
اولپايه 

ارجاري 
نقاط قو

-
-
-
-

نقاط ضع
:فرصتها 
-
-

تهديده
-
-
-
-



  ني كاشان

            

بهداشتي درمان

 

                       

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

) ل به تحصيل

                     

 

  ي 

 

  نياز سنجي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

وانان غير شاغل

  ي
        ي پايلوت

وزش سالمت 
ضوعات بهداشتي

 .جرا مي شود

ر طراحي فرم ن

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

زش سالمت جو

منطقه اي        
منطقه اي    

  شده

 

 در جلسات آمو
ل در زمينه موض

ورت پايلوت اج

   ت
هاي مربوطه در

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

آموز(ت جوانان

                      
ت                  

غل به تحصيل

   علمي
يت هاي بيان ش

 
 شناسايي شده
شركت كننده
شاغل به تحصيل

   :مه
اني شهري بصو

 آموزش سالمت
 ذيربط و واحد

 اشتي

 ن

  وزشي

  ي
 ظر

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

سالمت: رنامه
  :برنامه

ملي      
ملي پايلوت       

  : ف برنامه

 جوانان غير شاغ

 زير نظر كميته
 بر اساس اولوي

 شي

:ي عمده برنامه
غل به تحصيل 
غل به تحصيل ش
ي جوانان غير ش
يت فعلي برنام
ز بهداشتي درما

  :ل 
همكاري واحد
مانها و ادارات
ريق رابطين بهد
جي و انجام آن

 ياز سنجي 

 اولويتهاي آمو

 سيستم بهداشتي
ه هدف مورد نظ

 د نياز 

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -47
نوع ب -47-1

                      
اهداف -47-2
  :ي 

ارتقاء آگاهي 
  :ختصاصي 

متون آموزشي
آگاهي جوانان
ي برنامه آموزش

شاخصهاي -4-3
جوانان غير شاغ
جوانان غير شاغ

آگاهي افزايش
وضعي -47-4

چهار مركز در 
نجام شده شامل
 نياز سنجي با ه
 از نظرات سازم
ي جوانان از طر
فرمهاي نياز سنج
وري فرمهاي نيا
العات و تعيين

 : 

ودن برنامه در
سترسي به گروه
مين اعتبار مورد

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-7
2-1-7

             
2-1-7

هدف كلي
-

اهداف اخ
تدوين م -
ارتقاء آ  -
ارزشيابي -
2-1-47
درصد ج -
درصد ج -
درصد ا -
2-1-7

اين برنامه
اقدامات ان

تهيه فرم-
استفاده -
شناسايي -
توزيع فر -
جمع آو -
پانچ اطال -

تهديدها
ادغام نبو -
عدم دس -
عدم تأم -



  

  ني كاشان

 

                

  ط

بهداشتي درمان

                       

ذيربطازمانهاي 

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

                      

 ظام سالمت

ين ارگانها و سا
 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

   اي
     اي پايلوت

ز برنامه هاي نظ

  سالمت

شكي و مسؤولي
 : ه شرح ذيل 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

  المت

منطقه            
منطقه            

مايت مجدانه از
 سالمت

رنامه هاي نظام
 تي

 ي سالمت

  سالمت

نشگاه علوم پزش
به 87ت  در سال

  ه سالمت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

پزشكاه علوم

گداشت هفته سال

                    
 پايلوت          

 
ولين جهت حم
شتي در هفته س

 سالمتمات

 المت

 :ه برنامه
و مسئولين به بر
 معاونت بهداشت
م از برنامه هاي
 مردم در زمينه

  : نامه
ست محترم دان
ت هفته سالمت

   سالمت
رزمينه سالمت

داشتي در زمينه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
بزرگ:  برنامه
 :ع برنامه

ملي 
ملي              

: داف برنامه
دن مردم و مسؤ
ل معاونت بهداش
ي در زمينه خدم
كت خيرين سال
خصهاي عمده
ش توجه مردم و
تمندي پرسنل

ش آگاهي مردم
ش همكاريهاي
ضعيت فعلي بر
هماهنگي با ريا

نامه گراميداشت
 بزرگ حاميان
ات مختلف در
اتي معاونت بهد

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان -48-
نوع -48-1-

                     
اهد -48-2-

حساس نمود 
تكريم پرسنل 
اطالع رساني 
جلب مشارك 

شاخ -48-3-
درصد افزايش 
درصد رضايت 
درصد افزايش 
درصد افزايش 

وض -48-4-
تشكيل جلسه ه 

جراي موفق برن
رپايي همايش
رگزاري مسابقا
مصاحبه مطبوعا

گز                 

2

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

-

-

-

-

2-1-
-

-

-

-

2-1-
- 
اج -
بر -
بر -
م -

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ني كاشان

   شت

  شده

جهـت  ي  
 پوشـش       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهداشتي درمان

خانه هاي بهداش

تعيينآموزشي 
 اني

سـتاديحـدهاي    
ي منطقـه تحـت

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ، پايگاهها و خ

  پايلوت

س اولويتهاي آ
ز بهداشتي درما

ـده توسـط واح
هـاي آموزشـي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

المت در مراكز

  منطقه اي
منطقه اي پ     

 

 م فزاري

 وزشي

ي درماني براساس
روهي در مراكز

 جامعه

 معه

يتهاي تعيين شـ
رائه شـده نيازه

 ي آموزشي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

ت آموزش سال

م                
                     

روههاي هدف
اده از برنامه نرم

اولويتهاي آموس

 مراكز بهداشتي
 آموزشهاي گر
 هاي آموزش ج
اي آموزش جا

ويت بندي و اول
 دستورالعمل ا

 و تعيين نيازهاي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 ارتقاء مداخالت

                    ي
ملي پايلوت    

معه براساس گر
ي منطقه با استفا

براساس يموزش
 : برنامه

 انجام شده در
ي مشاركتي در
هدف در برنامه
 انجام برنامه ها

 : نامه

اولويت ت جديد
ست تا براساس

ت ثبت اولويتها

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

  : ي دانشگاه
برنامه:برنامه
 :ع برنامه

ملي       
م                     

 : داف برنامه

جامي آموزشي
ت هاي آموزشي

برنامه هاي آم ه
خصهاي عمده
شهاي گروهي
ده از شيوه هاي

گروههاي هش 
كت پرسنل در
ضعيت فعلي برن

جاري فرمت ال
ز ارسال شده اس

     

رم افزاري جهت

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -49-
نوع -49-1-

                     
اهد -49-2-

  : برنامه 
تعيين نيازهاي 
تعيين اولويت 
به راستادهي  

شاخ -49-3-
درصد آموزش 
درصد استفاد 
درصد پوشش 
درصد مشارك 

وضع -49-4-
در ابتداي سا 

پرسنل مراكز
.تعيين گردد

تهيه برنامه نر 

گز                 

2
  

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

اهداف
-

-

-

2-1-
-

-

-

-

2-1-
-

-



  ني كاشان

جهـت   88
ور برگـزار    

بهداشتي درمان

سـت در سـال     
كارگـاه مـذكو

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 بي اجتماعي

 

 تماعي 

سـت و مقـرر اس
ك ت داشـته انـد  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

زمينه مدل بازاريا

  ي
 طقه اي پايلوت

ل بازار يابي اجت

 برگزار شده اس
HBM  فعاليت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

در ز ن بهداشتي

منطقه اي    
منطق                

 بي اجتماعي

ه در زمينه مدل

 يابي اجتماعي
 طراحي مدل

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ندسازي كاركنان

                    
     پايلوت    

ينه مدل بازاريا

 
ل آموزش ديد

 :مه
ت كارگاه بازار
ي كه در زمينه

و برنا 87د سال

دانشگا  اجرايي

 :  دانشگاه

توانمن  :نامه
  :رنامه

    ملي    
ملي               

 :ف برنامه

ي پرسنل در زمي

:ي عمده برنامه
ش آگاهي پرسنل

يت فعلي برنام
 ستادي معاونت
بهداشتي درماني

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان برن -5
نوع بر -5-1

                     
اهداف -5-2

  :رنامه 
افزايش آگاهي 

شاخصهاي -3-
در صد افزايش 

 
وضعيت -5-4

ن جهت پرسنل
 پرسنل مراكز ب

 

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-50
2-1-50

              
2-1-50

اهداف بر
-
 

2-1-50-
-

2-1-50
تا كنون -

نفر از 50
  .گردد

 
  



شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

  ني كاشان

 ت كاربردي

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

تني بر تحقيقات

 
 طقه اي پايلوت

  غير مترقبه 

 غير مترقبه 

 ير مترقبه 

 مترقبه 

 ترقبه

  مترقبه 

K 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

خدمات بكي و

رهاي سالم مبتن

منطقه اي       
منطق            

تي در حوادث
 زمينه حوادث غ
مينه حوادث غي

ر حوادث غير م
رحوادث غير مت
در حوادث غير

Kapstadyي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ه اطالعات رفتا

                    
ي پايلوت      

 معاونت بهداشت
ت بهداشتي در
 بهداشتي در زم

 : برنامه
نت بهداشتي در
ت بهداشتي در
ونت بهداشتي د

 :نامه

در زمينه اجراي

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

  : ي دانشگاه
توسعه: برنامه
 : برنامه
    ملي 

ملي                   
 :داف برنامه

آگاهي پرسنل
ش پرسنل معاونت
پرسنل معاونت
خصهاي عمده
ي پرسنل معاون

ش پرسنل معاونت
كرد پرسنل معاو
عيت فعلي برن

هداشت محيط د

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان بر -51-
نوع -51-1-

                     
اهد -51-2-

  : برنامه 
تعيين ميزان آ 
تعيين نگرش 
تعيين رفتار پر 

شاخ -51-3-
درصد آگاهي 
درصد نگرش 
درصد عملك 

وضع -51-4-
  ي علمي 

نگي با واحد به

گز                 

2
  

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

اهداف
-

-

-

2-1-
-

-

-

2-1-
بررسي -
هماهن -



  ني كاشان

 بهداشـت         
 بهداشـتي      

ههـا بعلـت         

بهداشتي درمان

 ي

نوف در زمينـه
صـدور تأييديـه

ي ايـن كارگاه

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

توليدي خدماتي

  ه 

 

ران بعضـي صـن
ـاي صـنفي و ص

  گران

 

 امكـان بهسـازي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

صديان صنوف تو

  ي
   اي پايلوت

 چك

في استعالم شد

ي استعالم شده
 شده

گـاهي كـارگر
د از كارگاههـا

ه معاينات كارگ

 داشتي درماني

  شتي
ل شـهر و عـدم

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

متصشتي براي

منطقه اي    
منطقه            

رگاههاي كوچ

ارگاههاي صنف

گاههاي صنفي
صنفي استعالم ش
جهـت ارتقـاء آگ

مورد بازديد 224
  .ه است

كان انجام دهنده

مراكز بهد كل

   صنفي

 استعالم بهداش
گاههاي داخـل

 ها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 صالحيت بهدا

                    
 پايلوت        

ار كارگران كا

زيان آور در كا
 ران صنوف

 
 صنفي

ل شده در كارگ
 كارگاههاي ص

تا كنون ج:مه
4 ، 87در سال

 اي بعمل آمده

جهت پزشكا ي

درت حرفه اي

 و مجمع امور

صوص هدف از
رگران در كارگ
كوني بودن آنه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

صدور: نامه
  :رنامه

  ملي      
ملي               

  : ف برنامه

هاي ناشي از كا

كنترل عوامل ز
دوره اي كارگر

:ي عمده برنامه
 كارگاههاي ص

كنترلزيان آور
ران معاينه شده
يت فعلي برنام

اجرا و د موزشي
گر معاينه دوره

بازآموزيه هاي

بهداشترشناس

ديه هاي صنفي

رگران در خص
 محيط كار كار
خل منطقه مسك

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -5
نوع بر -5-1

                     
اهداف -5-2
  :ي
كاهش بيماريه 

  : ختصاصي
پيگيري جهت ك
نجام معاينات د

شاخصهاي -3-
درصد پوشش 
درصد عوامل ز 
درصد كارگر  

وضعي -5-4
ر كالسهاي آمو

كارگ291ه و از 
  :ت 

برگزاري دوره 
 :ف 

عدم وجود كار 
  
همكاري اتحاد 
 :  
آگاهي كم كا 
نامناسب بودن 

استيجاري و دا

 

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-2
2-1-2

              
2-1-2

هدف كلي
-

اهداف اخ
پ    -
ا    -

2-1-52
-

-

-    
2-1-2

محيط كار
انجام شده
نقاط قوت

-

نقاط ضعف
-

:فرصتها 
-

تهديدها
-

-

  
 



  ني كاشان

وانح و     
و ارائـه    

  كار

گـر در  

ـال  در 
دو  87   

بـا ايـن        

بهداشتي درمان

ر اثـر بـروز سـو
شتي ـ ايمنـي و

دث در محيط ك

  نفر  50 - 4

ت و ايستگاه بهگ

 بهداشــت  فعــا
چنـين در سـال

نل آن مركـز بـ

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ودرس آنهـا در
ينه مسائل بهداش

هش ميزان حواد
   ايمني

499و  20 – 49

ت خانه بهداشت

خانــه  31گــر و 
 مي نمايند همچ

همكـاري پرسـن

  )ليسانس
 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 ري

 پايلوت

 كارافتادگي زو
ران كار در زمي

ظتي براي كاهش
ب بهداشتي و

9ر كارگاههاي 
 ي مناسب

ليستميل چك 

ايســتگاه بهگ 9
ن مركز ارسال

ز آمـوزي  و  ه

از سيكل تا ل(ف
 شتياران نمونه

 س
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كي و خدمات ب

هداشت كارگر

  منطقه اي  
منطقه اي پ     

ي در زمينه از
ران و بهداشتيار

ت ايمني و حفا
مطالبجديدترين

ر محيط كار در
هيالت بهداشتي
ن از طريق تكم

6حــال حاضــر
ي خود را به اين

 

 آموزشي و بـاز

  بطور رايگان

لفدارك مخت
بهگران و بهداش

گران در اورژانس
   
   

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 بهگر و خانه به

                    
     لوت       

گران و پيشگير
آگاهي بهگرح

ليه و نيز خدمات
 در خصوص ج

  :  برنامه
عوامل زيان آور
تأسيسات و تسه
تياران و بهگران

در ح: برنامــه
دث و فعاليتهاي
.جرا شده است

راي دوره هاي

دورة آموزشي

 بدليل داشتن مد
 جهت تشويق ب
كهاي اوليه بهگ
 پرسنل           
دوره آموزشي 

و برنا 87د سال

اجرايي دانشگا 

 :  دانشگاه 

ايستگاه:رنامه
 :برنامه

ملي  
ملي پايل          

  :  ف برنامه
ح سالمت كارگ
ريق ارتقاء سطح

 

ئه كمكهاي اول
 و بهداشتياران

صهاي عمده بر
ن در معرض ع
ن برخودار از ت
 فعاليت بهداشت

ــعيت فعلــي
 كه  آمار حواد

نفر اج 41حضور

رزي جهت اجر

گران در پايان د

ح سواد بهگران
ف اعتبار طرح

زش عملي كمك
قع حق الزحمه
 هنگام شروع د

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -53
بنوع  -53-1

                       
اهداف -53-2
ارتقاء سطح :ي 

محيط كار از طر
 كمكهاي اوليه

  :ختصاصي 
بهگر جهت ارائ
آگاهي بهگران

شاخص -53-3
درصد كارگرا 
درصد كارگرا 
درصد افزايش 

 طول سال

وضــ -53-4
ت وجود دارد

زش بهگر با حض
   :ت 

آموزشگاه بهور

يت بهگر به بهگ
   :ف 

گ بودن سطح
جوز براي مصرف
ودن دوره آموز
ت نكردن به موقع
گزينش بهگران

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-3
2-1-3

               
2-1-3

هدف كلي
حوادث مح
خدمات ك
اهداف اخ

تربيت به -
ارتقاء آ -
2-1-3

-

-

-

2-1-3
كارخانجا
دوره آموز
نقاط قوت

وجود آ -
  واحد

ارائه كيت -
نقاط ضعف

ناهماهنگ -
نبود مج -
كوتاه بو -
پرداخت -
عدم گز  -



  ني كاشان

عملـي   

مشمول 

بهداشتي درمان

 ن

تئـوري و ع زش       

 كارخانجات م

 

  ي
 نان

شكي و خدمات ب

 كار در كاشان
  

ي جهـت آمـوز

  داشتي
فرمايان  اغلب

اي بازآموزي

ام امور بهداشتي
ردادي بودن آنا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

اي و طب حرفه
ت محيط و كار
ونـت بهداشـتي

رفع نواقص بهد
د اقتصادي كار

ه كالسها كار ب

ار درزمينه انجا
قرارسربازي و يا 
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 ورزي

مات بهداشت ح
ف مركز سالمت
رسـتانها بـا معا

 كارگاهها در ر
ر و وضعيت بد

ر و بهداشتياران
 ايستگاه بهگر

 ين كار

ن در محيط كا
ام به خدمت س

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 آموزشگاه بهو

رائه دهنده خدم
ي طرح از طرف
 اورژانـس بيما

ك ان و متصديان
 فرش در كشور

ت به اعزام بهگر
ص قانوني بودن
رفرمايان از قواني
ان و بهداشتيارا
گران بدليل اعزا

و برنا 87د سال

ي آموزشي در

ي خصوصي ار
ار جهت اجراي
ل احمر و مركز

غلب كارفرمايا
ز صنعت توليد

رفرمايان نسبت
ملي در خصوص
طح آگاهي كار
بعضي از بهگرا
ر بعضي از بهگ

زارش عملكرد

كالس  و فضاي
  
جود شركتهايو 
اختصاص اعتبا 
همكاري هالل 

   بهگران
:   
همكاري كم اغ 
سوددهي ناچيز 

 طرح بهگر

استقبال كم كا 
نبود دستورالعم 
پايين بودن سط 
غيرفعال بودن ب 
ترك محل كا 
 

گز                 

كمبود ك-
 :فرصتها 
-

-

-

:تهديدها 
-

-

-

-

-

-

-

 



  

  ني كاشان

 

 از بـروز    

 اجــراي  

  آموزي 

شاغل در 

يك نفـر  
سـؤولين   
رشناسان  

بهداشتي درمان

     ر

ر و پيشـگيري

ت بهداشــتي و

 كالسهاي باز آ

ش اي شت حرفه

  

 ارخانجات 

 با بكارگيري ي
جهـت مس 87ال    

 كاردانان و كار

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 و بهداشت كا

 

ي در محيط كـار

رگيري امكانــات

ز طريق اجراي
 

كارشناس بهداش

 ت

 مشمول طرح 

آور در اين كا ن

كميته مذكور 
ل شـده و درسـا
ارت برفعاليت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

فني حفاظت  ه

  ي
طقه اي پايلوت

ظتي و بهداشتي
  ال

ر تهيــه و بكــار

 اي كميته ها از
ق خود مميزي 
ريق كاردان يا ك

ي  در كارخانجا

ل كارخانجات

 نوع عامل زيان
 مناسب 

 

، مشمول طرح 
نـدازي و فعـال

،نظاچك ليست 
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كي و خدمات ب

عاليت كميتهبر ف

منطقه ا           
منط                

ي مقررات حفاظ
فر كارگر به باال

كميتــه د يضــا

بهداشت حرفه
از طريق كارخانه

 كارخانه از طر

اي شت حرفه
داشت حرفه اي

كار فعال به كل

كار به تفكيك
الت بهداشتي م

كارخانجات ن
كارخانه 151ر

ه راه انول كميت
تكميل چطريق

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

: 

زي و نظارت ب

                     
 پايلوت          

ر حسن اجراي
نف 25ت داراي

ران و ســاير اعض
 ي و حفاظتي

ن وكارشناسان ب
 ايمني داخل ك

آور وامل زيان

ي نيروهاي بهدا
كارشناسان بهد

  :رنامه
ني و بهداشت ك

 ها  از كميته

ل شده محيط ك
سيسات و تسهيال

اينناشي از كار
تاكنون در:مه

ي به عنوان مسؤو
زي اجرا و از ط

  .شده است

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:تي دانشگاه 
فعال سا:رنامه
  : برنامه

ملي  
ملي               

  :ف برنامه

ران و نظارت بر
كارخانجاتي در

 آگــاهي مــدير
 قوانين بهداشتي
گاهي كاردانان
ت بهداشتي و

ابي و كنترل عو

ري برون بخشي
كي در عملكرد

صهاي عمده بر
حفاظت فن هاي

جلسات ارسالي
آور كنترل زيان

ههاي داراي تاس
بيماريهاي نث و

يت فعلي برنام
داشت حرفه اي

ره بازآموزود 2
خانجات انجام ش

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشت
عنوان بر -54
برنوع  -54-1

                       
اهداف -54-2
   :ي

شاركت كارگر
و حوادث شغلي

  :جزئي
آ  ارتقــاء ســطح

دستورالعمل و
ارتقاء سطح آگ 
بررسي مشكال 
اشناسايي، ارزي 

 شركت

افزايش همكار 
ايجاد هماهنگي 

شاخص -54-3
ه درصد كميته 
درصد صورتج 
درصد عوامل ز 
درصد كارگاه 
حوادثدرصد  

وضعي -54-4
 كارشناس بهد

1 كميته ها ين
حرفه اي كارخ

گز                 

2

م -2-1
2-1-4
2-1-4

               
2-1-4
هدف كلي 

جلب مش -
بيماريها و
اهداف ج

-

-

-

-

-

-
 

2-1-4
-

-

-

-

-    
2-1-4

كاردان يا
بهداشت ا
بهداشت ح

  



  ني كاشان

 

  ي فنــي و

 هي آنان 

حفاظـت      

  شي 
ــركتهاي 

  ل عوامــل

بهداشتي درمان

داشت حرفه اي
 شت كميته ها

هــاي حفــاظتي ه

قاء سطح آگاه

شـكيل كميتـه ح

  ت كار

  كار
السهاي آموزش
خانجــات و شــ

 رفرمايان

 جهــت كنتــرل

 ي

 

شكي و خدمات ب

  بهداشت كار
توسط واحد بهد
ي مسؤول بهداش

 ي

يتــهويت در كم

اي جهت ارتق فه

 نظـارت بـر تش

ت فني و بهداشت

ني و بهداشت ك
ت برگزاري كال

اي كارخ  حرفــه

كااكثرتصادي 

اي شــت حرفــه

جلسات آموزشي
قانون كار 93 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

حفاظت فني و به
و بهداشت كار ت
داشت حرفه اي
اي داشت حرفه

ن جهــت عضــو

ي بهداشت حرف

جهت پيگيري و

هاي حفاظت ميته

هاي حفاظت فن
ساتيد آن جهت
ســان بهداشــت

وضعيت اقتودن

 ن كار

ردانهــاي بهداش

اي در ج  حرفه
اجراي ماده از
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ي كميته هاي ح
حفاظت فني وي

كارشناسان بهد
مسئول واحد بهد
ي در شهرســتان

ان و كاردانهاي

شتي درماني ج

ناسان نمونه كم

اندازي كميته ه
كان استفاده از ا
هادات كارشناس

نامناسب بور و
 ميته

نسبت به قوانين
ارشناســان وكار

ناسان بهداشت
رمايان متخلف

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ئين نامه اجرايي
عاليت كميته هاي
ت كاردانان يا ك

ها توسط م رنامه
اي داشــت حرفــه

كارشناسابراي 

اي مراكز بهداش 

ت تشويق كارشنا

جتماعي در راه ا
شهرستان و امك

و پيشــنهجــارب

 فرش در كشور
ت به تشكيل كم
ب كارفرمايان

كا يوتجربــ ــي

بعضي از كارشن
مه كردن كارفر

و برنا 87د سال

و آقانون كار  
ست نظارت بر فع
 يك ساله جهت
جراي مناسب بر
لتحصــيالن بهد

       

 اي بازآموزي

 بهداشت حرفه
  ت كار
جهت كافيتبار

 كار و امور اج
ه بهداشت در ش

، تجطــه نظــرات

صنعت توليد ز
رفرمايان نسبت

لبغا آگاهيطح
علمــ اطالعــات

  ط كار
 موقع و منظم ب
ون جهت جريم

زارش عملكرد

  :ت 
93وجود ماده  
تكميل چك ليس 
صدور تأييديه 
هماهنگي و اج 
وجــود فــارغ ال 

بهداشت كار 
كالسهاجراي ا 

  :ف 
كمبود پرسنل 

فني و بهداشت
وجود اعتب عدم 

همكاري اداره 
وجود دانشكده 
ده از نقطاســتفا 

  خصوصي 
:  
ناچيز سوددهي 
كا كم استقبال 
پايين بودن سط 
ن ابــود ناكــافي 

محيط زيان آور
به عدم حضور 
عدم وجود قانو 
 

گز                 

نقاط قوت
-
-

-

-

-

-
نقاط ضعف

-

-
  :فرصتها
-

-

-

: تهديدها
-

-

-

-

-

-

 



  ني كاشان

در معـرض       

 زيـان آور        
 بهگـران و    
 اجرا شـده  
ح حـداقل     

 زيـان آور    

بهداشتي درمان

   هاي كار

 افـراد شـاغل د

  حت پوشش 

 ل زيان آور

كنتـرل عوامـل
ي كميتـه هـا،
ني و بهورزان 

گـزار و اصـالح

ت رفـع عوامـل

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

ميكي در محيطه

ـتان و درصـد

كارگاههاي تح
  رگونوميك

 سوء اين عامل

ي آموزشـي ك
هداشت حرفه اي
 بهداشتي درمان
ت حرفـه اي برگ

  . شده است

شت كار جهت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

   اي
طقه اي پايلوت

شرايط ارگونوم

يكي در شهرسـ

گونوميكي در ك
يط نامطلوب ار
ميكي به اثرات

  يط كار 

ـزاري كالسـها
و كارشناسان به

مراكز) ماريها 
شناسان بهداشت

يگيرينجات پ

 ي   

ظت فني و بهداش
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كي و خدمات ب

منطقه             
منط                 

كنترل و بهبود ش

طلوب ارگونومي

 رگير طرح

ط نامناسب ارگ
شده داراي شراي
طلوب ارگونوم

 ارگونوميكي
گونوميكي محي

 شي از كار

 بصـورت برگـز
امل كاردانان و
، حرفه اي ، بيم
كاردانان وكارش

 owaدركارخان

وص ارگونومي
ميته هاي حفاظ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

: 

 مي

                    
 پايلوت         

گران از طريق ك

راي شرايط نامط

ت حرفه اي در
ر معرض شرايط

ئي شهاي شناسا
رض شرايط نامط

  :رنامه
وامل زيان آور

آور ارگ مل زيان
تي عضالني ناش

اين طرح :مه
ههاي هدف شا

محيط( شتي 
ومي براي كل ك

 asوRula ي

موزشي درخصو
ت حرفه اي وكم

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:تي دانشگاه 
ارگونوم :رنامه
  : برنامه

ملي   
ملي                

   :ف برنامه

 سالمتي كارگ

كارگاههاي دار
   آور

ي پرسنل بهداشت
شيابي شاغلين در
 بهبود كارگاهه
ارگران در معر
صهاي عمده بر
ههاي داراي عو
 در معرض عام
يماريهاي اسكلت
يت فعلي برنام
كار براي گروه
ت و پرسنل بهدا
و روزه ارگونو
اجراي روشهاي

ي كالسهاي آم
شناسان بهداشت

كارخانجات

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشت
عنوان بر -55
بر نوع -55-1

                       

اهداف -55-2
سطح  ارتقاء :ي

  : ختصاصي 
كتعيين درصد  

اين عامل زيان
ارتقاء آگاهي   
بررسي و ارزش 
پيگيري جهت 
آگاه نمودن كا 

شاخص -55-3
درصد كارگاه 
درصد شاغلين 
درصد بروز بيم  

وضعي -55-4
كي در محيط ك

كارخانجاتان 
نيز كارگاه دو 8

نامناسب و ا چر
  :ت 

امكان برگزاري 
همكاري كارش 

ارگونومي در ك

گز                 

2
  

م -2-1
2-1-5
2-1-5

               

2-1-5
هدف كلي
اهداف اخ

-

-

-

-

آ-
2-1-5

-

-

-

2-1-5
ارگونوميك
بهداشتيارا

87درسال 
يك پوسچ

نقاط قوت 
-

-



بهداشتي درمان  ني كاشان

 گونوميكي 

 يان آور

شكي و خدمات ب

ل زيان آور ارگ

  ت حرفه اي

   بيماري
غل سخت و زي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

راي خطر عوامل

  ين زمينه

ساتيد بهداشت

ت مزمن بودن
ر آيين نامه مشاغ

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

پوسچرهاي دار

 متخصص در اي

كان استفاده از ا

ر كارگران بعلت
ر محيط كار در

امه هاي اجرايي

جلسه ش

جهت نمايش پو

  رگونومي

 و عدم وجود

شهرستان و امك

رگونوميكي در
ميكي زيان آور

و برنا 87د سال

حد به دوربين ج

حد به كيت ار
هاي ارگونومي

ه بهداشت در ش

بودن عوارض ا
عوامل ارگونوم

زارش عملكرد

مجهز بودن واح 
  :عف 

مجهز نبودن وا 
وسعت برنامه ه 

  : تها
وجود دانشكده 

  : ها
غيرمحسوس بو  
مطرح نشدن  ع 

گز                 

-

نقاط ضع   
-

-

فرصت       
-

تهديده    
-

-



  

  ني كاشان

 

 بيماريهـاي     

م اطالعـات    
و بهداشـت   

د شـيميايي      

بهداشتي درمان

هش حـوادث و

هاي هـدف  فـرم
ه حفاظت فنـي و

  .قرار داده اند

ي از كـار بـاموا

  ايي مصرفي
 نام تجارتي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ي

 ت

 كار جهـت كـاه

 متعدد با گروهه
ات داراي كميته

استفاده ق ت مورد

 بيماريهـاي ناشـي

 يميايي

 در استانداري
كامل مواد شيميا
مواد در بازار با نا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

قل مواد شيميايي

   اي
طقه اي پايلوت

ك زيان آور محيط

 ك

لسات آموزشي
ن اكثر كارخانجا
تهيه و در شركت

ان در خصوص

  ي در واحد

MSDS مواد شي

 و دبيرخانه آن د
 و ارسال ليست ك
دليل توزيع اين م

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

مل و نقيي و ح

منطقه            
منط                

عوامل شيميايي ز

 شيميايي خطرناك

  ي

  شيميايي

من برگزاري جل
همچنين. ه است

واد شيميايي را ته

گران و بهداشتيارا

 از مواد شيميايي

S در خصوص 

  يي

استاننقل آن به
وطه جهت تهيه
 مواد شيميايي بد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  

ت ايمني شيمياي

                     
 پايلوت       

شيابي و كنترل ع

حوادث شيميايي
 يايي

خطر بجاي مواد
 شيميايي

 
 مواد شيميايي

قل مواد شيميايي
  د شيميايي

ي از كار با مواد ش
تاكنون ضم :مه

 جمع آوري شد
مو MSDSرگه

اي ، بهگر ت حرفه

MSD تعدادي

  ي در واحد
طرف وزارتخانه

عضي مواد شيميا

ميايي و حمل و نق
ضي ادارات مربو
فرمول بعضي از
 ن از داخل شهر

 داري

و برنا 87د سال

دانشگا اجرايي

: تي دانشگاه
مديريت: رنامه
 :مهبرنا

ملي  
ملي             

   :ف برنامه
گيري، ارزش ندازه

ر پيشگيري از ح
ايمني مواد شيمي

خطر يا كم خ  بي
مل و نقل مواد ش
:ي عمده برنامه

 در حمل و نقل
وسايل حمل و نق
ض تماس با موا
 بيماريهاي ناشي
يت فعلي برنام
ميايي تكميل و
 بازديد كننده بر

شناسان بهداشت
               

DSت آگاهي از

يمي وسم شناسي
ي آموزشي از ط

عه از خطرات بع

 ايمني مواد شيمي
كارفرمايان  و بعض
 به نام علمي يا ف
نزيتي و عبور آن
ميته توسط استاند

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشت
عنوان بر -56
نوع بر -56-1

                       
اهداف -56-2
شناسايي ، اند  :ي
  د شيمياييوا

  : ختصاصي
ي برون بخشي در
و فعاليت كميته ا
ز مواد شيميايي
زي امكانات حم

شاخصهاي -5-3
حوادث جاده اي
شرايط مناسب و

كارگران در معرض
كارگران مبتال به

وضعي -56-4
ركليه صنايع شيم
يري كارشناسان

  :ت 
 كاردانان و كار
خصص طب كار

ي به اينترنت جهت
     :ف 

جود متخصص شي
سال سي دي هاي

 
 كم و بيش جامع

:    
ي تشكيل كميته
ي نكردن اغلب ك
ضعيف دسترسي

جاده ترانب بودن 
گيري فعاليت كم

گز                 

2

م -2-1
2-1-6
2-1-6

               
2-1-6

هدف كلي
ناشي از مو
اهداف اخ

همكاري -
تشكيل و -
استفاده ا -
ايمن ساز-
2-1-56
درصد ح -
در صد ش -
درصد ك -
درصد ك-
2-1-6

شيميايي در
كار با پيگي

ط قوتنقا
آموزش -

توسط متخ
دسترسي -

ضعفنقاط 
عدم وجو -
تهيه وارس -

 : فرصتها
آگاهي - 

: تهديدها
واگذاري -
همكاري -
امكان ض - 

نامناسب  -
عدم پيگ-



  

  ني كاشان

 

ا ، شـرايط     

ل فيزيكـي   

 زيان آور 

ست كنترل 
جـرا شـده       
 روشـنايي   

  .  است

بهداشتي درمان

ي ، سـر و صـدا

و كاهش عوامل

 عوامل فيزيكي

 فر

 كارگر 

WB و درخواس
راجـع قـانوني اج

كشـوري طرح
 اي انجام شده

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

روشـنايياش ،  

 

كي زيان آور و

رل و يا حذف 

نف 20ي كمتر از
نفر ك 20ش از 

  كار

 ط كار

BGTشنايي و

 متخلـف بـه مر
راستاي اجراي ط
 بهداشت حرفه

  كارشناسان

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ارتعـا( يط كار 

 
طقه اي پايلوت

ض عوامل فيزيك

شناسايي ، كنتر

 با بعد كارگري
كارگاههاي با بيش
 مجاز محيط ك

  

 زيان آور محيط

سرو صدا ، روش
اع كارفرمايان
حيط كار در ر
 و كارشناسان

 جهت استفاده
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كي و خدمات ب

ي زيان آور محي

منطقه اي       
منطق                

رگران در معرض

رگير در زمينه ش

ر كارگاههاي
 فيزيكي  در ك
ور بيش از حد

يكي زيان آور
  ور

عوامل فيزيكي

 اندازه گيري س
 نواقص و ارجاع
 روشنايي در مح
 براي كاردانان

 اندازه گيري 
  شناسان       

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 عوامل فيزيكي

                     
   ي پايلوت  

شي از كار كار

ن و كاردانان در

 آور فيزيكي د
وامل زيان آور
فيزيكي زيان آو

 
راي عوامل فيزي
يزيكي زيان آو
شغلي ناشي از ع

  : مه
ي هدف ،وهها

 قالب نامه رفع
ينه بهينه سازي
راحي روشنايي

 به دستگاههاي
ت استفاده كارش

  تان

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

كنترل: رنامه

  :برنامه
ملي  
ملي                  
   :ف برنامه

بيماريهاي ناشر 

كليه كارشناسان

ي عوامل زيان
 و ارزشيابي عو
عرض عوامل ف

:برنامهي عمده
كارخانجات دار
عرض عوامل في
 به بيماريهاي ش
يت فعلي برنام
ل آموزش گرو
ر از مديران در
قداماتي در زمي
گاه آموزشي طر

شت حرفه اي
دستگاهها جهت
 كار در شهرستا

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -57

 

ب نوع -57-1

                     
اهداف -57-2
كاهش آما :لي

   محيط كار
  :ختصاصي 

سطح آگاهي ك
  كار  

يابيگيري و ارزش
گيري  بر اندازه

 كارگران در مع
شاخصهاي -5-3

كارگارهها و ك
كارگران در مع
كارگران مبتال

وضعي -57-4
ن طرح به شكل
زيكي زيان آور

اق 87ته در سال 
رگزاري كارگ

  :ت 
ودن واحد بهدا
رس بودن اين د
متخصص طبك

گز                 

2

معاو -١-٢
2-1-7

  )جوي 
2-1-7

              
2-1-7

هدف كل
زيان آور
اهداف اخ

ارتقاء س -
در محيط

گي اندازه -
نظارت -
كاهش -
2-1-57
درصد ك -
درصد ك -
درصد ك -
2-1-7

تاكنون اين
عوامل فيز

البت. است 
از طريق بر
نقاط قوت

مجهز بو -
دردستر  -
وجود م -



  ني كاشان

انـدازه   ـت    

  زيان آور

 ن شده

بهداشتي درمان

خانجـات  جهـ

 

عوامل فيزيكي ز

 ر

دن جرايم تعيين
 يكي

شكي و خدمات ب

ت كـار در كارخ

 ي با اين واحد

جهت كنترل ع
  مينه 

آور محيط كار
لف و ناچيز بود
ل زيان آور فيز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  ك

 فني و بهداشـت

  كارخانجات 
 يان آور

داشت حرفه اي

ب كارفرمايان ج
فه اي در اين زم

زيان آ ي عوامل
كارفرمايان متخل
 و داراي عوامل
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حدهاي كوچك

 هاي حفاظت

مل زيان آور ك
غل سخت و زي
ساتيد گروه بهد

يتي توسط اغلب
ن بهداشت حرف
ت اندازه گيري
 پرونده هاي ك
گي و بافندگي

 سب نامنا

  ع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي بازديد از واح

 مسؤول كميته
  كار

دازه گيري عوام
دليل قانون مشاغ
ن و همكاري اس

ي كنترل مديري
ن با كارشناسان
كارفرمايان جهت
دگي سريع  به
 مشاغل ريسندگ
 شرايط جوي ن
رفرمايان صنايع

و برنا 87د سال

ت حرفه اي براي

اشت حرفه اي
يان آور محيط
وصي جهت اند
كارفرمايان به د
ت در شهرستان

ترل فردي بجاي
ي از كارفرمايان
ر ملزم نمودن ك
قضايي در رسيد
هرستان از نوع
 وجود گرما و
صادي اغلب كا

زارش عملكرد

  :ف 
پرسنل بهداشت

كارشناسان بهد
وامل فيزيكي ز
شركتهاي خصو
ودن بعضي از ك
دانشكده بهداشت

:  
ري راههاي كنت
ي ضعيف بعضي
شتوانه قانوني در
مكاري مراجع ق
غلب صنايع شه
ر بودن منطقه و
ت نامطلوب اقتص

گز                 

  
  

نقاط ضعف
كمبود پ -

  :فرصتها
وجود ك -

گيري  عو
وجود ش -
توجيه بو -
وجود د -

:تهديدها 
بكارگير -
همكاري -
نبود پش - 

عدم هم -
وجود اغ -
گرمسير -
وضعيت -



  ني كاشان

OHSAS

خانجـات و     
عاليت هاي 

بهداشتي درمان

 Sدر صـنايع         

 

حرفـه اي كارخ
كاتبه از جمله فع

 ارخانجات

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ـت حرفـه اي د

 ت

 زي محيط كار

 

ـان بهداشـت ح
ت از طريق مك

ت حرفه اي كا
 كارخانجات

 انه 
 

 ت 
OHSAS    

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

يمنـي و بهداشـ

   اي
طقه اي پايلوت

و استاندارد ساز

ر كارخانجات
 ي شغلي

 ه اي

نان و كارشناسـ
 در كارخانجات

 ارتخانه ف وز
رشناسان بهداشت
شت حرفه اي ك

 در شهرستان
صوالت كارخا
 ي در شهرستان

م در كارخانجا
S 18001يستم
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كي و خدمات ب

ـاي مـديريت اي
HSE(  

منطقه             
منط              

كار در صنايع و

 ت
 فه اي

شت حرفه اي در
كار و بيماريهاي

 بهداشت حرفه
 يع

 H براي كاردان
ر اين سيستم ها

ي برنامه از طرف
كاردانان و كار
رشناسان بهداش

  منطقه

شت حرفه اي د
ي صادرات محص
داشت حرفه اي

قرار اين سيستم
راي استقرار سيس

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

قرار سيسـتم هـ
E(حيط زيست

                     
 پايلوت         

يهاي ناشي از ك

  كار

تي كارخانجات
ه بهداشت حرف

نيروهاي بهداشت
هداشت محيط ك

 
ديريت ايمني و

دراينگونه صنايع

: 
OHS  وHSE

اقدام به استقرار

بار براي اجراي
OHSA براي ك

 كاردانان و كار
س با تجربه در من

 التحصيل بهداش
 اين مجوز براي
ده خدمات بهد

زمينه فوايد استق
 در شهرستان بر

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
: دانشگاه 
اسـتق :رنامـه

ت ، ايمني و مح
 :برنامه

ملي  
ملي               

   :ف برنامه

حوادث و بيماري

ر محيط كار
يان آور محيط

 ي كارگران
سهيالت بهداشت

نايع در زمينه ص
 و بكارگيري ن
 زمينه اصول به
:ي عمده برنامه

راي سيستم مد
ور كنترل شده د

  زش ديده

:ت فعلي برنامه
 SAS 18001

كارفرمايان در ا
  .مي باشد

 نظرگرفتن اعتب
AS 18001ش 
براي HSEش 

مبود كارشناس

فارغرشناسان
 جهت گرفتن

وصي ارائه دهند

ران صنايع در ز
  مجوز دهنده

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
د اونت بهداشتي

عنوان بر -58
بهداشتمديريت 

بر نوع -58-1

                       
اهداف -58-2
حكاهش  - : ي

  : جزئي
عوامل زيان آو
گيري عوامل زي
عاينات دوره اي
ي تأسيسات و تس
آگاهي مديران
سيستم آموزشي
ش كارگران در

شاخصهاي -5-3
كارخانجات دا
عوامل زيان آو
كارگران آموز

وضعيت - 4- 5
 دوره آموزشي
دن تعدادي از ك
ه دراين زمينه م

در -  :ت 
ي دوره آموزش
ي دوره آموزش

كم -    :ف 
 

 كاردانان و كار
دن كارفرمايان
شركتهاي خصو

:  
 كم اغلب مدير
جود شركتهاي

گز                 

2
  

معاو-١-٢
2-1-8

وم18001
2-1-8

               
2-1-8

هدف كلي
اهداف ج

كنترل ع -
اندازه گ -
انجام مع -
بهسازي -
ارتقاء آ -
ايجاد س -
آموزش-
2-1-58
درصد ك -
درصد ع -
درصد ك-
2-1-58

برگزاري
ملزم نمود
انجام شده
نقاط قوت

برگزاري -
برگزاري -

نقاط ضعف
 : فرصتها

وجود  - 
ملزم بود -
وجود ش -

:تهديدها 
آگاهي -
عدم وج -



  ني كاشان

 بهداشـتي        
سـاختماني  
 گرفتـه تـا    

تحويل  بـه  

  ن  

  وره  اي

 .ندموده ا

بهداشتي درمان

  شتي 

ان و كاردانـان
شده و مصالح س
ت رايگان قـرار

 ورزان
زم بهداشتي و ت

ي به طور رايگا

جام معاينات دو

الح دريافت  نم

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ت

  بافان

  ل زيان آور
تسهيالت بهداش

ش كـل بهـورز
هر ساله انجام ش
ضاعت بصورت

توسط اكثر بهو
 قاليبافي  و لواز

                    

 ستايي
عاينات دوره اي

ضعف آنها درانج

رگاه خود مصا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 يبافي

  ي
طقه اي پايلوت

 سالمتي قالي با

  ي
 مالي كافي 

 تي

كيك نوع عامل
ر تأسيسات و تس

ن طـرح آمـوزش
ي از قالي بافي ه
رگاههاي بي بض

روستايي ت)  ي
ي كارگاههاي
                     

تي درماني روس
انجام  مع -      

ات دوره اي وض

هت بهسازي كا
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كي و خدمات ب

كارگاههاي قالي

منطقه اي          
منط                

 و ارتقاء سطح

اشت قالي بافي
يان فاقد توان م

مكانات بهداشت

زيان آور به تفك
 نامناسب از نظر

  ز قاليبافي
اي اجراي ايـن
بيماريهاي ناشي
ر متصديان كار

  .ند

قاليبافي( خانگي
ي جهت بهسازي

                     

ثر مراكز بهداشت
                     

  ر اين زمينه
ايي ازمعايناروست

  ره اي

قاليبافي كه جهت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 بقا و بهسازي ك

ي                   
ملي پايلوت   

يبافي روستايي

ن در زمينه بهد
ي داراي متصد

 ي  قاليبافان  
ي به وسايل و ا

: 
 ي شده

 داراي عامل ز
 داراي شرايط
اريهاي ناشي از

در راستا :نامه
ت قالي بافان و ب
ري و در اختيار
خود اقدام نماين

 كارگاههاي خ
صالح ساختماني
شمول طرح    

  ستايي
اكثر طب كار در

ي بهورزان      

ن و پزشكان در
داشتي درماني ر

ام معاينات دور

ن كارگاههاي ق

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
طرح: برنامه

 :برنامهع 
ملي 

                     
  :داف برنامه

كارگاههاي قالي

 آگاهي قاليبافان
گاههاي قاليبافي
ده سالمت براي
اههاي قالي بافي
هاي عمده برنامه
گاههاي بهسازي
گاههاي قاليبافي
گاههاي قاليبافي
فان مبتال به  بيما
عيت فعلي برن
صوص بهداشت
هداشتي خريدا
دن محيط كار خ

ش قراردادن كل
 براي خريد مص
 به قالي بافان مش
 طرح بيمه روس
ك دوره ديده ط
 بازآموزي براي

ضي از بهورزان
شكان مراكزبهد

افان هنگام انجا

بعضي متصديان

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
   

معاونت بهداشتي
عنوان ب -59-
نوع -59-1-

                     
اهد -59-2-

بهسازي ك  :كلي
  : اختصاصي 

آ  ارتقاء سطح
بهسازي كارگ 
تشكيل پروند 
كارگاتجهيز  
شاخصه -59-3
درصد كارگ 
درصد كارگ 
درصد كارگ 
درصد قاليبافا 

وضع -59-4-
روستايي در خص
ل و تجهيزات به
ه بهداشتي كرد

  :قوت 
تحت پوشش 
وجود اعتبار 

طور رايگان
تصويب اجراي

وجود پزشك 
اجراي دوره 

  :ضعف 
ري ضعيف بعض
ي كم بعضي پزش

  :تها
آموزش قاليبا   

  :ها 
 نكردن بموقع ب

گز                 

2
 

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

هدف ك
اهداف
-
-
-
-

2-1-9
-
-
-
-

2-1-
مراكز ر
ل، وساي

نسبت به
نقاط ق   

-
-

ت -
-
-

نقاط ض   
همكا  -
آگاهي-

فرصته    
      -  

تهديد  
اقدام -

 



  ني كاشان

و بهگـران و        

  ي سيليس

   كار
مـا در سـال       
وني جهـت       

  وزيس
ي شـاغل در     

ي روسـتاها  

بهداشتي درمان

  وزيس

 كارخانجـات و

ارخانجات داراي
  س

سيليس در محيط
ام شـده اسـت ام
ن بـه مراجـع قـانو

ه بيماري سيليكو
اشـت حرفـه اي

غبـار در بعضـي

    ساختماني

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

بيماري سيليكو

ـه اي شـاغل در

ي كارگاهها و كا
ماري سيليكوزيس

سيگرد و غبار  ق 
هاي هـدف انجـا
رجـاع متخلفـين

وارد مشكوك به
كارشناسـان بهد

 ل 
معرض گردو غ

  رستان

  ت 

مانند نماكاران س

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

   اي
 ي پايلوت

و حذف ب كار

ن بهداشـت حرفـ
  ري از آن 

شناسايي -       ر
 در شناسايي بيم

  
 معرض استنشاق
 آموزش گروهه
 غبار سيليس و ار

رش و بررسي  مو
ار و كاردانان وك

بطور كاملايي
ي كارگران در م

كار در شهرطب

ر در كارخانجات
  سيليس 

  ده 
 داراي سيليس م

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

سيليكوزيس

منطقه            
         منطقه اي

ليس در محيط

ن و كارشناسـان
و راههاي پيشگير
س در محيط كار
يليس و پيگيري

يان آور سيليس
صد كارگران در
آ  برنامه به شكل
يع داراي گردو

  . ست

يشان براي پذير
طب كاز آموزي

 

 شهري و روستا
اديولوژي براي

دهنده خدمات ط

ره ديده طب كار
ي گرد و غبار س
ز خطرات اين ما
ن اغلب مشاغل

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

اهش و كنترل

                     
يلوت            

ض تماس با سيل

، كاردانـانصـنايع
ي سيليكوزيس و
هت حذف سيليس

در معرض سي ن
 

ت داراي عامل زي
درص   -          س
كنون اينتا:مه

ه به مديران صنايع
ماده اقدام شده اس

 عقد قرارداد با ا
بازدوره ومي در

 سزي
سيليكوزيسي

پزشكان مراكز
ن انجام تست را

 خصوصي ارائه د

كان عمومي دور
س و اندازه گير
عرض سيليس از
وشش قراردادن

و برنا 87د سال

اجرايي دانشگا 

  :   دانشگاه
طرح كا: نامه
 :رنامه

ملي  
ملي پا            
  :ف برنامه

رگران در معرض

صگـاهي مـديران
خصوص بيماري
هاي كنترلي جه
وره اي كارگران

:ي عمده برنامه
ها و كارخانجات
اري سيليكوزيس
يت فعلي برنام
با ارسال اخطاريه
 جايگزيني اين م

و ار در دانشگاه
عمو پزشكان  و 

 بيماري سيليكوز
ت شناسايي بيماري

پزوره اي توسط
غير ممكن بودن

 

هايشركت و كار

ري توسط پزشك
كنترل سيليكوزيس
ي كارگران در مع
 مشكل تحت پو

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان برن -6
نوع بر -6-1

                     
اهداف -6-2
كاهش كار  :ي

  :ختصاصي 
ارتقاء سـطح آگ 

بهداشتياران در خ
بكارگيري روشه 
انجام معاينات د 

شاخصهاي -3-
درصد كارگاهه 
درصد بروز بيما 

وضعيت -6-4
الوه بر آموزش با
حصور سازي و

  :ت 
تخصص طب كا

پزشكان مراكز 
ت در خصوص
عتبار الزم جهت

   :ف 
جام معاينات دو
بودن و حتي غي

 وري مسافت 
  

متخصص طب ك
:    

خيص سريع بيما
 هزينه راههاي ك
دن سطح آگاهي
گي كارگاهها و

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-60
2-1-60

              
2-1-60

هدف كلي
اهداف اخ

-

-
-

 

2-1-60-
-
-

 

2-1-60
گذشته عال
حذف ، مح

قاط قوتن
وجود مت -
آموزش -

كارخانجات
وجود اع  -

نقاط ضعف
عدم انج -
مشكل ب -

به علت دو
 :فرصتها 

م وجود - 
:تهديدها 

عدم تشخ -
باالبودن -
پايين بود -
پراكندگ-



  

  ني كاشان

 

مـي آيـد و        

   

بهداشتي درمان

  يط كار

يي بـه عمـل مـ
  .شود

اكز روستاييمر

 ن 

 وره اي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ت

 و نيازهاي محي

ـهري و روسـتا
صي انجام مي ش

 شهري و كل م

   ب كار

  ت
وره اي شاغلين

 ن صنوفرا

معاينات دوجام 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 ن

  ه اي
نطقه اي پايلوت

جسماني ، رواني
  گران

 نندگان

  گران

شتي درمـاني شـ
 بخش خصوص

داشتي درماني

 حرفه اي و طب

ت كارت سالمت
جام معاينات دو

 گان

دوره اي كارگر
  كار

نياز به انج حساس

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

گان و كارگران

منطقه              
من                   

   گران

توانمندي جس با
نندگان و كارگ
 كارگران و ران

نندگان و كارگ
  ش معاينه

در مراكز بهداش
توسطت اغلب

دادي مراكز بهد

دمات بهداشت

عه براي دريافت
ارفرمايان در انج
 معاينات رانندگ
نجام معاينات د
خدمات طب ك

اح كارگران در

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 معاينات رانندگ

ي                   
ي پايلوت       

ندگان و كارگ

گران متناسب ب
وادث شغلي ران
ي ناشي از كار

: 
  دگي

ي از كار در ران
ن تحت پوشش

  : نامه
گران صنوف د
ران كارخانجات

طب كار در تعد
  در دانشگاه

 جهت ارائه خد

ن هنگام مراجع
ت ملزم بودن كا
و نقل در انجام
ا ت بهداشتي و

 داراي مجوز خ

ب رانندگان و ك

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
طرح: برنامه

  : برنامه  
ملي 

ملي                   
  :داف برنامه

طح سالمت رانن

و كارگرانندگان
ن بيماريها و حو
درس بيماريهاي
اي عمده برنامه
ش حوادث رانند

يماريهاي ناشيب 
و رانندگا گران

عيت فعلي برن
ت دوره اي كارگ

و كارگر دگان

ك دوره ديده ط
صص طب كار د

مكاني متمركز

گان و كارگران
قانون كار جهت
انه هاي حمل و
صدور صالحيت
هاي خصوصي

ح آگاهي اغلب

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان بر -61-
نوع -61-1-

                       
اهد -61-2-

ارتقاء سط : كلي
  :ي جزئ 

بكارگيري ر 
كاهش ميزان 
زود تشخيص 
شاخصها -6-3
كاهشدرصد  
ببروز درصد 
درصد كارگ  

وضع -61-4-
 حاضر معاينات
ت دوره اي رانند

  :وت 
وجود پزشك 
وجود متخص 

  :عف 
عدم وجود م 

:  
آموزش رانندگ 

وجود مواد قا 
همكاري پايا 
درخواست ص 
وجود شركته 
  :ها 
يين بودن سطحپا

گز                 

2

مع -١-٢
2-1-
2-1-

            
2-1-

هدف ك
اهداف
-

-

-

2-1-1
-

-

-

2-1-
درحال
معاينات
نقاط قو
-

-
نقاط ضع

-
:فرصتها 

         -
-

-

-

-
تهديده

پ -



  ني كاشان

دف ، تهيـه و     
    .ت

  

بهداشتي درمان

  

 شده

ي گروههـاي هـد
ش قرار گرفته است

خش كشاورزي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

  نان

  و دامداران
و كشاورزي يها

  ن معاينه شده
يان آور كنترل ش
ي آموزشي بـراي
ي تحت پوشش

در بخ ت حرفه اي

  ي 

 دگي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
طقه اي پايلوت

بهداشتي براي آن

زان ، باغداران و
امداريتمع هاي د

كشاورزاندرصد 
رصد عوامل زيد

جراي كالسهاي
مداري  تا حدود

حوريت بهداشت
   زارتخانه

  زارتخانه

   ظارت
هداشت حرفه اي

ندگي و گسترد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

منطقه ا           
منطق                

 ان و دامداران

 تشكيل پرونده ب
  سنل بهداشتي

   دامداران
 سالمت كشاورز
ت بهداشتي مجت

  پوشش بازديد
د -               ديد

د  -                  
ن طرح به شكل ا
كشاورزي و دام

لب منسجم با مح
رزي از طرف وز

 

مايت از طرف و

د ، پيگيري و نظا
ه در زمينه بهنواد

  كشاورزي
ي به دليل پراكن

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  ت كشاورزان

                     
 پايلوت         

ازكار كشاورزا

ي كشاورزي و
 ، بهورزان و پرس
زان ، باغداران و
آور تهديدكننده

يسات  و تسهيالت
 ت فردي

 
دامداري تحت پو
حت پوشش بازد
                       

تاكنون اين:مه
واحدهاي ك ده  و

رزان در يك قالب
 بهداشت كشاور
بهداشتي درماني

  درگير طرح
 و پيگيري و حم

 اي جهت بازديد
ن و پزشكان خان

  شي

ه اي در جهاد ك
دهاي كشاورزي

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

بهداشت:نامه
  : رنامه

ملي  
ملي                 

   :ف برنامه
ماريهاي ناشي ا

راردادن واحدهاي
گاهي كشاورزان
وره اي كشاورز
ل عوامل زيان آ

تأسيس د وضعيت
 از وسايل حفاظت

:ي عمده برنامه
ي كشاورزي و د
ان و دامداران تح
ن آموزش ديده
يت فعلي برنام
موزشي اجرا شد

هداشتي به كشاور
ل فعاليت كميته
پزشكان مراكز ب
پرسنل بهداشتي
ي اجراي برنامه

 بهداشت حرفه
عدادي از بهورزان
كاري برون بخش

س بهداشت حرفه
 قراردادن واحد

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -6
بر نوع -6-1

                       
اهداف -6-2
كاهش بيم : لي

  :ي ختصاص
پوشش قرتحت  
ارتقاء سطح آگا 
انجام معاينات د 
كنترلپيگيري در 
بهبوپيگيري در  
افزايش استفاده 

شاخصهاي -3-
واحدهايدرصد  
كشاورزادرصد  
درصدكشاورزان 

وضعي -6-4
وات و مطالب آم

  :ت 
خدمات بهد ارائه 
تهيه دستورالعمل 
آموزش تمامي پ 
آموزش تمامي پ 
وجود اعتبار براي 

   :ف 
كمبود نيروهاي 
تع همكاري كم 

تقويت همك -   
:   

جود كارشناس
 تحت پوشش

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-2
2-1-2

               
2-1-2

هدف كلي
اخاهداف 

-
-
-
-
-
-

2-1-62
-

-

-

2-1-2
توزيع جزو
نقاط قوت

-
-
آ-
آ-
-

نقاط ضعف
-
-

 :فرصتها 
:تهديدها 

وج عدم - 
مشكل  -



  ني كاشان

ت و درصـد          

 مادر

ج تغذيـه بـا          

وعي طبــق  

بهداشتي درمان

 حـال اجراسـت

 آموزشي شير ما

صـوص تـرويج

 تانك
وصــيه شيرمصــنو

  گي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

              

ار كـودك در

 سالگي 2 

و ي بازآموزي

ـان كـرده درخص

عي ، شيشه و پست
درخصــوص تو

ماهگ6ر مادر تا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

درمانبهداشتي 

يلوت              
 ي پايلوت

ـتانهاي دوسـتد

ر و تداوم آن تا

زاري كارگاههاي
  مادر

دران تـازه زايمـ

شيرمصنوعيودن
د...  اعصــاب و   

انحصاري با شير

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 مادر

ملي پايل           
منطقه اي          

ماهگي 6در تا
 ي

رمـاني و بيمارسـ

 رمادر

صاري با شير مادر

ل در زمينه برگز
ج تغذيه با شير
ص آمـوزش مـاد

ر معرض ديد نبو
ــان ، خلــي ، زن

خصوص تغذيه ا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
  : 

ج تغذيه با شير م

           ي       
طقه اي            

  دكان

صاري با شير ماد
سالگي 2دهي تا

 شير مادر
 :ه
 ر

 شير مادر
 سالگي

  :نامه

ـز بهداشـتي در
.  

درخصوص شير
 شيردهي

ص تغذيه انحص

ه و گروه اطفال
كيل كميته ترويج
دك درخصوص

 درخصوص در
ــين اطفــال ، داخ

صين اطفال درخ

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
شتي دانشگاه

ترويج: برنامه
 :برنامه ع

ملي 
منط      

 : برنامه

طح سالمت كود

صد تغذيه انحص
صد تداوم شيرد
صد استفاده از ش
هاي عمده برنامه
ده از شير مادر
ه انحصاري با ش

2م شيردهي تا
ضعيت فعلي بر
ر در تمام مراكـ

.است% 98ش از

ي از خانواده ها د
ران به مشاوره ش

ادران درخصوص

ت علمي دانشگا
ل و زنان در تشك
ي دوستدار كود

 از داروخانه ها
ــي از متخصصــ

 مادر
عضي از متخصص

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
معاونت بهداش 
عنوان -63-
نوع -63-1-

اهداف -63-2
  : كلي 

باالبردن سطح 
  : اختصاصي 

درص افزايش 
افزايش درص 
افزايش درص 
شاخصه -63-3
درصد استفا 
تغذيهدرصد  
درصد تداوم 

وض -63-4-
مه درحال حاضر
از شير مادر بيش

     :وت 
بسياري مذهبي 

سي مناسب مادر
  :عف 

 نگرش مثبت ما
:  

ري اعضاء هيئت
ري گروه اطفال
ري بيمارستانهاي

  ر
  :ها 

همكاري بعضي
 همكــاري بعضـ
عمل هاي شير م
 نگرش مثبت بع

گز                 

2
  

2-1-
2-1-
2-1-

2-1-3
اهداف
-
اهداف
-
-
-

2-1-3
-
-
-

2-1-
اين برنام
استفاده ا

نقاط قو 
اعتقاذ -
ترسدس -

نقاط ضع
نبودن -

:فرصتها 
همكار -
همكار -
همكار -

شيرمادر
تهديده

عدم ه -
عــدم -

دستورالع
نبودن-



  ني كاشان

 ي 

  ستايي

فاضـالب     

نـداري و          

شـهري و     

دني سـالم     

بهداشتي درمان

  ميدني

ي مناطق شهري
جي مناطق روس

ركتهاي آب و ف

  . اند
 از طريـق فرما

ب و فاضـالب ش

د آب آشـاميد

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

كلرزني آب آشا

بيت  كلرسنجي
طلوبيت كلرسنج

 ورد 

  مورد 32د 
 مورد   3

ي از طريـق شـر

يا بي آبي بوده
ار نمـي باشـند

و شـركتهاي آب

كم آبي يـا فاقـد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
 ه اي پايلوت

يكوشيميايي و ك

درصد مطلوب   
درصد مط       -

 .رسي دارند

/99%  

مو1914ه تعداد 
و روستا به تعداد

37928به تعداد 
ري و روسـتايي

  سالمي
چار كم آبي و ي
ش سـازمان آبفـا

ه فرمانـداري و

ايي كه دچار ك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 ب

منطقه اي         
منطقه              

كتريولوژي ، فيزي

 -ب شهري     
-ب روستايي    

يدني سالم دستر

9         %  
89%   

/9.سترسي دارند

شهر و روستا به
در سطح شهر و
ي و روستايي ب
آب مناطق شهر
 و شوراهاي اس
ستاهايي كه دچ
 تحـت پوشـش

قدامات الزم به

براي روستاها) 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ه علوم پزشكا

 آب و فاضالب

                     
         پايلوت 

  سالمت آب

ت بر وضعيت باك

  : نامه
كتريولوژي آب
كتريولوژي آب
كه به آب آشامي

5/99ي وب شهر
4/9وب روستايي
دسشاميدني سالم

دني در سطح ش
ب آشاميدني د

آشاميدني شهري
 كنترل كيفي آ
ي و بخشداريها
صفهان براي روس
ي روسـتاهائيكه

 ( 

 بمنظور انجام ا
 اصفهان

نكر سيارتا( ر

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  نشگاه 

بهداشت :امه
  :نامه

ملي    
ملي               

  :  ف برنامه
فظ بهداشت و

 از طريق نظارت
 شاخصها

صهاي عمده بر
 نمونه هاي باك

نمونه هاي باك 
اي روستايي ك

 :لي برنامه
آب با نتيجه مطلو
ب با نتيجه مطلو
ي كه به آب آش

ري آب آشاميد
ري شيميايي آب
ي ازشبكه هاي آ
نامطلوب نتايج

فرمانداري –يي
با استانداري اص

يشـبكه آبرسـان  
شوراي سالمت
رل كيفي آب
نداري و آبفار ا
ب به طور سيار

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

نت بهداشتي دانش
عنوان برنا -6
نوع برن-6-1

                       
اهداف-6-2
تأمين و حف    :ي

    :تصاصي 
كنترل كيفي آب
حفظ و ارتقاء شا

شاخص -6-3
رصد مطلوبيت
رصد مطلوبيت

خانوارهادرصد 
وضعيت فعل -4-
آباكتريولوژي  ي
آب باكتريولوژي 

نوارهاي روستايي
  :     ت 

جام نمونه بردار
جام نمونه بردار
جام كلرسنجي
پيگيري موارد ن

شهري و روستايي
جام مكاتبات با
يگيري مسئله ش

ش( ستانداري و 
رسال نتايج كنتر

و استاند وستايي
يگيري تأمين آ
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معاونت-١-٢
2-1-64
2-1-64

                 
2-1-64

اهداف كلي
اهداف اخت

ك -            
ح  -     

2-1-64
در -
در -
د      -       

2-1-64-
هاي نمونه  -
هاي نمونه -
درصد خا -

اهم اقدامات
انج -
انج -
انج -
پ  -

ش
انج -
پي -

اس
ار -

ر
پي -



  ني كاشان

ن منـاطق   

انكرهـاي   

بهداشتي درمان

ن و كارشناسـا

  ...ي و

 ي 

وز بهداشـتي تا

شكي و خدمات ب

يي براي آبداران

حيط و حرفه اي

 كن نظامي

ي  براي آبگيري
ي و صدور مجو

  و بخشداريها  

  

  ت آبفار

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

هميت گندزداي

مح سان بهداشت

ي پادگانها واماك
الحيت بهداشتي
وزهاي  بهداشتي

 آب و فاضالب

هاي بهداشتي ه
 توسط شركت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

ي كلرزني و اه

ويژه كارشماس
  آب

وژي آب براي
ظور صدورصال

فاقد مجويدني

       

                  
  كيفي آب

آشري ، ركتهاي
  ) المت

 توجه به توصيه
 هاي روستايي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

 ر
يي با سيستمهاي

R.Oشنايي با
ت كنترل كيفي
رداري باكتريولو
ب انبارها به منظ
حمل آب آشامي

ي آب شناسي
  نوني

داگانه               
فته برنامه كنترل

فرماندار: ز جمله
شوراي سال( مان

ط مردم و عدم
عدادي از شبكه

                   

و برنا 87د سال

ق سازمان آبفار
س آموزش آشنا

گاه آموزشي آش
سايل و تجهيزات
كانات نمونه بر

آب يت بهداشت
دد تانكرهاي ح

شگاه اختصاصي
ين نامه هاي قان

يف اعتباري جد
ات الزم و پيشرف

نها و سازمانها از
و درمه بهداشت

  ير مترقبه
 نامطمئن توسط
ش قراردادن تع

           تابستان
  ي متفرقه

زارش عملكرد

وده اند از طريق
رگزاري كالس

 وستايي 

رگزاري كارگ
يگيري تهيه وس
راهم نمودن امك
ظارت بر وضعيت
جلوگيري از ترد

  ورد تائيد
 :  

ارا بودن آزمايش
جود مواد و آئي

  :   
م اختصاص ردي
دم وجود تجهيزا

مايت ساير ارگا
جلسات كارگروه

    
روز حوادث غي
ستفاده از آبهاي

عدم تحت پوشش

 آبي در فصل تا
ده از منابع آبي
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بو
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ج -
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نقاط قوت
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و -

نقاط ضعف
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:تهديدها  

بر   -         
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  ني كاشان

  ك

نشجويي 

 1637ف       

بهداشتي درمان

 ...كوني و 

9/90%  

رنامه كنترل سالك

خوابگاههاي دان

 پيگيـري اتـالف

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ي ولگرد

  ات موذي

منازل مسك -ي

9  كن عمومي 

ي در راستاي بر

 عمومي كليه خ

هرهاي تابعـه و

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

و سگهايدگان

  ي
 ه اي پايلوت

ندگان و حيوانا

اماكن عمومي –

 ط

 ن    ن و ناقلي

صد بهسازي اماك

  ن عمومي
و طعمه گذاري

  رد نياز
ش شده اماكن

 كاشـان و شـه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

حشرات و جوند

منطقه اي         
               منطقه

جون –  بندپايان

–ز تهيه و توزيع

 ميايي

ي بهداشت محيط
ت و جوندگان

      يي

درص%  5/93 ي

  ا
د عفوني اماكن
ص سم پاشي و
ل سم پاشي مور

 آلوده و گزارش

د در شهرسـتان

 م پاشي       

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 امر مبارزه با ح

                     
 پايلوت          

ناشي از وجود

اقلين در مراكز
موم و مواد شيم
ديهاي نيروهاي
 مبارزه با حشرا

  : نامه
وزيع مواد غذاي

 

  :ه
وزيع مواد غذايي

 و مواد گندزدا
سم پاشي و ضد
اريها در خصو
گندزدا و وسايل

پاشي نقاطسم
  ز درماني

گ هاي ولگرد

 شي خصوصي
  رل سالك

 با روشهاي سم

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 : نشگاه 

نظارت بر:مه
  :نامه

ملي    
ملي               

  :ف برنامه
الت بهداشتي نا

 وجوندگان و نا
 بر مصرف سم
گاهي و توانمند
 مردم در زمينه
صهاي عمده برن
تو  مراكز تهيه و
 اماكن عمومي
ت فعلي برنامه
 مراكز تهيه وتو

سموم  مصرف
كرد مؤسسات س
حد مبارزه با بيما
سموم و مواد گ
نگي بازديد و س
رستانها و مراكز

هاي اتالف سگ
  رد

ؤسسات سم پاش
راي برنامه كنتر

بهداشت محيط

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

نت بهداشتي دانش
عنوان برنام-6
نوع بر -1- 6

                       
اهداف -6-2
كاهش مشكال :

  :تصاصي 
كنترل حشرات و
كنترل و نظارت
فزايش سطح آگ
فزايش آگاهي

شاخص -6-3
رصد بهسازي م
رصد بهسازي ا

وضعيت -5-4
رصد بهسازي م

   :ت 
ظارت بر نحوه
ظارت بر عملك
همكاري با واح
پيگيري تأمين س
يگيري و هماهن
 ادارات و بيمار
تشكيل  كميته ه
الده سگ ولگر
صدور مجوز مؤ
همكاري در اجر

:    
شنايي پرسنل به
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2-1-65
2-1-65

                 
2-1-65

هدف كلي
اهداف اخت

ك -
ك -
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2-1-65
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شگاه علوم پزششكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

  ئت امناء

     

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  

داره كل          

       موم   

   
  ستان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

د نياز سم پاشي
 

يزان كافي از اد
   

  خصوصي

ح استفاده از سم
  ي تابعه

      ي بهسازي
 در سطح شهرس

و برنا 87د سال

 تجهيزات مورد
الف شهرستان

ريد سموم به ميز
لي از اداره كل
جوز شركتهاي خ

 از نحوه صحيح
لگرد از شهرها

فاده از سم بجاي
د در امر مبارزه

زارش عملكرد

هيه امكانات و ت
جود كميته اتال

 :   
تأمين اعتبار خر
اشتن برنامه كلي
كان صدور مج

   
م آگاهي مردم
رود سگهاي و

ل مردم به استف
 مديريت واحد

گز                 

ته -
و -

نقاط ضعف
عدم ت -     

ند  -         
امك: فرصت 

:تهديدها  
عدم -        

و -           
   :چالش

تمايل -       
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  ني كاشان

                 

 

ي متخلف 

بهداشتي درمان

  عمومي

                     
  )% 90 ستايي

                      

وزيع موادغذايي

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ذايي و اماكن ع

 يي 

  واد غذايي

 ) %88.5ستايي 
روس(  -) 93.8%

% (                 

 ومي

مراكز تهيه و تو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

و توزيع مواد غذ

  ي
 ه اي پايلوت

وزيع مواد غذاي

زيع موتهيه و تو

  بهداشتي 

روس(  –) % 91
8شهري (  شتي

%75روستايي( 

  حكومتي

ي و اماكن عمو

  قوقي

در برخورد با م

       

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

ي مراكز تهيه و

منطقه اي          
               منطقه

 مراكز تهيه و تو

مومي و مراكز ت

  داشتي
معيار بهسازي و

1.2 شهري  ( ي
بهسازي و بهدا

- % )2/88ري

حاره تعزيرات
 وائيان متخلف

زيع مواد غذايي

          

د كارشناس حق

               

)ي ، شهرداري

            

        صالحيت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ضعيت بهداشتي

                     
 پايلوت          

كن عمومي و

اماكن عم زي
  كسبه

بهدر بهسازي و
غذايي داراي مع
رت تندرستي

سازي و بهداشتي
ي داراي معيار ب

شهر( تندرستي

 بهداشتي در ادا
ر برخورد با نانو
مراكز تهيه وتوز

)  ديد فعاليتها

نبودو    رسمي

                    
  داشتي

جمع امور صنفي

          ز مراكز

رستي و اخذ ص

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
:ي دانشگاه 

كنترل وض:نامه
 :نامه

ملي    
ملي             

 :ف برنامه
ت بهداشتي اماك

و بهسا هداشتي
گاهي بهداشتي

 : عمده برنامه
ومي داراي معيار
 و توزيع مواد غ
راكز داراي كار

 :لي برنامه
داراي معيار بهس
زيع مواد غذايي
 داراي كارت ت

ب  ويژه تخلفات
ت آرد و نان در
ورد بازديد از مر

طرح تشد( ربت
  هداشتي

نل ركمبود پرس

ر سازمانها       
رهاي غلط بهد

بازرگاني ، مجم 
     

ن بودن بعضي از
   

             
دور كارت تندر

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
اونت بهداشتي

عنوان برن - 6
نوع بر -6-1

                       
اهداف -6-2
وضعيت  ارتقاء :ي

  : صاصي
هبود وضعيت به
فزايش سطح اگ

شاخصهاي -3-
اماكن عمو 
مراكز تهيه 
كاركنان مر 

وضعيت فعل -4-
ماكن عمومي د

تهيه و توزراكز 
كاركنان مراكز

  :ت 
عال شدن شعبه
حمايت تعزيرات

مو 39805جام 
:   

جراي طرح ضر
يت معاونت بهد

 :-   
ك-د وسيله نقليه 

  
ديدتوسط ساير
د فرهنگ و باور

(ارات مرتبط 
            مومي 

 تعريض خيابان
ت  ساير ارگانها
 نونهاي موازي
 وجه بابت صد
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هدف كلي
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كمبود
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  :فرصت 
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در طرح -
مداخالت -
وجود قانو -
پرداخت -



  ني كاشان

جـه بـه         
صـحيح  

اهمـاهنگي  

بهداشتي درمان

 وزارتـي بـا توج
آوري ص ، جمـع    

    

با... بع طبيعـي و    
 وستا

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

دسـتورالعملهاي
ع صـحيح زبالـه

             

                       
                 

خشـداري ، منـابع
وراي اسالمي رو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
 ه اي پايلوت

سـتاييان مطـابق د
آوري و دفـع مـع

 نمايند 

  كنند
 كنند ي مي

   
1/99%              

9%                   
 %6/65كنند  مي

محيط زيست، بخ
ن دهياريها و شو

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

منطقه اي         
               منطقه

ست سـالمت روس
ي بهداشـتي، جم

              م

آوري مي  جمع
 الت دامي

  لم
  شاميدني

  باشند ي
ك آوري مي  جمع

آوري شتي جمع

9/99%         
1دسترسي دارند

 2/84%  
96 كنند وري مي
آوري شتي جمع

              

  )ره ( خميني
هاد كشاورزي، م

و سازمان اسالمي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 محيط روستا

                     
 پايلوت          

 و حفظ و حراست
و احداث توالتهاي

ي سالمب آشاميدن
 هداشتي

ه روش بهداشتي
 بهداشتي فضوال

ب آشاميدني سال
ه عمومي آب آ
لت بهداشتي مي
 روش بهداشتي
 را به روش بهدا

 ميدني سالم
آب آشاميدني د

باشند  داشتي مي
آو  بهداشتي جمع

را به روش بهداش

      ب روستايي
ميته امداد امام خ
 ارگانها نظير جه
 مجلس شوراي ا

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 : نشگاه 

بهسازي م:امه
  :رنامه

ملي    
ملي                

  : ف برنامه
هداشت عمومي
سالم ، بهسازي و

 خانوارها به آب
ي داراي توالت به
يي كه زباله را به
مع آوري و دفع

 : عمده برنامه
خانوارهاي به آب
خانوارها به شبكه
يي كه داراي توا
ي كه زباله را به
يي كه فضوالت

  -:لي برنامه
ها به آب آشا
ه شبكه عمومي آ
داراي توالت بهد
زباله را به روش
فضوالت دامي ر

 با آب و فاضالب
ي تفاهم نامه كم
ي مردمي و ساير
ندگان مردم در

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

نت بهداشتي دانش
عنوان برنا -6
نوع بر -6-1

                       
اهداف -6-2

ارتقاء سطح به: 
سترسي به آب س

  :تصاصي 
زايش دسترسي
زايش خانوارهاي
زايش خانوارهاي
هبود وضعيت جم

شاخصهاي -3-
رصد دسترسي خ

دسترسي خرصد 
درصد خانوارهايي
رصد خانوارهايي
درصد خانوارهايي

وضعيت فعل -4-

سترسي خانوار
خانوارهايي كه به
خانوارهايي كه د
خانوارهايي كه ز
خانوارهايي كه ف

  : ت
يگيري و مكاتبه

شاركت در اجراي
جلب مشاركتهاي
رمانداري و نماين

گز                 

2
  

معاونت-١-٢
2-1-67
2-1-67

                 
2-1-67

هدف كلي
اولويتهاي دس

  فاضالب 
اهداف اخت

افز -
افز    -
افز -
به -

2-1-67-
در -
در -
د  -
در -
د  -

2-1-67-

دس -        
خ -
خ  -
خ  -
خ  -

اهم اقدامات
پيگ -
مش    -
ج -

فر



  ني كاشان

لـوگيري از          

بهداشتي درمان

ه روسـتايي و جل

شكي و خدمات ب

ب پـذير جامعـه

 

     

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

مت اقشـار آسـيب

             ريها  

  ب روستايي  

                      

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 ان

ي بمنظـور سـالم

 ها

نداري و بخشدار

ت آب و فاضالب

                     

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ب روستاي وادقا
ام هاي روسـتايي

در روستاها حيط

ب روستايي، فرمان
   روستاها

ركتبرساني به ش

        چك    

و برنا 87د سال

اي طرح فاضالب
بهينه از حمافاده
 وستا

ن بهداشت مح
  ب بهورزان

 آب و فاضالب
كانيكي در اكثر

ضي  از شبكه آب
  ي نامطلوب

به شهرهاي كوچ
 توقعات مردم

زارش عملكرد

شاركت در اجرا
شاركت در استف
لودگي هواي رو

:  
كارشناساجود 

همكاري مطلوب
 :   

  تبارات 

مكاري شركت
جود امكانات مك

عدم واگذاري بعض
وضعيت اقتصادي

بديل روستاها به
افزايش سطح  

گز                 

مش -
مش -

آل
نقاط قوت

و -
ه      -

نقاط ضعف
كمبود اعت-

  :  هافرصت
هم -
وج     -
  :  تهديد
عد -
و      -
  : هاچالش

تب -
 -     



  ني كاشان

                  

بهداشتي درمان

   ستانها

 

                     

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 مطبها و بيمارس

داشتي درماني 

                     

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

اشتي درماني ،

  ه اي
 ه اي پايلوت

مراكز بهد نها و

   

              
    

                     

 تي درماني

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

شتي مراكز بهد

منطقه              
منطقه             

كار در بيمارستان

  

 ت و جوندگان
  مارستاني

  ن

   

                 
    100  %     
    7/85 %      
 6/25   %       
   100 %     

    80  %       

             
 تانها

ر مراكز بهداشت
  سوز

  ها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

وضعيت بهداش 

ي                   
پايلوت           

ط و سالمت ك

 سترون سازي
 

 ناشي از حشرات
پسماندهاي بيمليد

 و ايمني بيمارستان
: 

    

                       

                           
 شاميدني سالم

                    
                    

                    
                     

                     
رماني و بيمارست

وني درف هاي ع
حاء كننده غير
سنل بيمارستانها

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  ي دانشگاه

بهبود: برنامه
  : برنامه  

ملي 
ملي پ              

 : برنامه
ن بهداشت محيط

 :صي

ر گندزدايي و
 سالمت غذايي
ت وآلودگيهاي
ي هاي ناشي از تول
 بهداشت محيطي
اي عمده برنامه

  فاضالب  

  آوري زباله مع
شويخانه           

         زخانه

  مصرفي

:   فعلي برنامه
ترسي به آب آش

آوري زباله مع
  فاضالب     

ختشويخانه      
پزخانه            

بي بيمارستانها
كز بهداشتي در
ح تفكيك زباله

ن به دستگاه امح
ت دوره اي پرس

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

عاونت بهداشتي
عنوان – 68 -
نوع-68-1-

                       
اهداف -68-2
اهداف تامين 
اختصاصاهداف 
ساماندهي امر 
حفظ و تامين 
كنترل خسارات 
كنترل آلودگي 
بهبود وضعيت 
شاخصها-68-3
وضعيت دفع  
وضعيت جم    
وضعيت رختش 
وضعيت آشپز 
وضعيت آب 
وضعيت-68-4
وضعيت دستر 

وضعيت جم      
وضعيت دفع 

وضعيت رخ      
وضعيت آشپز 

 :دامات 

كت در ارزشيا
د مستمر از مراك
ي اجراي طرح
ز يك بيمارستان

نجام معايناتي ا

گز                 

2
  

معا-١-٢
2-1-
2-1-

            
2-1-8

-

-

-
-
-
-

-

2-1-8
-

-

-

-

-

2-1-8
-

- 
-

- 
-

اقداهم    
مشارك -
بازديد -
پيگيري -
تجهيز -
پيگيري -



شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

   بي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

اي تشخيص طب

  ها ان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

و آزمايشگاهها

   

  ت

     

و بعضي بيمارستا

    تي           

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ندانپزشكي ها و

     ت محيط   
  وزشي

 وكنترل عفونت

                    ه

  نترل عفونت

  ز      
و هداشتي درماني

 نسبت به بهداشت

و برنا 87د سال

 از مطب ها ، دن

شناسان  بهداشت
 برنامه هاي آمو
 هاي بهداشت

ص براي برنامه

ي بهداشت و كن

دن بعضي مراكز
به ختماني مراكز

امه هاي درماني

زارش عملكرد

ي طرح بازديد
  : وت 
حضور كارش 
وجود وجود    
وجود كميته 

   : عف 
اعتبار مشخص ود

 :  
د كميته مركزي

   
 و استيجاري بود
ت نامطلوب ساخ

   :ها 
لويت داشتن برنا

گز                 

اجراي-
نقاط قو

-

- 
-

نقاط ضع
نبو -      
: هافرصت

وجود -
:تهديد 

وقفي - 
وضعيت -

چالش ه
اول -      



  ني كاشان

 سيگار 

 مي

داشـتي      

بهداشتي درمان

  ليحمي

قليان ،( خانيات 

 در اماكن عموم

ت و پرسـنل بهد

  شهر

  )ان 

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

واجهه با دود تح

ت مصرف دخ

عمال دخانيات د

 .اري ميشود

  
  ها 

ان كارخانجـات

ش يچايخانه ها
  صوبات آن

سالمت شهرستا

   

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ه اي
 ه اي پايلوت

ن و كاهش مو

خصوص مضرا

 ممنوعيت استع

ت در آنها اجبا
 د غذايي

اي نماز جمعه 
ومي و كارگاهه
شـتي و كـارگرا

سفره خانه ها و چ
جرايي شدن مص

شوراي س( مان

  رات
روبار فروشان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب
  

 ت

منطقه              
منطقه              

 زنان و نوجوانا

در خ) وجوانان

ص اجراي قانون

 مصرف دخانيات
يه و توزيع مواد

ت در خطبه ها
 در اماكن عمو
، رابطين بهداش

  ين شهر
از كليه سف) يان
و پيگيري اجت

 بهداشت و در

 دخاني در ادار
خوا%10جهت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  : 

 كنترل دخانيات

ي                   
پايلوت           

خانيات در بين

زنان و نو( دف
  )گار

طه در خصوص
 :ه

                   
  يده

 گار     

عيت عرضه و
ر در مراكز تهي

 

ته بدون دخانيات
تعمال دخانيات
ي جهت كسبه ،

ريق بيلبرد ميادين
قلي( ل دخانيات

 كنترل دخانيات
كميته كارگروه

  ت قليان
ت مصرف مواد

ش مواد دخاني ج

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

شتي دانشگاه
برنامه: برنامه

  : برنامه  ع
ملي 

ملي پ              
 :  اف برنامه

يوع مصرف دخ

ي گروههاي هد
حميلي دود سيگ
ارگانهاي مربوط
هاي عمده برنامه
آموزش ديده 
انان آموزش دي
ك كنندگان سيگ
مومي كه ممنو
ش فروش سيگا
:ت فعلي برنامه

م جمعه در هفت
ر ممنوعيت است
لسات آموزشي

طري عمومي از
 ادوات استعمال
ميته شهرستاني
ن موضوع در ك

انيات و مضراتخ
لعمل ممنوعيت
ز عامليت فروش

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداش -
عنوان -  69

نوع -69-1-

                       
اهدا-69-2-

كاهش شي  :كلي
  : اختصاصي 

ارتقاء آگاهي 
و استنشاق تح

هماهنگي با ا 
شاخصه  -69-3
درصد زنان آ 
درصد نوجو 
صد تركدر  

رصد اماكن عم
درصد كاهش 
وضعيت  -69-4

  : دامات 
سخنراني اما  
توزيع پوستر  
برگزاري جل  

  درماني 
اطالع رساني 
جمع آوري 
كم برگزاري 
مطرح نمودن 
تهيه فيلم دخ 
ابالغ دستورا 
صدور مجوز 

گز                 

2

2-1-
2-1-
2-1-

            
2-1-

هدف ك
هدافا

-

-

2-1-9
-

-

-

د-
-

2-1-9
اهم اقد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



  ني كاشان

  وزيع 

 فـروش        

بهداشتي درمان

 مراكز تهيه وتو

        

ي كـه عامليـت

شكي و خدمات ب

كن عمومي و
 ت

                     

         

 فروشـگاههايي

  ن عمومي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

  مليت فروش

ماف سيگار در ا
ي كنترل دخانيا

            رستان 

جراي برنامه    
ضـه سـيگار در

 غذايي واماكن

  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 مراكز فاقد عام

روش و مصرف
ي از برنامه هاي

ي برنامه       
در سطح شهر ت

تظامي جهت اج
وگيري از عرض

يه وتوزيع مواد

  ي كار
نشينان شهر     

امه هاي اجرايي

جلسه ش

مواد دخاني از

رد ممنوعيت فر
معاونت بهداشتي

  خانيات

  وهشي

ذهبي در اجراي
سالمت شوراي

 ت

ات و نيروي انت
 خصوص جلـو

 اكثر مراكز تهي

ن جوانان جويا
دي در حاشيه ن

 جي

و برنا 87د سال

 سيگار و ساير م

در مور 13 ماده
مس دانشگاه و

 جامع كنترل دخ

 برنامه هاي پژو

هبران سياسي مذ
شسات كارگروه
ه كنترل دخانيا
گستري ، تعزيرا
رات مرتبط در

رضه سيگار در

ل بيكاري در بين
رهنگي و اقتصاد
سيگارهاي خارج

زارش عملكرد

جمع آوري 
  : وت 
وجود قانون 
رئيسحمايت   
وجود قانون 

  :عف 
ناقص بودن  
  : ا

همكاري ره  
تشكيل جلس  
تشكيل كميته 
حمايت دادگ 
همكاري ادار 

  ندارند
   :ها 
فروش و عر  
  
وجود معضل 
وجود فقر فر 
ورود انواع س 

 

گز                 

-
نقاط قو
-

-

-
نقاط ضع

-
فرصتها  

-

-

-

-

-

تهديده 
-

:چالش 
-

-

-

 



  ني كاشان

 لوت

 

 و فرمانـداري         

هـاي اساسـي         

بهداشتي درمان

طقه اي پايل

                      
)2/86( %  

فـاهي تفريحـي

 از رويكـرد نيازه

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

منط          

84 (%               
(روستايي % ) 91
( %  

 ول واحد

سـط سـازمان رف

بـا بهـره گيـري
 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

درمان بهداشتي

 BDNد

  ه اي
               

  ه به بافت آن 

 كن عمومي

4(روستايي % ) 9
9/1( شهري  شتي

% 7/73(وستايي 

مسؤو كارشناس 
نهاي ذيـربط توس

 جوامـع محلـي ب
 .ط قرار داده شد

          

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب
  

 سالم با عملكر

منطقه              
ي پايلوت  

  اء سالمت

ف شهري با توجه

واد غذايي واماك
 هاي بهداشتي

     داشتي

 ي

    ي

1/90( شهري  ي
بهسازي و بهداش

و ر% ) 6/86( ي

 از نقطه نظرات
دارات و سـازمان

ه توانمند سازي
سازمانهاي ذيربط

) وراي سالمت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 : 

 سالم  روستاي

ي                   
ملي         

ت محيط و ارتقا

ي مناطق مختلف
ضالت بهداشتي

 تهيه و توزيع مو
N ها در برنامه ه

 افراد جامعه

 :ه
يار بهسازي و بهد
سازي و بهداشتي
 كارت تندرستي

 
سازي و بهداشتي
يي داراي معيار ب

شهري تندرستي
9/99%  

حدي و استفاده
مسؤولين كليـه ا

لين كليات برنامه
و س ختيار ادارات

شو( ت ، درمان

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

شتي دانشگاه
شهر: برنامه
  : برنامه

ملي 
               

  :اف برنامه
ضعيت بهداشت

   
مشكالت بهداشتي
اساسي رفع معض
 بهداشتي مراكز

NGO مردمي و

گاهي بهداشتي ا
هاي عمده برنامه
توزيع داراي معي
ي داراي معيار بهس
ز و اماكن داراي
آشاميدني سالم
:ت فعلي برنامه

ي داراي معيار بهس
توزيع مواد غذاي
كز داراي كارت
9آشاميدني سالم

ي هاي درون وا
 توجيهي براي  م

يي بيشتر مسؤولي
B تكثير و در اخ

كارگروه بهداشت
  شهرسالم

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداش -
عنوان - 70-
نوع -70-1-

               
اهدا-70-2-

بهبود وض   : كلي
   : اختصاصي 

عيين و بررسي م
ين راهكارهاي ا

شاخصهاي تقاء
زايش مشاركت

افزايش سطح آگ 
شاخصه  -7-3
مراكز تهيه و ت 
اماكن عمومي 
شاغلين مراكز 
پوشش آب آ 
وضعيت  -7-4
اماكن عمومي 
و ت مراكز تهيه 
كاركنان مراك 
پوشش آب آ 

  :  دامات
انجام هماهنگي 
كيل جلسهتش 

 محترم 

به منظور آشنا 
 BDNتوسعه 

  : وت 
كميته كوجود  

وجود دبيرخانه 

گز                 

2

2-1-
2-1-
2-1-

       
2-1-
هدف  

اهداف
تع   -      
تعيي -     
ارت   -    

افز  -     
     -    

2-1-0
-

-

-

-

2-1-0
-

-

-

-

اهم اقد
-

-

-

نقاط قو
-

 - 



  ني كاشان

              )ش 

بهداشتي درمان

 آموزش و پرور

شكي و خدمات ب

ي ، امام جمعه،

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 كن عمومي

  هر و روستا

نداري ، شهرداري

 هداشتي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

موادغذايي و اماك
ر كليه مناطق شه

فرمان(  اي برنامه

 

س اولويتهاي به

امه هاي اجرايي

جلسه ش

كز تهيه و توزيع م
داشت محيط در

 رنامه     

            مه
  

 مذهبي در اجرا
                   

         سب

    غلط و سنتي
  ص اجرايي

                      
سازمانها براساس

و برنا 87د سال

 بودن كليه مراك
س و كاردان بهد

ودن مديريت بر
ب مشخص برنا
 قاطع مسؤولين

ي رهبران سياسي
ها NGO ري

   بودن شهر

 اقتصادي نامناسب
هنگ و عادات غ
ورالعمل مشخص

 ذيربودن شهر
است گذاري س

زارش عملكرد

تحت پوشش 
وجود كارشنا 

  :عف 
بالتكليف بو  
نبود چارچوب   
عدم حمايت   
  : ا

همكاري -
همكار     -
توريستي     -
  : ها 

وضعيت -
وجود فره    -
نبود دستو    -

  
مهاجرپذ -
عدم سيا     -

گز                 

-

-
نقاط ضع

-

- 
- 

فرصتها  

تهديده 

:چالش 



  ني كاشان

  كن متبركه

حـداث  

ومي و 
 

بهداشتي درمان

 يلوت
كايا و ساير اماك

هسازي يا اح

ي اماكن عمو
متر لوله  60

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

منطقه اي پاي
حسينيه ها ، تك

جهت بهك 

هاي بهداشتي
0ع صابون و 

 جلسه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 كه

  ي
م                

مساجد ، حيط

 اماكن متبركه

 

                
      
8%            

              
        

  بتها
شي و سراميك

سرويسهورد
د مخزن مايع

سه ج) ساجد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 و اماكن متبرك

منطقه اي         
لوت           

محبهداشتيت

زاران مساجد و ا

                      

      نه بهداشتي

 ضالب

      6/74%      
      2/89%      

4/89 نه بهداشتي
      6/36%      
  %2/90ب   ضال

        هبي
             

مي در مناسب
متر مربع كاش

 حسينيه
مو 26ون در
عدد 13حويل

مازگزاران مس

  

     

      جد

    

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
 

مساجد محيط

                     
ملي پايلو     
وضعيارتقاء و
 جد

نمازگز بهداشتي

 رخانه بهداشتي
 ت بهداشتي

شويي و وضوخا
 ستم ايمني

تم بهداشتي فاض

رخانه بهداشتي 
ت بهداشتي      
شويي و وضوخا
تم ايمني          
تم بهداشتي فاض

هيأتهاي مذه
         ساجد

 وانظار عموم
م  1527ت و

مسجد و ح 2
ي مايع صابو

و تح ن مايع
 بهداشت نم

       متبركه  كن

                معه
  ي مساجد    

گي به امور مسا

                   ش

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
:ي دانشگاه 

بهداشت:امه
 :رنامه

ملي    
             

حفظ: برنامه
ت بهداشتي مسا

اطالعاتهي و
 : عمده برنامه

اكن داراي آبدار
اكن داراي توالت
اكن داراي دستش
ماكن داراي سيس
اكن داراي سيست

 :لي برنامه
اكن داراي آبدار
لتاكن داراي توا
تشاكن داراي دس

اكن داراي سيست
اكن داراي سيست

گردهمايي ه
مسن و مبلغين

دام در معابر
 سنگ توالت

25داشتي به
رح لوله كشي
دد شير صابون

شوراي(بنم
             ه كل

مساجد و اماك يه

      ژه برنامه 
  زشي

فرماندارو امام جم
 مخارج بهسازي

رسيد  اسالمي و

غيرقابل گسترش
 مذهبي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
عاونت بهداشتي

عنوان برنا - 7
بر نوع - 7-1

              
اهداف-7-2

 :تصاصي 
بهبود وضعيت 
افزايش آگا 

شاخصهاي  -3-
مساجد و اما 
مساجد و اما 
مساجد و اما 
اممساجد و   
مساجد و اما 

وضعيت فعل  -4-
مساجد و اما 
مساجد و اما 
مساجد و اما 
مساجد و اما 
مساجد و اما 
  : ت 

زاري جلسه گ
زش خادمين
عت از ذبح د

سره 118يل
سرويس بهد 

ه اجراي طرح
عد  130يل 

كيل كميته شب
 :   

مه حمايتي اداره
وشش بودن كلي

  كميته شبنم
 : -  

ف اعتباري ويژ
رنامه هاي آموز

  
شوراي شهر و فر
يرين براي تأمين
سازمان تبليغات

   
هاي قديمي و غ
د هيئت هاي مذ

گز                 

2
  

معا-2-1
2-1-71
2-1-71

           
2-1-71

اهداف اخت
-
-

2-1-71-
-
-
-
-
-

2-1-71-
-
-
-
-
-

اهم اقدامات
برگز -
آموز -
ممانع -
تحوي -
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ادامه  -

تحوي
تشكي -

نقاط قوت
برنا وجود -
تحت پو     -
تشكيل ك   -

نقاط ضعف
رديفنبود   -
كمبود بر - 

  : فرصتها  
حمايت  -  
-  وجود خي
سهمكاري  -
:تهديدها  

ساختمانه -
عداد زيات-



  ني كاشان

 ت

 

بهداشتي درمان

ه اي پايلوت

ين اعتبار الزم

  ماني 

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

منطقه       

الش جهت تأمي

  ث غير مترقبه

ز بهداشتي درم

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
               

  وز باليا
 ص باليا

و عملياتي و تال

رمان درحوادث

  ه معاونت 
  گير در باليا

ارگانها و مراكز

  )  غيرعامل 

  يط اضطرار 
  هيد بهشتي 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

  باليا

منطقه اي         
پايلوت    

ي در هنگام برو
حيطي در خصوص

    

نامه استراتژي و

  رايط بحران
صي بهداشت د

  مترقبه
ر باليا در حوزه
واحدهاي درگ

  ه
 كليه ادارات ، ا

  ذيري
  مان

ك سازي پدافند

ت محيط در شرا
ه بيمارستان شهي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

ت بهداشتي در

                     
ملي پ       

هداشت محيطي
نل بهداشت مح

 ورد نياز

                       

ت جهت تهيه بر

مورد نياز در شر
ي كميته تخصص
ر حوادث غير م
ت بهداشتي در
صصي پرسنل و
ر مترقبه دانشگاه
ك و توزيع آن در

86  
زيابي آسيب پذ
ش حوادث كرم

نكهمايش فره

ميداني بهداشت
دث غير مترقبه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:ي دانشگاه 

مداخالت:نامه
  : نامه

ملي    
               

  :   برنامه
پرسنل بهگاهي

 و مهارت پرسنل
منابع فيزيكي مو

 :ي عمده برنامه
 هاي آموزشي

 مهارتيهاي

 :علي برنامه
ه حوزه معاونت

هيه تجهيزات م
ت درون بخشي
عاتي پرسنل در
ملياتي مداخالت
ي آموزشي تخص

دث غيريته حوا
وادث و باليا و
 اعتبارات سيل
چك ليست ارز

مقاله به همايش 
ه(  TOTگاه

  خشكسالي
 اجراي مانور م
نامه كميته حوا

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

عاونت بهداشتي
عنوان برن - 7
نوع برن – 7-1

              
اهداف-7-2

فزايش ميزان آگ
فزايش آگاهي
هبود وضعيت م

شاخصهاي  -3-
رگزاري دوره
رگزاري تمرينه

وضعيت فع  -4-
الش همه جانبه

  : قدامات 
يگيري جهت ته
رگزاري جلسات
تهيه بانك اطال
تدوين برنامه عم
نجام برنامه هاي
شركت در كمي
تهيه گاهنامه حو
پيگيري وصول
تهيه و تكميل چ

5تهيه و ارسال 
شركت در كارگ
پيگيري برنامه خ
رنامه نويسي و
مشاركت در بر

گز                 

2
  
معا -2-1
2-1-72
2-1-72

           
2-1-72

اف -
اف -
به -

2-1-72-
بر  -
بر -

2-1-72-
تال -
  

اهم اق
پي -
بر  -
ت  -
ت  -
ان  -
ش  -
ت  -
پ  -
ت  -
ت  -
ش -
پ  -
بر  -
م  -



شگاه علوم پزششكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

  ئت امناء

     ث

 هاي تابعه 

دانش 88 ي سا ل
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 درمان و حوادث

 شهرستان

               مت

اه و شهرستان ه
 نها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

           
 سب

             

                امه
 وردنياز

برنامه             

صي بهداشت و

علت موقعيت ش

 در معاون سالم
 گاه

              
عملياتي دانشگا
ده توسط ارگان

و برنا 87د سال

ن مجرب       
 آموزشي مناسب

        بهداشتي
         عملياتي
   پرسنل

باري جهت برنا
ت و تجهيزات مو
س اختصاصي بر

 تصاصي

ارگروه تخصص
سالمت محيط
برنامه باليا به ع

رديف اعتباري
معاونتهاي دانشگ

   ي بين بخشي
ر تنظيم برنامه ع
دامات انجام شد

زارش عملكرد

 :  
جود كارشناسا
جود بسته هاي
حمايت معاون ب

داشتن برنامه ع 
دگي داوطلبانه

 :  
رديف اعتببود 

امكانات كمبود
داشتن كارشناس
داشتن انبار اخت

 
كا جود كميتة 

ستاد فوريتهاي س
مكان مديريت ب

   
عدم تخصيص ر
رتباط ضعيف م

هماهنگي ضعف
بود مديريت در
دم اطالع از اقد

گز                 

 
نقاط قوت

و -
و -
ح  -
-      
آماد - 

نقاط ضعف
نب  -
ك  -
ند -
ند  -

 : فرصتها  
و -
س -
ام -

:تهديدها  
ع -
ار -
ض -
نبو -
عد   -



بهداشتي درمان  ني كاشان

 دها

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  د جامد

 .مايند

 

 % 5/91.مايند
% 
 7/85%  

 .جام مي شود

   طرح زباله 

 ائد
    

        

               
مديريت پسماند

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
 ي پايلوت

 نهايي مواد زائد

وري و دفع مي نم
 . ع مي نمايند

  .دفع مي نمايند

ري و دفع مي نم
%79. ع مي نمايند

. دفع مي نمايند
هداشت محيط انج

. 

  ) ت

 مي روستا
اري در تدوين

مرتبط با مواد زا
           )سالمت 

              
                     

  ها

                مد
هاي دخيل در م

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 مد

منطقه اي         
         منطقه اي

گهداري و دفع

   زباله
 شتي درماني

هداشتي جمع آو
جمع آوري و دفع
 جمع آوري و د

داشتي جمع آور
جمع آوري و دفع
ي جمع آوري و
ط كارشناسان به
.ل پيگيري است

  ن زباله
متشوراي سال

  اله
  درماني

  له
 هاي روستايي
در شوراي اسال
 در زمينه همكا

دقيق خدمات م
شوراي س( رمان

ا           و روست
        ه بهداشت

ديريت پسمانده

ت مواد زائد جا
گي بين سازمانه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
 

ت مواد زائد جام

                     
وت               

جمع آوري ، نگ

رح جمع آوري
هاي مراكز بهداش

 دفنر سايت
 

زباله را بروش به
وش بهداشتي ج
بروش بهداشتي

زباله را بروش بهد
وش بهداشتي ج
را بروش بهداشتي
 نقل و دفع توسط
مارستاني در حال

 در سايت دفن
( شت و درمان

  ها
گاه غير سوز زبا
راكز بهداشتي د
محل تخليه زبال
ديريت پسمانده
كادر بهداشتي د
شناسان مجرب

 ل مشخص
العات و آمار د
گروه بهداشت در
اي اسالمي شهر
ت علمي دانشكده
يته كارگروه مد

نبود مديريت - 
نبود هماهنگ- 

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
:ي دانشگاه 

بهداشت:نامه
 :رنامه

ملي    
ملي پايلو       

 : ف برنامه
كيفي وضعيت ج

ستاهاي واجد طر
ح تفكيك زباله ه
رايط دفع زباله د
:ي عمده برنامه

ي روستايي كه ز
ي كه زباله را برو
ايي كه زباله را ب

 : فعلي برنامه
ي روستايي كه ز
ي كه زباله را برو
نهايي كه زباله ر
آوري و حمل و
ي پسماندهاي بيم

صحيح پسماندها
كارگروه بهداش
ر گروه پسمانده
ارستان به دستگ
جداگانه زباله مر
تبديل شده به م
ي طرح هاي مد
عضويت ك
وجود كارش
نبود مسؤول
نداشتن اطال
وجود كارگ

وجود شورا 
وجود هيئت

وجود كمي 

               
  

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
عاونت بهداشتي

عنوان برن - 7
برنوع  – 7-1

                 
اهداف-7-2
كيارتقاء     -:  
  :  صياصت

زايش تعداد روس
جراي دقيق طرح
هبود وضعيت شر

شاخصهاي  -3-
خانوارهايدرصد 

درصد روستاهايي
رصد بيمارستانها

وضعيت ف - 4 – 
خانوارهايرصد 

درصد روستاهايي
درصد بيمارستان 

ظارت بر جمع آ
يگيري ساماندهي

  : ت 
موضوع دفع ص
ضوع زباله در ك
در جلسات كار
تجهيز يك بيما
رجمع آوري ج
زمين هاي باير ت
تدوين و اجراي

:   
  

 :   
  
  
  
  
  

  
  

گز                 

2
  

معا-2-1
2-1-73
2-1-73

             
2-1-73

هدف كلي
تخااهداف 

افز -
اج -
به -

2-1-73-
د  -
د  -
در -

2-1–73
در -
د  -
-       
نظ  -
پي -

اهم اقدامات
پيگيري م -
طرح موض -
شركت د -
پيگيري ت -
نظارت بر -
پيگيري ز -
پيگيري ت -
قاط قوتن

-  
نقاط ضعف

-  
   : فرصتها
-        
-    
-  

 : هديدها ت
       



  ني كاشان

 اظتي

بهداشتي درمان

 وت

وازم پايش حفا

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

طقه اي پايلو

. 

وجود لو        - 

 

 شتي      

   8ون ماده

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
منط               

 ي

81.% 

.گيري مي شود

 
  يولوژي

  ها

  طبق برنامه     

ر سالهاي قبل 

ت معاونت بهداش

 نبودن كميسيو

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

منطقه اي         
يلوت           

  لوژي
كز راديولوژي

 ظتي مطلوب

8. ظتي مطلوب
وزه معاونت پيگ
. بعمل مي آيد

م هاي مربوطه
كليه مراكز رادي
  ه كار با اشعه
  كامپيوتري

ي دندانپزشكي ه

زرسي مستمر ط

پايش برنامه در

حمايت     -      

فعال -           

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 

 ت پرتوها

                     
ملي پايل      

ي مراكز راديول
در مرامراجعين

 
حفاظشرايط ي

حفاظشرايط ي
ت پرتوهاي حو
كز فوق بازديد

ي و تكميل فر
ي پرتوكاران ك
خت فوق العاده
ژي در برنامه ك

  لوژي
دن راديولوژي

امكان باز      -

پ -   نبود سابقه

                      
  شگاه 

      راديولوژي

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:ي دانشگاه 
بهداشت:نامه
  : رنامه

ملي    
              

  :  ف برنامه
هداشت محيطي
ري شاغلين و م
:ي عمده برنامه

رتوپزشكي دارا
 :علي برنامه

رتوپزشكي دارا
رشناس بهداشت
ك نوبت از مراك

مراكز راديولوژي
معاينات دوره اي

پرداخ 8ون ماده
مراكز راديولوژ
يه مراكز راديو
 پوشش قرار دا

ودن مراكز      

       رل كيفي

كز راديولوژي
دانش 8سيون ماده

رفني در مراكز

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

عاونت بهداشتي
عنوان برن - 7
برنوع  – 7-1

              
اهداف-7-2

هبود وضعيت به
كاهش پرتوگير

شاخصهاي  -3-
رصد مراكز پر

وضعيت فع  -4-
رصد مراكز پر
رنامه توسط كار

ماه يكهر شش 
  : ت 

زديد از كليه مر
پيگيري انجام م
تشكيل كميسيو
ثبت اطالعات م
دزيمتري از كلي
ازديد و تحت

 :  
حت پوشش بو

 :  
وسائل كنتربود 

محدود مراكعداد 
عضويت در كميس

 
كمبود مسؤول ف

گز                 

2
  

معا -2-1
2-1-74
2-1-74

           
2-1-74

به -
ك  -

2-1-74-
د -

2-1-74-
د -
بر -
هر -

هم اقداماتا
با -
پ  -
ت  -
ث  -
د  -
با  -

نقاط قوت
تح -
ضعف نقاط

نبو -
  : فرصتها
تع -
عض -

 : هديدها ت
ك -



  ني كاشان

توزيـع  

 آرد بـه       

بهداشتي درمان

 وت

  ضه

ذايي در سطح ت

 بهداشتي

ت قطـع سـهميه

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

طقه اي پايلو

طح توزيع و عرض

ر كيفيت مواد غذ

واد غذايي غير ب
 س

 %2/86 ستايي
 

   ديدگان

ي نـانوايي جهـت

   

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
               منط

د غذايي در سطح

دامات نظارتي بر

رات استفاده از مو
د غذايي حساس

   

   

روس%  9/91 ري
%7/73روستايي 

 %3/76ي
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واهي به آموزش
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كي و خدمات ب

منطقه اي        
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يت بهداشت موا

و تقويت اقد ايي

  مواد غذايي
 غذايي

و مضر د غذايي
يه و توزيع مواد

    عيار بهداشتي

                       

يار بهداشتي شهر
ر%  6/86 شهري

روستايي % 7/73 
% 

اد غذايي حساس
گو 194ف و ارائه

 غذايي به دادگا
 شـيرين و معرفـي

داري از آن به تع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 

  مواد غذايي

                     
ملي پا       

ريق كنترل وضعي

و توزيع مواد غذا

 اركنان
 محل

ر زمينه بهداشت
 بهداشت مواد غ
مينه بهداشت موا

Hدر مراكز تهيه
 

غذايي داراي مع
 درستي معتبر

            مطلوب
  ش شيرين

غذايي داراي معي
تندرستي معتبر ش
 مطلوب شهري

% 1/7 ش شيرين

موامورد  988از
مي ويژه اصناف
يه و توزيع مواد
ور تعيين جوش

ودكها ونمونه بر

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:ي دانشگاه 
بهداشت:نامه
  : نامه

ملي    
               

 : ف برنامه
مت جامعه از طر

ر مراحل توليد و

هداشت فردي كا
هداشت عمومي م
سنل بهداشتي در
صديان در زمينه
موم جامعه در زم

HACCPطرح

:ي عمده برنامه
يه و توزيع مواد
داراي كارت تند
غذايي با نتيجه مط
ي نان فاقد جوش

 :علي برنامه
ه و توزيع مواد غ
ن داراي كارت ت
 غذايي با نتيجه

ي نان فاقد جوش

ه نمونه برداري ا
اه بهداشت عموم
خلفين مراكز تهي
مورد نان به منظو

مدارس و مهدكو
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  : تصاصي

زايش نظارت بر
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وضعيت بهدرتقاء 
وضعيت بهد رتقاء

رتقاء آگاهي پرس
متص رتقاء آگاهي

رتقاء آگاهي عمو
جراي برنامه يا ط

شاخصهاي  -3-
درصد مراكز تهي
رصد كاركنان د
مونه هاي مواد غ
رصد نمونه هاي

وضعيت فع  -4-
رصد مراكز تهيه

درصد كاركنان 
موادنمونه هاي  
درصد نمونه ها 

  :ت 
م و اجراي برنامه
ندازي آموزشگا

مورد متخ 228ي 
م  502ه برداري 
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ل شير توزيعي م
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  ني كاشان

يع مـواد  

  برگ

   اسانسها

ـتمحيط  

  يه

بهداشتي درمان

مراكز تهيه وتوزيع
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نگام توزيع كاال

  وبيمارستانها
  ...  بندي و

  .... ا و 
قبيل رنگهاو از ز

  ليد و انقضاء

  ط 
ان بهداشـرشناسـ 

           
ت محيط  وتغذي

شكي و خدمات ب

يد در م ه و فاقد

سان بهداشت مح
جامد هنوغنهاي 

تي ودانشگاهها و
رزني آب ،بسته
ي ها و رستورانها

مجاز فزودني غير
الزم و تاريخ تولي

ن بهداشت محيط
ت كاردانان وكار
                       

رشناسان بهداشت

  مشترك

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

هاي تصفيه نشده

ردانان و كارشناس
ي مايع به جاي رو
  سازمانهاي دولت
عايت اصول كلر
 گازي در كبابي

مواد ا  استفاده از
ال نظر مجوزهاي 

نان و كارشناسان
 انسان ودام جهت

                       
ت كاردانان وكا

  ت

  ي

نجام بازديدهاي

       غذايي
 مصرف 
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تن نمكه3830ف
  ...و

و غذا جهت كار
نمودن روغنهاي
ف سرويس هاي
سازي بمنظور رع
مودن منقل هاي

عدم ني فله اي و
ي و وارداتي از

  ذايي
ري جهت كاردان
ي مشترك بين
                       

مواد غذايي جهت
  طح شهر

ف گياهي درادارات
  نانواييها  و

  ستان كاشان

 يي
  مواد غذايي 

يج نمونه برداري

 داشتي
وان ات حكومتي
  اي متخلف

      ي
 ي مواد غذايي

ناسي روي مواد
 هاي غير قابل م

امه هاي اجرايي

جلسه ش

مصرفي وتوقيف
 ها ورستورانها و
ي منتقله از آب و
ني بر جايگزين ن
 نوشابه در سلف
كارخانجات يخ س

يگزين نمي و جا
ري از عرضه بستن
عم از توليد داخلي
ونه هاي مواد غذ
ماري و غير آمار
گوشت وبيماريها
زه بابيماريها      
گها واسانسها درم
واد غذايي در سط
ف يكبار مصرف
ي و جگركي ها
ت نان در شهرس

)     د فعاليتها
  شده

                      
 كيفي مواد غذاي
ت نمونه برداري
ي ثبت آمار و نتا

ويژه تخلفات بهد
داشتي در تعزيرا
رخورد با نانوائيها

كيفي مواد غذايي
گاه كنترل كيفي
ل كيفي و سم شن
رخورد با نمونه

و برنا 87د سال

كهاي توزيعي وم
 خواربارفروشي
وزشي بيماريهاي
مان بازرگاني مبن
ممنوعيت توزيع
دد با متصديان ك
 منقل هاي زغالي

جلوگير ي سنتي و
ي ، آشاميدني اع
ي جهت ثبت نمو
زشي فرم هاي آم
زشي بهداشت گو
كنسين هاي مبارز
زشي كاربرذ رنگ
ان دوره گرد مو
استفاده از ظروف
و بازديد از كبابي

ي سمينار بهداشت

رح تشديدط( ت
 غذايي عرضه شد

     ه و امكانات
ختصاصي كنترل

ونه برداري جهت
 نرم افزاري براي

ي حل اختالف و
ويژه تخلفات بهد
 آرد و نان در بر

رفرانس كنترل ك
سنلي در آزمايشگ
زمايشات كنترل
ع قضايي در بر

زارش عملكرد

ت بر عرضه نمك
 بويژه نانوائي ها
زاري كارگاه آمو
ب همكاري سازم
غيه دستورالعمل م
يل جلسات متعد

جمع آوريري 
ت بر بستني سازي
ل اقالم خوراكي
 برنامه نرم افزاري
زاري دوره آموز
زاري دوره آموز
ه با بيماريها وتك
زاري دوره آموز

د با فروشندگاور
غيه دستورالعمل ا
م طرح ضربتي و
كاري در برگزاري

 :  
جراي طرح ضربت
ترل كيفي مواد

 :  
كمبود وسيله نقليه
ود آزمايشگاه اخ
كمبود وسايل نمو
دم وجود برنامه

اه اندازي شوراي
اه اندازي شعبه و
حمايت تعزيرات

 
ود آزمايشگاه ر
مبود نيروي پرس
دم انجام كليه آ
م حمايت مراجع
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 : هديدها ت
نبو -
كم     -
عد -
عدم-



بهداشتي درمان  ني كاشان
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شكي و خدمات ب

  ني كاشان

طقه اي پايلوت
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شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
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 ركز آموزشي
 يش

  مي نمايند

%7/89روستايي 
%5/98وستايي 

4/97 % 

 %5/92ي

%100وستايي 
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كي و خدمات ب

 س

منطقه اي         
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 زشي

 كز آموزشي

و مرمدارس ) 
ن مراكز آموزش

 تي

 وب

 بهداشتي

تي جمع آوري

ر%   4/91  ري
رو % 8/92هري
روستايي 87%

روستايي % 82
رو%  100شهري

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 

 محيط مدارس

                     
ملي پايل      

ي مدارس      

و مراكز آمو س
ومراك ي مدارس
شير( ه رايگان

ين و مديراوالد
 

 ي بهداشتي

 يي بهداشتي

  بهداشتي

 داشتي

 بهداشتي

شاميدني بهداشت
و حفاظت مطلو
 دفع فاضالب ب

ه روش بهداشتي
  ب مدارس

ي بهداشتي شهر
يي بهداشتي شه
هداشتي شهري

%8/41 داشتي
مطلوب شهري
شاميدني سالم ش

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:ي دانشگاه 
بهداشت:نامه
  : نامه

ملي    
              

  :  ف برنامه
بهداشت محيطي

هداشتي مدارس
حفاظت و ايمني
بوفه ها و تغذيه
ش آموزان و و

:ي عمده برنامه
 داراي آبخوري
 داراي دستشوي
 داراي توالت
 داراي بوفه بهد
 داراي كالس ب
 داراي آب آش
 داراي ايمني و
 داراي سيستم
ي كه زباله را به
هاي شير مطلوب

 :علي برنامه
داراي آبخوري
 داراي دستشوي
داراي توالت به
 داراي بوفه بهد
 داراي كالس م
 داراي آب آش
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هاي برنامه - 

عاونت بهداشتي
عنوان برن - 7
برنوع  – 7-1

              
اهداف-7-2

رتقاء وضعيت ب
  :ئي 

هبود وضعيت به
هبود وضعيت ح

وضعيت ب هبود
يش آگاهي دانش

شاخصهاي  -3-
درصد مدارس 

درصد مدارس
درصد مدارس 

درصد مدارس
درصد مدارس

درصد مدارس 
درصد مدارس 
درصد مدارس 
درصد مدارسي  
ه هادرصد نمون 

وضعيت فع  -4-
رصد مدارس د
درصد مدارس
رصد مدارس د
درصد مدارس
درصد مدارس
درصد مدارس
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  ني كاشان

 

بهداشتي درمان

 %78تايي 

  
ربيان بهداشت 

  بهداشت

خوري مدارس 

شكي و خدمات ب

64% 

 %75يي 

روست % 1/99ي 

  طه

مورد  189عداد 
 مستخدمين و مر
خدمين و مربيان

ي بهداشتي و آبخ

  ني

 شتي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

4روستايي %  8
روستا % 4/95

ي نمايند شهري
  %100تايي

ك ليست مربوط
 س

داري از آن به تع
لمان ، مديران و
، مديران و مستخ

زي سرويس هاي

 بهداشتي درمان

نامه هاي بهداشت

دانش 88 ي سا ل
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1/87ب شهري
شهريهداشتي

 جمع آوري مي
روست % 3/95ي

رس و تكميل چك
ديان بوفه مدارس

ونمونه بردارس
س جهت كليه معل

كليه معلمان ، ت
 وزان مدارس

لت جهت بهساز

 وزشي

 در اكثر مراكز

          

در اجراي برنا ي

 آموزشي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

و حفاظت مطلو
دفع فاضالب به
روش بهداشتي
 مدارس شهري

شت محيط مدار
ستخدمين و متصد
تغذيه رايگان مد

مدارست محيط
يط مدارس جهت
جهت دانش آمو

عدد سنگ توا 2

 كل

س و مراكز آمو
داشت محيطي

                  ه

 ي بهداشتي

و  بهزيستي رش
 س

 جهت مراكز آ
  كز آموزشي

و برنا 87د سال

 داراي ايمني و
 داراي سيستم د
 كه زباله را به ر
ي شير مطلوب

بر وضعيت بهداش
درستي جهت مس
ت توزيع شير و تغ
آموزشي بهداشت
شي بهداشت محي
كالس آموزشي ج

20مربع كاشي و
  وستايي

مايتي از اداره ك
ودن كليه مدارس
ا كارشناس بهد

اري ويژه برنامه
  ي آموزشي

ري از برنامه ها
آموزش و پرور
ميته شير مدارس

مانهاي قديمي
 بعضي از مراك
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درصد مدارس
درصد مدارس
رصد مدارسي

رصد نمونه هاي
  :ت 

زديد و نظارت ب
تندصدور كارت 

ظارت بر وضعيت
آ جلسهرگزاري 

هيه جزوه آموزش
كال 205 رگزاري 

متر م 190حويل 
ويژه در مناطق ر
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جود برنامه حم

شش بوحت پو
جود كاردان يا
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بود رديف اعتبا

مبود برنامه هايك

حمايت فرماندار
آهمكاري اداره 
عضويت در كمي

 
ستفاده از ساختم
ستيجاري بودن
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  ني

بهداشتي درمان
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ي و پيگيـري در

 بهداشتي درمان

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

س 12دكان زير

هيـزات ترميمـي

موزان به مراكز
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شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ان ودندان كود
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  اي پايلوت

  ري

 

   

د  مـواد و تجه

 ح مذكور

صحيح دانش آم

6 دندان شماره 

 دستيار
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كي و خدمات ب

يماري هاي دها

منطقه اي          
منطقه        

 سال  12زير

  ل

ن دندانهاي شير
  6شماره

ول عمر دندان

∆ΜΦΤ  

 شي

فلورايـد –النت
 سال

ب در اجراي طرح
اع به موقع و ص

  مه مراكز
 دائمي به ويژه

  دان
 حد واسط و د

            

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

يري و درمان بي

                     
        ت        

ندان كودكان ز

سال 12ان زير

  ن
د از دست رفتن
تخريب دندان ش
ي و افزايش طو

 سال 12

تغيير اجزاء  :ه
  . :نامه

شي وبرون بخش
ياز فيشـور سـيال

س 12ودكان زير
القمند و مجرب

دارس در ارجاع

ين طرح در هم
انهاي شيري و

شت دهان ودند
زشك ، نيروي

انلدين كودك

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :ي دانشگاه 
پيشگي: برنامه
 :برنامه
ملي              
ملي پايلوت       

 : برنامه

ريهاي دهان ودن

 ودندان كودكا
  گي دندان

ل در رشد فكين
ذيه به دليل زود
دست رفتن  وت
 هزينه و طوالني
ركودكان زير
هاي عمده برنامه

ضعيت فعلي بر

سب درون بخش
قع مواد مورد ني
هان ودندان كو
دانپزشكان عال
بيان بهداشت مد

مكان اجراي اي
و نگهداري دند

رات مالي بهداش
ي انساني دندانپز
طح آگاهي وال
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د DMFTش 
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وض -77-4-
  : ت 
همكاري مناس 
تأمين به موقع  
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بهداشتي درمان

 )حانيون 

 المت

يت مربيان بسيج

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

رو(ده سالمت

 

جد در زمينه سال

 سالمت  

  ني كاشان

تربي(ده سالمت

 ه سالمت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ي حمايت كنند

 ه اي پايلوت

جماعات مساج
 مينه سالمت 

ات در زمينه س

بهداشتي درمان

ي حمايت كنند

  ي
  ي پايلوت

سيجيان در زمينه
 ه سالمت 

 مينه سالمت  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

وزشي محيطها

  منطقه اي    
منطقه          

،طالب و ائمه ج
ن مساجد در زم

ب و ائمه جماعا
 مينه سالمت

  شهرستان

كي و خدمات ب

وزشي محيطهاي

منطقه اي        
منطقه اي          

بس تغيير نگرش
يجيان در زمينه

ده ايشان در زم

  شهرستان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

: 

 برنامه هاي آمو

                    
ي پايلوت     

 

رش روحانيون ،
رش نمازگزاران

 :ه برنامه
وحانيون ،طالب
ازگزاران در زم

 :نامه
ازهاي سالمت

اه علوم پزشك

 برنامه هاي آمو

                     
ي پايلوت      

ويش آگاهي
رش خانواده بسي

 : برنامه
يجيان  و خانواد

  :نامه
ازهاي سالمت

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

:شتي دانشگاه
توسعه: برنامه
  :ع برنامه
    ملي 

ملي                   
:داف برنامه

هي و تغيير نگر
هي و تغيير نگر
خصهاي عمده
هي و نگرش رو
ي و نگرش نما
ضعيت فعلي بر

مبتني بر نياشي

 اجرايي دانشگا

 : ي دانشگاه

توسعه:برنامه
 :ع برنامه
ملي 

ملي                   
 : داف برنامه

ن بسيجي و افزاي
هي و تغيير نگر
خصهاي عمده
ي ونگرش  بسي
ضعيت فعلي برن
شي مبتني بر نيا

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداش 
عنوان -78-
نوع -78-1-

                     
اهد -78-2-

  : برنامه 
افزايش آگاه 
افزايش آگاه 

شاخ -78-3-
درصد آگاه  
درصد آگاهي 

وض -78-4-
سته هاي آموزش

 
هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -79-
نوع -79-1-

                     
اهد -79-2-

  : برنامه 
تربيت مربيان 
افزايش آگاه 

شاخ -79-3-
درصد آگاهي 

وضع -79-4-
سته هاي آموزش

گز                 

2
  

2-1-
2-1-
2-1-

           
2-1-

اهداف
-

-

2-1-
-

-

2-1-
تهيه بس -

 
2

  

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

اهداف
-

-

2-1-
-

2-1-
تهيه بس -

 



  

  ني كاشان

 

رس و حفـظ    

  مدارس
 ر

و واحـدهاي       

ت حرفـه اي و    

بهداشتي درمان

 وكاركنـان مـدا

  ه راهبري 
متي و ايمني در م
ذرتبه هاي باالتر

ش و پـرورش و

 

  ع آن اداره
واقص بهداشـت

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  ي
 ي پايلوت

ت دانش آموزان

درسه نظيركميته
ل زيان آور سالم
ش در جهت اخذ

 .د

ن اداره آمـوزش

در مدارسور 
 فه اي 

ف وزارت متبوع
پيگيري رفع نـو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 س

اي منطقه         
منطقه اي          

 و ارتقاء سالمت

ت سالمت در مد
نترل كليه عوامل
سبز از طريق تالش

ت بدني نامناسبند

ضـور نماينـدگان
.  

عوامل زيان آ 
د بهداشت حرف

شهرستان از طرف
جهت نظارت و پ

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

HSE در مدارس

                    
وت               

ره وري و حفظ

ري سيتم مديريت
و اقدام جهت كن
رآمدو مدرسه س

  س
كارداراي وضعيت

ماهنگي بـا حض
.كيل شده است

اندازه گيريت
در واحد....) ج و

 روهي
   از مدارس

زش و پرورش ش
ش و پرورش ج

   ه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

Eكردن سيستم

     ملي     
ملي پايلو          

دارو افزايش بهر
   رس 

 استقرارو نگهدار
ري ، ارزشيابي و
 يك مدرسه سر

: 
و ايمني در مدارس
ي كه درحين ك

 :نامه
قط جلسات هم

تشك)  حرفه اي

 حرفه اي جهت
نورسنج( گيري
  شي

 انجام بازديد گر
 پيگيري به موقع

  شي

راي اداره آموز
رفه اي در آموزش

ت اجراي برنامه

و برنا 87د سال

اجرايي دانشگا 

: ي دانشگاه 
پياده ك:  برنامه

  : برنامه  
                     

                     
  :داف برنامه

 سوي توسعه پايد
عاد مديريت مدا

هاي الزم جهت
ندازه گيرسايي ، ا

تبديل مدرسه به
هاي عمده برنامه
صهاي بهداشتي و

آموزان و معلميني
عيت فعلي برن
طرح تاكنون فق
رس ، محيط و

ناسان بهداشت
اههاي اندازه گ
اري درون بخش

ي واحدها جهت
 جهت بازديد و

كاري برون بخش

   
العمل اجرايي بر
س بهداشت حر

توانه قانوني جهت

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -80-
نوع -80-1-

                     
                       

اهد -80-2-
حركت به :كلي

يست در كليه ابع
  : اختصاصي 

ايجادساختاره 
كشف و شناس 
تالش جهت ت    
شاخصه -8-3
شاخصدرصد  
دانش آدرصد    

وضع -80-4-
ي اجراي اين ط

مدار( ي مربوطه 
  :وت 
وجود كارشن 
وجود دستگا 
تقويت همكا 

  :عف 
هماهنگيعدم  
كمبودپرسنل 

:  
افزايش همك 
   :ها 

يد بودن برنامه
م ارسال دستور

 وجود كارشناس
  ر مدارس

عدم وجود پشت 

گز                 

2

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
            

2-1-
هدف ك
محيط زي
اهداف
-

-

-  
2-1-0

-

-  
2-1-

درراستا
بهداشتي
نقاط قو
-
-
-

نقاط ضع
-
-

:فرصتها 
-

تهديده
جد -    
عد -    

عدم -  
ايمني در

         -



  

  ني كاشان

 

              

محيط كار

بهداشتي درمان

                       

تي، ايمني در م

  

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

                     

  كار

 يش

 نواقص بهداشت

.برگزار شد 87

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 حرفه اي 

  ي
      ي پايلوت

 ر

حرفه اي و طب

ت كننده در هما
رات جهت رفع

9/2/7در تاريخ 

  ه 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

هاني بهداشت ح

منطقه اي          
منطقه اي          

  در جامعه

ت ارائه راهكار

 حرفه اي

ت بهداشت ح
المت جامعه

همايشده در
حرفه اي شركت
ع و روساي ادار

اي د شت حرفه

راي بهتر برنامه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

داشت روز جه

               ملي
ملي پايلوت    

رفه اي و ايمني

در شاغلين جهت
 سان نمونه

حد بهداشت ح
هت ارائه خدما

شي در ارتقاء سال
: 

ي شركت كنند
سان بهداشت حر
رفرمايان صنايع

  : نامه
وز جهاني بهداش

 مايش

  شي

فه اي جهت اجر

  

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: ي دانشگاه 
بزرگد: برنامه
  : برنامه

م     
م                    

  :داف برنامه

گ بهداشت حر
 :ي

الت سالمت د
يران و كارشناس
ها و عملكرد واح
ش خصوصي جه
اري برون بخش
هاي عمده برنامه
رمايان و روساي
انان و كارشناس
ش همكاري كار

عيت فعلي برن
 بار همايش رو

 براي اجراي هم
اري درون بخش

ل بهداشت حرفه

ي برون بخشي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداشتي
عنوان ب -81-
نوع -81-1-

                     
اهد -81-2-

  :دف كلي 
ارتقاء فرهنگ 
ف اختصاصياد
بررسي مشكال 
تقدير از مدير 
ارائه برنامه ه 
تقويت بخش 
تقويت همكا 
شاخصها -8-3
درصد كارفر 
درصد كاردا 
افزايشدرصد   

وضع -81-4-
براي اولين 87 

  :وت 
اعتباروجود  
تقويت همكا 

  :عف 
كمبودپرسنل 

:  
فزايش همكاري

گز                 

2

مع -١-٢
2-1-
2-1-

           
2-1-

هد        
-

هدا        
-

-

-

-

-

2-1-1
-

-

         -

2-1-
در سال

  

نقاط قو
-

-
نقاط ضع

-
  

:فرصتها 
اف -       

  



  ني كاشان

 

ز بهداشـتي   

بهداشتي درمان

 ودندان مراكـز

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

بهداشت دهان

 قه اي پايلوت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

درمان بهداشتي

در واحد هاي به

  طقه اي
منطق              

 جود

 .ت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

ي بر عملكرد د

منط                  
     لوت        

  مراكز

اندارد هاي موج

ر حال اجراست

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

 : 
ي پرداخت مبتني

                     
ملي پايل            

 دمات

م ت و تامين مالي
رعايت استا :ه

اخيرا در :نامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

شتي دانشگاه
اجراي:برنامه
   ايي

 :برنامه
ملي 

                     
 : برنامه

 ارائه كننده خد

واد و تجهيزات
هاي عمده برنامه

ضعيت فعلي برن

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت بهداش 
عنوان ب -82-

 شهري و روستا
مجري ب -82-1

                       
اهداف -82-2

 ثبات نيروهاي
 ش كارآ يي

 در پشتيباني مو
شاخصه -82-3

وض -82-4-

 

گز                 

2

2-1-
2-1-

درماني
2-1-2

            
2-1-2
ايجاد -
افزايش -
تداوم -
2-1-2

2-1-

 



  ني كاشان

 وزي
  

 )رايگان

بهداشتي درمان

وزشي و بازآمو
      مايشگاهي

ر(جهت بيماران 

 هر
 يه بيماري

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 ترل بيماري

هاي آمو ن برنامه
ي از سيستم آزم
وي مورد نياز ج

ك در حاشيه شهر
كسن موثر بر علي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
   پايلوت

ف مرتبط با كنت

مهيا بودن   -  
بهره مندي   -  
تأمين دارو  -  

  ستايي

 مناطق آلوده
 بيماري سالك

نبود واكس  -    

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

  سالك

منطقه اي          
       منطقه اي

اي شرح وظايف

                     
ل بيماري        
 سالك           
ز شهري و روس

ري سالك در م
ك مناسب جهت
                      

 مردم

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

راقبت بيماري

                     
ت                  

 لك
 : برنامه

 :مه

  برنامه

 وري

  ل برنامه

ر خصوص اجر

                      
صوص كنترلخ

ز برنامه كنترل
ماريها در مراكز

هت كانون بيمار
يط اكولوژيك
يط روستا       
ئه شده توسط م

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

: دانشگاه 
برنامه مر:رنامه

 :برنامه 
ملي  

ملي پايلوت      
 :ف برنامه

زه با بيماري سال
صهاي عمده ب

  بيماري
  بيماري

يت فعلي برنام

ين دانشگاه از ب
 زبيماري

 
اي يكسان كشو

 عملياتي

كارشناس مسئول
 ص اعتبارات

ف سازمانها در

عملياتي مدون 
هاي محلي در خ
 انگل شناسي از
اي مبارزه با بيم

مناسب جهايي
 كويري با شراي
ت بهسازي محي
 آموزشهاي ارائ

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -83
نوع -1 -83

                      
اهداف -83-2

و مبارزكنترل   
شاخص -83-3

شاخص بروز بي 
شاخص شيوع 

وضعي -83-4
  : قوت 

حمايت مسئولي 
نظام مراقبت از 
متون آموزشي 
دستورالعمل ها 
داشتن برنامه ع 

  : ضعف 
كاي  چند پيشه 
كمبود تخصيص 
همكاري ضعيف 

  :تها 
داشتن برنامه ع 
حمايت شوراه 
حمايت گروه 
وجود كاردانها 

  :يدها 
شرايط جغرافيا 
وجود كمربند 
وجود مشكالت 
آ  جدي نگرفتن

گز                 

2
  
معاو-١-٢
2-1-3
2-1-3

             
2-1-3

-
2-1-3

-
-

2-1-3
نقاط       

-
-
-
-
-

نقاط
-
-
-

فرصت
-
-
-
-

تهدي
-
-
-
-



شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

  ني كاشان

  مه كنگو

 ترل بيماري

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

CCHF    

  ي
   پايلوت

با بيماري كريم

  دهي بيماري

ف مرتبط با كنت

      

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 كريمه كنگو

منطقه اي          
       منطقه اي

صوص مبارزه ب

يستم گزارش د
CC 

اي شرح وظايف

تان كاشان      

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

بارزه با بيماري

                     
ت                  

 و

  :  برنامه

  بيماري

  :مه

ن بخشي در خص

 وري

در خصوص سي
CHF بيماري

ر خصوص اجر

 ي و بازآموزي

 

جتماعي شهرست

 ت

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

برنامه مب:رنامه
  :  برنامه 

ملي  
ملي پايلوت      

  :ف برنامه
ي كريمه كنگو
صهاي عمده بر

  بيماري
 و مير ناشي از

برناميت فعلي

ن بخشي و برون
 زبيماري

 

اي يكسان كشو
 عملياتي

كافي پزشكان د
ت تشخيص در
ف سازمانها در

هاي آموزشي مه
ي منطقه         
شت و تأمين اج

 قاچاق

مها بدون نظارت

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -84
 نوع -1 -84

                      
اهداف -84-2

مبارزه با بيمار  
شاخص -84-3
شاخص بروز بي 
شاخص مرگ 

وضعي -84-4
  : قوت 

همكاري درون 
نظام مراقبت از 
متون آموزشي 
دستورالعمل ها 
داشتن برنامه ع 

  : ضعف 
عدم شناخت ك 
وجود مشكالت 
همكاري ضعيف 

  :تها 
مهيا بودن برنام 
اداره دامپزشكي 
كارگروه بهداش 

  : دها
قاوجود كشتار  
نقل و انتقال دا 

گز                 

2

معاو -١-٢
2-1-4
2-1-4

             
2-1-4

-

2-1-4
-

-

2-1-4
نقاط       

-

-

-

-

-
نقاط

-

-

-
فرصت

-

-

-
تهديد

-

-
 



  ني كاشان

 ماهرده 

بهداشتي درمان

ي آموزش ديد

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

  )ري هاري

ل به همراه نيرو

 ا
  اريها

 بيماريترل 

 ف

 حيوان مزاحم

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 پيشگيري بيمار

  ي
   پايلوت

  ي

و آران و بيدگل

ديريت بيماريها
كز مديريت بيما

ف مرتبط با كنت

گروههاي هدف

 گزش توسط ح
 ي خصوصي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

درمان( هاري

منطقه اي          
       منطقه اي

حيوان گزيدگي

ري در كاشان و

 طرف مركز مد
ي از سوي مرك

CC 

اي شرح وظايف

آموزي جهت گ

گ ه بموقع جهت
ي توسط مطبها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

بارزه با بيماري

                     
ت                  

  :  رنامه

  بيماري

  :مه

صوص موارد ح

 وري

ن پيشگيري هار

ر فيم هاري از
اكسن ضدهاري

CHF بيماري
ر خصوص اجر

آموزشي و بازآ
 هرستان

خصوص مراجعه
حيوان گزيدگي

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

 :  دانشگاه 

برنامه مب:رنامه
  :  برنامه

ملي  
ملي پايلوت      

  :ف برنامه
 وارد هاري

صهاي عمده بر
  بيماري
ناشي از و مير

يت فعلي برنام

ن بخشي در خص
 زبيماري

 

اي يكسان كشو
 رفرانس درمان

 عملياتي

ت آموزشي نظير
صوص توزيع وا
ت تشخيص در
ف سازمانها در

هاي آ ي برنامه
 دامپزشكي شه

 آموزشها در خ
گزارش موارد ح

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر -85
ب نوع -1 -85

                      
اهداف -85-2

پيشگيري از مو  
شاخص -85-3
شاخص بروز بي 
شاخص مرگ 

وضعي -85-4
  : قوت 

همكاري درون 
نظام مراقبت از 
متون آموزشي 
دستورالعمل ها 
مركز 2وجود  
داشتن برنامه ع 

  : ضعف 
كمبود امكانات 
اختالل در خص 
وجود مشكالت 
همكاري ضعيف 

  :تها 
مهيا بودن اجرا 
همكاري اداره 

  : دها
آ  جدي نگرفتن
ضعيف بودن گ 

 

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-5
2-1-5

             
2-1-5

-

2-1-5
-

-

2-1-5
نقاط       

-

-

-

-

-

-
نقاط

-

-

-

-
فرصت

-

-
تهديد

-

-



شكي و خدمات ببهداشتي درمان  ني كاشان

  ني كاشان

  صوصي

 ده

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ي
   پايلوت

  ت

رف بخض خص

     

 آلوده

ن دامهاي آلود

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 الت

منطقه اي          
       منطقه اي

يماري تب مالت

ع بيماري از طر

تان كاشان      
  آموزي

سيون دامهاي آ
ص معدوم نمودن

 هاي لبني ده

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

بيماري تب ماا

                     
ت                  

  :  رنامه

  :مه

بيبرنامه كنترلي

 وري

 ل برنامه

 دهي و به موقع
  بيماري

 

جتماعي شهرست
آموزشي و بازآ

صوص واكسيناس
مها در خصوص

توزيع فرآوردو
 يون در دامها

و برنا 87د سال

اجرايي دانشگا 

 :  دانشگاه 

مبارزه با:رنامه
  :  برنامه

ملي  
پايلوتملي       

  :ف برنامه
  تب مالت

صهاي عمده بر
 بيماري

  بيماري  

يت فعلي برنام

ين دانشگاه از ب
 زبيماري

 

اي يكسان كشو

كارشناس مسئول
ف در گزارش
ت تشخيص در

ي منطقه         
شت و تأمين اج

هاي آ ي برنامه

امداران در خص
ن از صاحبان دا
كافي در توليد و
كامل واكسيناسي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

د اونت بهداشتي
عنوان بر - 86
ب نوع -1 - 86

                      
اهداف -2- 86

كنترل بيماري  
شاخص -3- 86
شاخص بروز بي 
شيوع شاخص 

 
وضعي -4- 86

  : قوت 
حمايت مسئولي 
نظام مراقبت از 
متون آموزشي 
دستورالعمل ها 

  : ضعف 
اي ك چند پيشه 
همكاري ضعيف 
تالوجود مشك 

  :تها 
اداره دامپزشكي 
كارگروه بهداش 
مهيا بودن اجرا 

  : دها
عدم استقبال دا 
حمايت نكردن 
عدم نظارت كا 
عدم پوشش ك 

گز                 

2
  

معاو -١-٢
2-1-6
2-1-6

             
2-1-6

-

2-1-6
-

-

2-1-6
نقاط       

-

-

-

-
نقاط

-

-

-
فرصت

-

-

-
تهديد

-

-

-

-
 



  ني كاشان

 

بهداشتي درمان

  شان

شكي و خدمات ب

شتي درماني كا

 ي 

 
  پايلوت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداش

كي بخش دولتي

 منطقه اي  
منطقه اي       

 ) نسبي 

 جود

 رماني

 )  ندان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

وم پزشكي و خ

مات دندانپزشك

                     
                     

 نپزشكي

 پزشكي

جهيزات به طور

 و خصوصي

ندارد هاي موج

كز بهداشتي در
شت دهان و دن

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

دارد سازي خد

لي                 
ملي پايلوت    

واحد هاي دندا

احد هاي دندانپ
ختيار داشتن تج

 بخش دولتي و
رعايت استاند : ه

  :نامه

 به طور نسبي

 

 ورش

زشكي در مراك
كاردان بهدا( 

و برنا 87د سال

هاي اجرايي امه

 :ي دانشگاه 
استاند: برنامه
 :برنامه

مل                  
م                     
 : برنامه

ت خدمات در و
 

ت خدمات در وا
در اخ( دارد ها

  

شي ها و پرسنل
هاي عمده برنامه

ضعيت فعلي بر

شتن تجهيزات
 ونت بهداشتي

ن دندانپزشكان
 هاي طرحي

م آموزش و پرو
ي دستيار دندانپز
هاي حد واسط

زارش عملكرد

برنا - 2 

معاونت بهداشتي
عنوان -87-

مجري ب -87-1
                     
                       

اهداف -87-2
   :كلي 

ارتقاء كيفيت 
 : اختصاصي 

ارتقاءكيفيت 
رعايت استاند 
رفع نواقص  
آموزش منش  
شاخصه -87-3

وض -87-4-
  :وت 

در اختيار داش 
حمايت معاو 

  :ضعف 
باال رفتن سن 
كمبود نيروه 
همكاري كم 
كمبود نيروي 
كمبود نيرو ه 

 
 

گز                 

  
 

مع -١-٢
2-1-
2-1-7

           
            

2-1-7
هدف ك

-

اهداف
-

-

-

-

2-1-7

2-1-
نقاط قو

-

-

نقاط ض
-

-

-

-

-

  
  
  
  
 



  ني كاشان

     

وزه 

ش 

نل 

بهداشتي درمان

   كاشان

  كاشان 

 معاونت درمان

ويحدهاي اين ح

ي امتياز آموزش

آن توسط پرسنل

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

واحدهاي حوزه

 مي واحدها

  ري

و مدوني در واح

ل شناسي داراي

   

ات و كيفيت آ

  .ديده است

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

ي جهت تمامي و

                    

 شده توسط تمام
 اجراي امور جار
چ برنامه جامع و

آزمايشگاه انگل

                     

  رائه شده

حوه ارائه خدما

كنون ارائه نگرد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  
  
  

علوم پزشكي

  

 جامع نرم افزاري

                     

ت خدمات ارائه
نظارت بر نحوه

 حال حاضر هيچ

ن كيفيت در آ

                  ن

فيت خدمات ا

نظارت بر نح: 

ين صورت تاك

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

  

رايي دانشگاه

 گاه

و تدوين برنامه

مدير درمان  :ه

ارتقاء كيفيت :ه
 :مده برنامه
در:ي برنامه

 شگاه

كارگاه تضمين

مدير درما :مه

ارتقاء كيف: مه

 عمده برنامه

بد :لي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

 درمان  دانشگ

تهيه :ن برنامه

مجري برنامه 

اهداف برنامه  
شاخصهاي عم  
وضعيت فعلي  
.  

ت درمان  دانش

: وان برنامه

مجري برنام  -

اهداف برنام  -

شاخصهاي -

وضعيت فعل  -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-

عنوان-2-1-

-2-1-1- 

-2-1-2- 
-2-1-3-
-2-1-4-

.وجود نمي باشد

معاونت-2-2

عنو-2-2-2

   مداوم

2-2-2-1-

2-2-2-2-

2-2-2-3-

  مربوطه

2-2-2-4-

گز                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2-

2-

2-

2-
2-
2-
ويم

2

2

م

2

2

2

م

2



  ني كاشان

     م

  بوطه

ي 

بهداشتي درمان

  كاشان 

  كاشان 

 آموزش مداوم

وسط پرسنل مرب

 

 

كيفيت مراقبتهاي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

ن داراي امتياز

و كيفيت آن تو

 . ه است 

    زش مداوم

 اري و مامايي

 خدمات و ك

  .ديده است

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

شگاه بانك خون

                   

  اني

ارائه خدمات و

ن ارائه نگرديده

راي امتياز آموز

، پرستا|پزشكي

 بر نحوه ارائه

كنون ارائه نگرد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

علوم پزشكي

فيت در آزمايش

                     

ت خدمات درما

ظارت بر نحوه ا

 صورت تاكنون

سهاي مامايي دار

   ان

يفيت خدمات پ

نظارت: مه

ين صورت تاك

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 ه

گاه تضمين كيف

  مدير درمان 

ارتقاء كيفيت: 

نظ  :ده برنامه

بدين:برنامه

 شگاه

كارگاه اورژانس

مدير درما: مه

ارتقاء كي: مه

ي عمده برنام

بد:لي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

رمان  دانشگاه

كارگ : ن برنامه

:جري برنامه

:هداف برنامه

شاخصهاي عمد

وضعيت فعلي ب

ت درمان  دانش

ك : وان برنامه

مجري برنام  -
                  

اهداف برنا  -

شاخصهاي -
  ي

وضعيت فعل -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت در-2

عنوان-2-3

مج  -2-3-1

اه  -2-3-2

ش  -2-3-3

و  -2-3-4

معاونت-2-2

عنو-2-2-4

2-2-4-1-
                     

2-2-4-2-

2-2-4-3-
رستاري ومامايي

2-2-4-4-

گز                 

 
 

  
 

 
 
 

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2

2

2
 

2

2
پر
2



  ني كاشان

ران و 

بهداشتي درمان

  كاشان 

  كاشان 

  د

 

     مداوم

 توسط پرستار

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

      مداوم

      

ش مرگ نوزاد

 .رديده است 

متياز آموزش م

 

  ي و مامايي

ت و كيفيت آن

 . يده است

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

امتياز آموزش

                     

   ص

ت نوزاد و كاهش

كنون ارائه نگر

يشرفته داراي ام

                     

شكي ، پرستاري

وه ارائه خدمات

ون ارائه نگردي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  
علوم پزشكي

NST داراي ا

              مان 

كيفيت تشخيص

ارتقا سالمت: ه

دين صورت تا

پي ECGتفسير

                    

ت خدمات پزش

نظارت بر نحو

ن صورت تاكنو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 نشگاه

كارگاه تفسير

مدير درم: امه

ارتقاء ك: نامه

ي عمده برنامه

بد:علي برنامه

 اه

گاه آريتمي و ت

مدير درمان :

ارتقاء كيفيت: ه

: مده برنامه

بدين:ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دان

: نوان برنامه

مجري برنا -

اهداف برن -2

شاخصهاي -3

وضعيت فع -4

درمان  دانشگا

كارگ:ن برنامه

مجري برنامه

اهداف برنامه 

شاخصهاي عم 

وضعيت فعلي 

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-2

عن-2-2-5

2-2-5-1-

2-2-5-2

2-2-5-3

2-2-5-4

معاونت د-2-

عنوان-2-6-

م  -2-6-1-

-2-6-3- 

-2-6-4- 

 ها

-2-6-6- 

گز                 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 

2-

2-

2-

2-

2-

ماما
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  ني كاشان

ش 

 وم

بهداشتي درمان

   كاشان 

   كاشان

    

كاهش  نوزاد و

 .  ده است

ياز اموزش مدا

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

 موزش مداوم

    

جهت سالمت

  ت درماني

ور ارائه گرديد

خلي داراي امتي

  .يده است

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

 داراي امتياز آم

                     

ت درماني در ج

حوه ارائه خدما

نده برنامه مذكو

 متخصصين داخ

  رماني

نون ارائه نگردي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

علوم پزشكي

زه احياي نوزاد

                مان

 كيفيت خدمات

نظارت بر نح  :

ه صورت پراكن

 

لبي ريوي ويژه

    ن

فيت خدمات در

  

ن صورت تاكن

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 شگاه

كارگاه دوروز

مدير درم :مه

ارتقاء :نامه

ي عمده برنامه

به :علي برنامه

گاه

ارگاه احياي قل

ير درماندم :ه

ارتقاء كيفي :مه

: عمده برنامه

بدين:ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش

: نوان برنامه

مجري برنا -

اهداف برن -

شاخصهاي -

وضعيت فع -

 درمان  دانشگ

كا : ان برنامه

مجري برنامه  
                

اهداف برنام  

شاخصهاي ع  -

وضعيت فعلي  -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-2

عن-2-2-7

2-2-7-1-

2-2-7-2-

  مرگ

2-2-7-3

2-2-7-4

معاونت-2-

عنوا-2-8-

-2-8-1 -
                     

-2-8-2-

-2-8-3-

-2-8-4-

گز                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م
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2-
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2-
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  ني كاشان

برنامه 

ش 

 

 

 

بهداشتي درمان

  كاشان

 ن

ي امتياز آموزش

   

.جام نشده است

داراي) داري 

وم انجام نشده

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ي درماني كاشا

Advanداراي

     

مقابله با بحران

زش مداوم انج

تصويربرد(خلي 

        

ز آموزش مداو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

مات بهداشتي

Primarوnce 

                     

 مهارت براي م

ق با امتياز آمو

متخصصين داخ

                     

 ت درماني

مه فوق با امتياز

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

 پزشكي و خدم

 ryبحران در

               ان 

ادگي و كسب

:   

كنون برنامه فو

وزشي مدون م

            رمان 

 كيفيت خدمات

 :  مه

برنامتاكنون :

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

دانشگاه علوم

 شگاه

ارگاه مديريت

مدير درما :مه

ارتقاء اما: امه

 عمده برنامه

تاك:لي برنامه

 نشگاه

كارگاه آمو :

مدير د :رنامه

ارتقاء :رنامه

ي عمده برنام

 فعلي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

هاي اجرايي د

ت درمان  دانش

كا:وان برنامه

مجري برنام  -

اهداف برنا -

شاخصهاي  -

وضعيت فعل -

نت درمان  دا

عنوان برنامه

    ش مداوم

مجري بر -1

اهداف بر -2

شاخصها  -3

وضعيت -4

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت-2-2

عنو-2-2-9

   مداوم

2-2-9-1-

2-2-9-2-

2-2-9-3-

2-2-9-4-

معاون-2-2

ع-2-2-10

امتياز آموزش

2-2-10-

2-2-10-

2-2-10-

2-2-10-

 .است 
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  ني كاشان

ان 

ت 

ده 

در 

تانهاي 

ياست 

آيتمها 

 درجه 

بهداشتي درمان

   كاشان

  كاشان 

 چند بيمارستا

انشگاه در جهت

ي پيش بيني شد

 يك عالي د

زشيابي بيمارست

ا امكانات و سي

مناسب بودن آ

شگاه و ارتقاء

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

شتي درماني كا

گاه از يك يا
    طح كشور

ي درجه يك د

اخصهاي كيفي

 

  . است
 

 كسب درجه

بوع جهت ارز
 .   

ده بيمارستانها با

 درجه بدليل نا

 با سياست دانش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 خدمات بهداش

 ارزياب دانشگ
ي كاشان در سط

    ان

 .ست

در بيمارستانهاي

 اورژانس و شا

.ني نشده است
ده ارنامه اي نبو

ي نبوده است
 الزم جهت

 از وزارت متب
.و اعتبار بخشي

 ا

ي ارزيابي كنند

كاهش امتياز و

  .د
تمهاي متناسب

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

لوم پزشكي و

د گروهي تيم
اه علوم پزشكي
زشيابي بيمارستا
رنامه اي نبوده ا
ي نكات الزم د

شاخصهاي:ه

 كنون پيش بيني
ر سال جاري بر

برنامه اي: خير
ي فاكتورهاي

ستهاي ارسالي
 مركز نظارت و
يابي بيمارستانها

 . نبوده است

سازي آيتمها ي

پيشگيري از ك

ه اعتباري ندارد
ي از طريق آيت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

يي دانشگاه عل

 شگاه

انجام بازديد 
مرديف دانشگا

واحد ارز   :مه
تا كنون بر  :مه

پيش بيني :نامه
 عالي

ي عمده برنامه
 .جه يك عالي
تا :اري برنامه
در :علي برنامه

سال اخ5مه در
اجراي:رنامه
   ك

 ه

صالح چك ليس
 پيش نويس به

واحد ارزشيا   :
قبال برنامه اي :
هماهنگ س:ه

پ:مده برنامه

نياز به :ي برنامه
انجام ارزشيابي:

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

امه هاي اجراي

ت درمان  دانش
:نوان برنامه

عالي همجه يك
مجري برنا -
سابقه برنام -
اهداف برن -

به درجه يك ع
شاخصهاي -4

ع مرتبط با درج
منابع اعتبا -

وضعيت فع -6
روند برنامه-7
ادامه بر– 8

مومي درجه يك

رمان  دانشگاه
اص :ن برنامه

صصي و ارسال
مجري برنامه

:برنامهسابقه
اهداف برنامه 

شاخصهاي عم 
  ن و دانشگاه

منابع اعتباري 
:ادامه برنامه

زارش عملكرد

بر - 2

برنا

معاونت-2-2
عن-2-2-11

دانشگاهي درجه
2-2-11-1-
2-2-11-2-
2-2-11-3

رسيدن برتقا و 
3 -2-11-4

ز وزارت متبوع
2-2-11-5-
3 -2-11-6
3 -2-11-7
3 -2-11-8

يمارستانهاي عم

معاونت در-2
عنوان- 2-12

مي و تك تخص
م  -1- 2-12
س  -2- 2-12
2-12 -3- 

 .گاه

2-12 -4- 
ضعيت شهرستان

2-12 -5- 
ا – 6- 2-12

   رستانها
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2
2
د
2
2
2
ار
3
از
2
3
3
3
بي

2-2
2-2

عموم
2-2
2-2
2-2

دانشگ
2-2

با وض
2-2
2-2

بيمار



  ني كاشان

مورد 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ات در موافع م

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ري كليه اطالعا

  .يه مي شود

 .ست

   ع وقت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

    شكي

  ر يك برنامه

ع و گزارشگير

I پيگيري و تهيه

   .دارد

وجود نداشته ا

رد نياز در اسرع

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  

  مع آماري 

ر و مدارك پزش

 .نداشته است

يه اطالعات در

دستيابي سريع :

ITطريق واحد

مه اي وجود ند

برنامه اي  :خير

ت ادواري مور

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 اه

يه نرم افزار جامع

واحد آمار   :ه

قبال وجود ن: ه

تمركز كلي :مه

: عمده برنامه

از ط :ي برنامه

برنا :ي برنامه

سال اخي5 در

تهيه گزارشا:ه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگا

تهي:ان برنامه

مجري برنامه  

سابقه برنامه  -

اهداف برنام  -

شاخصهاي  -

منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

روند برنامه -

ادامه برنامه –

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت د-2-

عنوا- 2-13-

-2-13 -1-

-2-13 -2-

-2-13 -3-

 -2-13-4-

  

-2-13 -5-

 -2-13-6-

 -2-13-7-

 -2-13-8 –

گز                 

  

 

  

2-

2-

2-

2-

2-

3-

نياز

2-

3-

3-

3-



  ني كاشان

 و 

 و 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ركنان كاردان

رك پزشكي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

كارت پرسنل و 

 

درن فنون مدا

  

 .ه است

    فنون جديد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ش جامع جهت
    شكده

    پزشكي

.زار شده است

 كاركنان

 شيوه هاي مد

 .وجود نداشت

وره برگزار شده

جهت آموزش

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي

ره هاي آموزش
ه آموزشي دانش
مار و مدارك پ

يك دوره برگز

نمودن دانش ك

آموزش:مه

ر سال جاري و

يك دو  :خير

دوره هر ساله ج

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

برگزاري دور:
همكاري گروه

واحد آم   :امه

ي 85سال   :مه

به روز نم :رنامه

ي عمده برنا

 HER و

د :علي برنامه

سال ا5مه در

دبرگزاري :مه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش

: نوان برنامه
ك پزشكي با ه

مجري برنا -

سابقه برنام -2

اهداف بر -3

شاخصهاي -4

و HISسيستم

وضعيت فع -5

روند برنام-6

ادامه برنام– 7

زارش عملكرد

بر -  2

معاونت-2-2

عن- 2-2-14
كارشناس مدارك

2-2-14 -1

2-2-14 -2

2-2-14 -3

2-2-14 -4

آموزش كار با س

2-2-14 -5

2-2-14 -6

2-2-14 -7

گز                 

 
  

2

2
ك
2

2

2

2

آ

2

2

2



  ني كاشان

رت 
ت ، 

تبوع 
شده 

 قبل 

بهداشتي درمان

  ني كاشان 

 ارسالي از وزار
ع بندي اطالعات

مت وزارت متب
 كتاب چاپ ش

. 

سال 6رد در 

شكي و خدمات ب

هداشتي درمان

مات تخصصي
 دانشگاه، جمع

ه و ارتقاء سالم
در قالب 1393

.تمين شده اس

ساله دار 6وره 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات به

طح بندي خدما
رستانهاي تابعه

    شكي

شبكهكز توسعه 
3نشگاه تا سال 

زارت متبوع تام

   .جود ندارد

 سطح بندي د

  .واهد يافت 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  
  
  
  

ش نرم افزار سط
انساني در بيما

ر و مدارك پز
 . نداشته است

طالعات به مرك
ب نيرو براي دان

 
مركز توسعه وز

 حال حاضر وج

برنامه  :اخير

ادامه خو 1393

امه هاي اجرايي

جلسه ش

يي دانشگاه ع

 گاه

صب و آموزش
 چارت نيروي

   متبوع
واحد آمار   :مه
قبال وجود: ه

ارسال اط :امه
جوزهاي جذب

  تبوع

:عمده برنامه
از م :ري برنامه

در:ي برنامه

سال ا5ه در

3بعد از سال :ه

و برنا 87د سال

مه هاي اجراي

درمان  دانشگ
نص :وان برنامه

ص سطح بندي
يج به وزارت م

مجري برنام  -
سابقه برنامه  -
اهداف برنا -

 و اختصاص مج
ي از وزارت مت

شاخصهاي ع  -
منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

روند برنامه -

 .ت

ادامه برنامه –

زارش عملكرد

برنام -2

معاونت د-2-
عنو-2-15-

وع  در خصوص
ليز و ارسال نتاي

-2-15-1-
-2-15-2-
-2-15-3-

هت پيش بيني
طح بندي ارسالي

-2-15-4-
-2-15-5-

-2-15-6-

-2-15-7-

جود داشته است

-2-15-8 –

گز                 

 

  

2-
2-

متبو
آنا
2-
2-
2-
جه
سط

2-
2-

2-

2-

وج

2-



  ني كاشان

اد 

 و 

يل 

در 

بهداشتي درمان

   كاشان 

 غير عامل،امد

ل،امداد نجات

  م مي باشد

 برنامه ها از قبيل

 .ست 

دگي الزم  را د

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ط با پدافند

          

 پدافند غيرعامل

ها در حال انجام

قدمات اجراي

 برگزار شده اس

ر پرستاري آماد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

آموزشي مرتبط

                      

عملي در زمينه

 ي

 برخي آموزشه

لهاي گذشته مق

كادر پرستاري

ت پرسنل كادر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

 دوره هاي آ
  .ن درماني

            ستاري

سطح علمي وع

ميزان آگاهي  :ه

در حال حاضر

در سال : اخير

 اطالع پدسنل ك

برنامه اميد است

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

برگزاري : 
ديران ومسئولين

پرسدفتر  :امه

   ندارد  :مه

ارتقاء س: رنامه

ي عمده برنامه

  :علي برنامه

سال5مه در

ارگاهها جهت

با ادامه  :امه

 .سب نمايند

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش

نوان برنامه
 بحران ويژه مد

مجري برنا -

سابقه برنام -2

اهداف بر -3

شاخصهاي -4

وضعيت فع -5

روند برنام -6

 سمينارها و كا

ادامه برنا -7

 فوق الذكر كس

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت-2-2

عن-2-2-16
جات،مديريت

2-2-16-1-

2-2-16-2

2-2-16-3

... 

2-2-16-4

2-2-16-5

2-2-16-6

رگزاري برخي

2-2-16-7

خصوص موارد

گز                 

2

2
نج
2

2

2

..

2

2

2

بر

2

خ



  

  ني كاشان

 

هاي 

راي 

  .ن

خدمت 

رزمان 

 زمينه 

بهداشتي درمان

   كاشان 

  كاشان 

درمان و واحده

 . پژوهش

 .ه درمان

ضويت در شور

واجهه با بحران

ارائه دهنده خ

ايت صحيح در

 منسجم دراين

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

شتي درماني كا

معاونت دحوزه 

        

خصوص انجام

درحوز گرفته 

 و همچنين عض

 درخصوص مو

    

 .رد

ترين سازمان ا

ل از بحران،هد

حران،برنامه اي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 خدمات بهداش

ي پژوهش درح

                      

سنل درماني درخ

وهشهاي انجام

حهاي پژوهشي

ي تحت پوشش

                     

وص وجود ندا

بعنوان اصلي ت

ر پيشگيري قبل

صورت بروز بح

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

لوم پزشكي و

وزشي واجرائي

            اري 

طح آگاهي پرس

نظارت بر پژ  :

با هدايت طرح

  . است

ي بيمارستانهاي

                  ي

گي دراين خصو

گي دانشگاه بع

نظارت بر امور

اضر درصحال ح

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

يي دانشگاه عل

 گاه

رنامه ريزي آمو

دفتر پرستا :مه

ارتقاء سط:امه

: عمده برنامه

: علي برنامه

ق در حال انجام

 ه

ه برنامه آمادگي

دفتر پرستاري :

برنامه آمادگ  :

ارتقاء آمادگ:ه

 :مده برنامه

درح: ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

امه هاي اجراي

 درمان  دانشگ

بر  وان برنامه

مجري برنام  -

اهداف برنا -

شاخصهاي -

وضعيت فع -

ي فوقها برنامه

رمان  دانشگاه

تهيه : ن برنامه

مجري برنامه

:سابقه برنامه 

هداف برنامه

شاخصهاي عم
 .س از بحران

وضعيت فعلي 

زارش عملكرد

بر - 2

برنا

معاونت-2-

عنو-2-17-

  .بعه

-2-17-1-

-2-17-2-

-2-17-3-

-2-17-4-

HSR دانشگاه بر

معاونت در-2

عنوان-2-18

م  -2-18-1

2-18-2- 

ا-2-18-3
 .مان بحران

ش -2-18-4
ن وبازتواني پس

2-18-5- 
 .د ندارد

گز                 
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2-

تابع

2-

2-

2-
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R

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2
درزم

2-2
بحران

2-2
وجو



  

  ني كاشان

 

ي 

. 

ود 

ت 

بهداشتي درمان

   كاشان 

   كاشان 

 

 .ام پژوهش

  پرستاران

ضويت در شوراي

.كيل نشده است

موجوع نواقص 

 

مارستان بصورت

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

   

 دفتر پرستاري

         

رخصوص انجا

م گرفته توسط

 و همچنين عض

.  

          

 كميته اي تشك

 اورژانس ورفع

.س بيمارستانها

يرها درهر بيما

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

ي پژوهش درد

                     

رسنل درماني در

ژوهشهاي انجام

حهاي پژوهشي

.اورژانس ماران

                     

ت درمان چنين

گ ومير بيماران

عملكرد اورژانس

ضر مرگ ومي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  
علوم پزشكي

علوم پزشكي

موزشي واجرائي

           ستاري 

سطح آگاهي پر

نظارت بر پژ: 

هدايت طرح با

  .م است

 مرگ ومير بيم

             ستاري

درحوزه معاونت

ي وبررسي مرگ

نظارت بر ع: ه

درحال حا  :

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 شگاه

برنامه ريزي آم

دفتر پرست :امه

رتقاء سا: نامه

ي عمده برنامه

ب: علي برنامه

ق در حال انجا

 شگاه

تشكيل كميته

دفتر پرس :امه

تاكنون د:  مه

پيگيري :نامه

ي عمده برنامه

فعلي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش

: نوان برنامه

برنامجري -

اهداف برن -

شاخصهاي -3

وضعيت فع -

ي فوقها  برنامه

ت درمان  دانش

: نوان برنامه

مجري برنا -

سابقه برنام -2

اهداف بر -3

 .رماني تابعه

شاخصهاي -4

وضعيت ف -5

 . مي گردد

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-2

عن-2-2-19

2-2-19-1-

2-2-19-2

2-2-19-3

2-2-19-4

HSR دانشگاه

معاونت-2-2

عن-2-2-20

2-2-20-1-

2-2-20-2

2-2-20-3

در واحدهاي در

2-2-20-4

2-2-20-5

راكنده بررسي

گز                 
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2

پر



  ني كاشان

صوص 

نجام 

ل در 

دفتر 

رائه 

بهداشتي درمان

   كاشان

   كاشان 

  .ه بيمار

جود دراين خص

 

. 

  ي

هاي مختلف انج

رستاري شاغل

روري توسط د

  گرديده است
ري به بيماران ا

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

يسي در پرونده

  

مشكالت موج

.نويسي صحيح

.وجود داردينه 

رسنل پرستاري

       

 وتوسط واحده

پرسنل پرهارت 

آموزشهاي ضر

زشي برگزار گ
 خدمات موثر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهد و

 و خدمات بهد

حيح گزارش نوي

                     

ي انجام شده،

 .رستاري

كيفيت پرونده ن

ددي دراين زمي

 خدمت براي پر

                     

 متمركز نبوده

 نل پرستاري

ح علمي و مه

ضر يكسري آ
 ست

 دوره هاي آمو
د است بتوانيم

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي

علوم پزشكي

ش اصول صحي

                   ي

ارزيابي هايبا 

ت مراقبتهاي پر

ظارت دقيق بر ك

ز اشكاالت متعد

آموزش ضمن

                ري

ن امر بصورت

طح علمي پرسنل
ميزان سطح: ه

در حال حاض 
در حال انجام اس

يكسري :خير
روند برنامه اميد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 

اي برنامه آموز

دفتر پرستاري :

87رسال د:

ارتقاء كيفيت: 

نظ :ده برنامه

هنوز  : برنامه

 گاه

تمركز نمودن آ

دفتر پرستار: ه

تاكنون اين:ه

ارتقاء سط: مه
 عمده برنامه

:علي برنامه
ي درماني تابعه د

سال اخ5ه در
با ادامه ر :مه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

رمان  دانشگاه

اجرا : ن برنامه

:مجري برنامه

سابقه برنامه 

اهداف برنامه

شاخصهاي عمد

وضعيت فعلي

درمان  دانشگ

مت : وان برنامه

مجري برنامه -

سابقه برنامه -

اهداف برنا  -
شاخصهاي -

  تابعه

وضعيت فع -
گي واحد هاي

روند برنامه  -
ادامه برنام -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت در-2

عنوان- 2-21

مج  -1- 2-21

2-21 -2- 

 .ص گرديد

ا  -3- 2-21

ش  -4- 2-21

و  -5- 2-21

معاونت د-2-

عنو-2-22-

-2-22-1-

-2-22-2-
 . شده است

-2-22-3-
-2-22-4-

حدهاي درماني
-2-22-5-

ستاري با هماهنگ
 -2-22-6-
 -2-22-7-
 .يم

گز                 

 

  
  

  

2-2

2-2

2-2

2-2

مشخص

2-2

2-2

2-2

2-

2-

2-

2-
مي

2-
2-

واح
2-

پرس
3-
3-
كني



  ني كاشان

   نت

ل در 

يته ها 

شگاه 
.شد  

.  

 .ي

ش 

ده 

بهداشتي درمان

   كاشان

   كاشان

اي كنترل عفون

پرستاري شاغل

 .ست

برگزاري كميت 

اير مسئولين دانش
خواهد شم انجام 

.شته هاي شغلي

ي شغلي درماني

ربخشي آموزش

زشي گرفته شد

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

صوبات كميته ها
       

 .رديده است

 مارستاني

هارت پرسنل پ

حال برگزاري ا
ايج حاصل از

  .د
ان واحدها وسا
 و اقدامات الزم

ن براي كليه رش

           

 كليه رشته هاي

رنامه ريزي واثر

كيل هسته آموز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

تحكيم مصوت
                     
ماني برگزار گر

بيمز عفونتهاي 
طح علمي و مه

كميته ها در ح
هاي گذشته نتا
الت جدي دارد
ك بين كارشناسا
ت انجام پذيرفته

ه معاونت درمان

                     

 عملي وتئوري

بر چگونگي بر

رتصميم به تشك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

علوم پزشكي
  

 اجرايي در جهت
                ري

ر واحدهاي درم
ستم پيشگيري ا

ميزان سطح  :

ر حال حاضر ك
در ساله:اخير

د نياز به مداخال
جلسات  مشترك
ت رفع مشكالت

 آموزشي حوزه

          ستاري 

سطح آموزش

نظارت بر  :مه

براي اولين بار 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 ه

جام مداخالت
دفتر پرستار :ه

كميته ها در: 
ارتقاء سيس: مه

 عمده برنامه

در :ي برنامه
سال ا5ه در

وضعيت موجود
باتشكيل ج:ه

ت احتمالي جهت

 شگاه

آ  تشكيل هسته

دفتر پرس :نامه

ندارد      :امه

ارتقاء س :رنامه

ي عمده برنام

:فعلي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

دانشگا درمان
انج : ان برنامه

مجري برنامه  
سابقه برنامه  
اهداف برنام  -
شاخصهاي -

 تابعه

وضعيت فعلي  -
روند برنامه  -

ت كه اصالح و
ادامه برنامه  -

خصوص تغييرات

ت درمان  دانش

:عنوان برنامه

مجري برن -

سابقه برنا -2

اهداف بر -3

شاخصهاي -4

وضعيت ف -5

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

دمعاونت -2-
عنوا-2-23-
-2-23-1-
-2-23-2-
-2-23-3-
-2-23-4-

دهاي درماني ت
-2-23-5-
-2-23-6-

خص نموده است
-2-23-7-

هنگي الزم درخ

معاونت-2-2

ع-2-2-24

2-2-24-1

2-2-24-2

2-2-24-3

2-2-24-4

 .رسنل

2-2-24-5

 .ست

گز                 

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 - 

2-
2-
2-
2-
2-
2-

واحد
2-
2-

مشخ
2-

هماه

2

2

2

2

2

2

پر

2

اس



  ني كاشان

دمات 

صوص 

 

عيت تا 

ران 

لين 

جام 

بهداشتي درمان

  كاشان

  كاشان 

ح روند ارائه خد

ود در اين خص

  تان

.هاي دوره اي 
 

ي موضوع وضعي

 . 

سئولين و مدير

ن توسط مسئو

ف مديريتي انج

شكي و خدمات ب

شتي درماني كا

داشتي درماني

ر جهت اصالح

     
مشكالت موجو

ماني در بيمارست
ساس بازرسي ه

.پيگيري است 
ي برنامه ارزيابي

ت موجود است

صصي براي مس

        
   

ت و كيفيت آ

ر سطوح مختلف

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 خدمات بهداش

 و خدمات بهد

باليني بخش د

                     
م 87ه در سال 

پرستاري و درم
شدن برنامه بر اس
ضوع در حال پ
گذشته با اجراي

ر رفع اشكاالت

شي ضمن تخص

                     
.وجود نيست 

  پرستاري

حوه ارائه خدمات

ده و عمومي در

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

لوم پزشكي و

علوم پزشكي

  
  
  
  

 تحويل گرفتن

                ي 
 هاي انجام شد

يت مراقبتهاي پ
ميزان اجرايي ش
حال حاضر موض

در سال گ:ير

امه فوق سعي بر

وره هاي اموزش

              تاري
 در اين زمينه مو
كيفيت مديريت

نظارت بر نح:

به شكل پراكند

امه هاي اجرايي

جلسه ش

يي دانشگاه عل

رايي دانشگاه

 ه
ي مداخله ايي

دفتر پرستاري :
با ارزيابي  :

ارتقاء كيفي: ه
م: مده برنامه

در ح: ي برنامه
سال اخي5در

با اجراي برنا:

 گاه
برگزاري دو 

    ن خدمت
دفتر پرست :مه
سابقه اي:  مه

ارتقاء ك: نامه
ي عمده برنامه

ب: علي برنامه

و برنا 87د سال

امه هاي اجراي

رنامه هاي اجر

رمان  دانشگاه
اجراي:ن برنامه

مجري برنامه 
سابقه برنامه 
  .ت 
اهداف برنامه  
شاخصهاي عم  
وضعيت فعلي 
روند برنامه د  

.گرديده است
ادامه برنامه  

 درمان  دانشگ
:وان برنامه

ز آموزش ضمن
مجري برنام  -
سابقه برنام -
اهداف برنا -
شاخصهاي -

وضعيت فع -

زارش عملكرد

برنا

بر - 2

معاونت در-2
عنوان-2-25
   ني
2-25-1- 
2-25-2- 

ن گرديده است
2-25-3-
2-25-4-
2-25-5- 
2-25-6-

ودي مشخص گ
2-25-7-

معاونت-2-
عنو- 2-26-

ستاري با مجوز
-2-26 -1-
-2-26 -2-
-2-26 -3-
-2-26 -4-

 ستاري

-2-26 -5-
 ي شود 

گز                 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2-2
2-2

درمان
2-2
2-2

تعيين
2-2
2-2
2-2
2-2

حدو
2-2

2-
2-
پر
2-
2-
2-
2-
پر
2-
مي



  ني كاشان

ي 

ين 

ي 

ي 

بهداشتي درمان

   كاشان

   كاشان

   

دارايت از خود 

ن توسط مسئولي

جرا مي شود ولي

 هاي آموزشي
  

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

مني و محافظت

           

.   

ت و كيفيت آن

برنامه هايي اج

نار و كنفرانس
     من خدمت

            

  رستاران

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

بهد و خدمات 

در خصوص ايم

                     

. موجود نيست 

 ت پرستاري

حوه ارائه خدمات

 اين خصوص ب

ري چنين سمين
از آموزش ضم
                     

ت پزشكان و پر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  
علوم پزشكي

  
  
  
 

زش پرستاران د

            ستاري

ي در اين زمينه

كيفيت خدمات

نظارت بر نح :ه

هر سال در  :

پيرامون برگزار
ران داراي امتيا

        رستاري 

 كيفيت خدمات

   :مه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 شگاه

كارگاه آموز :

دفتر پرس :نامه

سابقه اي:  امه

ارتقاء ك :رنامه

برنامهي عمده

:فعلي برنامه
  .وده است

 نشگاه

ي پهماهنگ  :
زشكان و پرستا

دفتر پر: رنامه

ارتقاء: رنامه

اي عمده برنام

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش

:عنوان برنامه
     مداوم

مجري برن -1

سابقه برنا -2

اهداف بر -3

شاخصهاي -4

وضعيت ف -5
وزش مداوم نبو

ت درمان  دان

عنوان برنامه-
يت دار براي پز

مجري بر -1-

اهداف بر -2-

شاخصها  -3-

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-2

ع- 2-2-27
متياز آموزش م

2-2-27 -1

2-2-27 -2

2-2-27 -3

2-2-27 -4
 رستاري

2-2-27 -5
داراي امتياز آمو

معاونت-2-2

2-2-28-
با عناوين اولوي

2-2-28-

2-2-28-

2-2-28-

گز                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

2

2
ام
2

2

2

2
پر
2
د



  ني كاشان

 .ود ندارد

 

بهداشتي درمان

   كاشان 

   كاشان

 . ش

ت منسجم وجو

.يد ومورد نياز

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

  .ن
      

ن درامر پژوهش
 . درمان

ن درمان بصورت

      

  .وزه درمان

يح از منابع جدي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

بهد و خدمات 

وهش در درمان
                     

ارشناسان درمان
ور پژوهشي در
راي كارشناسان

 

                     

كارشناسان حو

ي استفاده صحيح

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  
علوم پزشكي

  
علوم پزشكي

جهت انجام پژو
               هشي

وعملي كالمي
رت برانجام امو
نين آموزشي بر

.حوه كار با آن

               هشي

انش وآگاهي ك

رت برچگونگي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 تحقيق باليني ج
كارشناس پژوه

  .ارد

ارتقاء سطح عل
نظار  :ه برنامه

فعال چن  :نامه

انه ديجيتال ونح

كارشناس پژوه

  .دارد

ارتقاء سطح د 

نظار  :ه برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

 ن  دانشگاه

روش : رنامه
ك :ري برنامه
ند:بقه برنامه

 :داف برنامه
خصهاي عمده
ضعيت فعلي بر

 ن  دانشگاه

كتابخا : رنامه

ك :ري برنامه

ند:بقه برنامه

:داف برنامه

خصهاي عمده

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

   

معاونت درمان-
عنوان بر-29-
مجر  -29-1-
ساب  -29-2-
اهد  -29-3-
شاخ  -29-4-
وض  -29-5-

معاونت درمان-

عنوان بر-30-

مجر  -30-1-

ساب  -30-2-

اهد  -30-3-

شاخ  -30-4-

گز                 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-



  ني كاشان

يه سزارين 

  ي

 به تفكيك 

سط رياست 

  ص و ماماها

مار سزارين 

بهداشتي درمان

  شان

  

فزايش بي روي

گ و مير مادري

 شهيد رجايي

است توس% 30

شكان متخصص
  

ي و رساندن آم

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

  عي

. گرديده است

 صعودي و اف

ز عوارض و مرگ

ميالد و -هشتي

  هكار مناسب 

 آنها كمتر از 

پزش�ز بهداشتي
 آران و بيدگل

ي زايمان طبيعي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

يج زايمان طبيع

شگاهي تشكيل

گيري از روند

و پيشگيري از 

شهيد به -خواني

قدام وارائه راه
   سزارين

 ميزان سزارين

وزيع در مراكز
ارستان رجايي

  

 نسبت به مزاياي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

ي ايمني و تروي

هر كميته دانش 

خانواده و پيشگ

المت خانواده

  شگاه
ستانهاي شبيه خو

موزشي جهت ا
ص كاهش آمار
ق پزشكاني كه

عدد و تو 5000
تان نقوي و بيما

اق ليبر ر در ات

 مادران باردار

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

كميته دانشگاهي

  دمامايي

1385داي سال

رتقا سالمت خ

أمين سالت :نامه

  30302 :مه

  :ه
ست محترم دانش
بيعي در بيمارس

ونت محترم آم
مينه در خصوص
شكان و تشويق

طبيعي به تعداد
مان در بيمارست
كنار خانم باردا

 سطح آگاهي
 )5شده شماره

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي

 انشگاه

تشكيل ك :نامه

واحد : برنامه

  ملي :نامه

از ابتد : برنامه

ار :ف برنامه
  ن 

صهاي عمده برن

 اعتباري برنام

ت فعلي برنامه
ميته توسط رياس
ين و زايمان طب

 
م دانشگاه و معا
صص در اين زم
زان سزارين پزش

زاياي زايمان ط
دگي براي زايم
وزش ديده در ك

ارتقاء: برنامه
هاي مديريت ش

 

زارش عملكرد

برنام - 2

اونت درمان دا
عنوان برن  - 3

مجري -1- 3

نوع برن-2- 3
سابقه -3- 3

اهداف -4- 3
ي و مضرات آن

شاخص -5- 3

منابع -6- 3

وضعيت-7- 3
الغ اعضاي كمي
رفراواني سزارين

 علت سزارين 
 رياست محترم
 پزشكان متخص
ول فراواني ميز

  .شگاه
لت آموزشي مز
ي كالسهاي آما
ضور همراه آمو

ادامه-8 - 3
مراقبته( تاندارد

گز                 

  

معا - 2- 2
2-2-31
 
2-2-31
 
2-2-31
2-2-31
 
2-2-31

غيرضروري
 
2-2-31
 
2-2-31
 
2-2-31
صدورابال -
تهيه آمار -

پزشك و ع
مكاتبه با -
مكاتبه با -
تهيه جدو -

م دانشمحتر
تهيه پمفل -
برگزاري -
طرح حض -
 
2-2-31

به ميزان است

 



  ني كاشان

  . ت

گ براي 

ميزان ( 

دازد كه 
د مشابه 

بهداشتي درمان

  شان

امر نموده است

ر مرتبط با مرگ
  سب  

هاي استاندارد

  سب 

واردي مي پرد
دم تكرار موار

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

  ماهه    1

اقدام به اين ا 8

يين عوامل خطر
ي مداخالت مناس

ك به شاخصه

  علت 
رائه راهكار مناس

ي به بررسي مو
ي مداخله و عد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

-59 كودكان 

5مت از مرداد 

تعي-2وز مرگ 
راحي و اجراي

ر مرگ كودك

مه به تفكيك ع
جهت اقدام وار

 

و پزشك زماني
س آموزي براي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

 مراقبت مرگ

  

ن معاونت سالم

يق تر ميزان برو
طر -3ر و توابع

رساندن آمار :
  )شد

303 

  رم دانشگاه
ي كاشان و حوم
حترم آموزشي ج
.رگ كودك

  .ه

ت مرگ مادر و
ز آن براي درس

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

تشكيل كميته 

واحدمامايي :

  ملي

اداره كودكان :

تعيين دقي-1 :ه
ن در سطح شهر

:عمده برنامه
تولد زنده ميباش

302 :ي برنامه
  : برنامه

ط رياست محتر
در بيمارستانهاي
ه و معاونت مح
ساعت بد از مر

تولد زنده 100

نظام مراقبت :
و صرفاً بايد از

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي

مان دانشگاه
: :وان برنامه

مجري برنامه

مل:نوع برنامه
سابقه برنامه 

اهداف برنامه 
سالمت كودكان

شاخصهاي ع 
ت 1000در  10 

منابع اعتباري 
وضعيت فعلي

اي كميته توسط
و مير كودك د
 محترم دانشگاه

48مارستاني تا
U  0در  08/5به

ادامه برنامه 
ه، تجربه شده و

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت در - 2
عنو  -2-32

م -2-32-1

ن-2-32-2
2-32-3-

2-32-4-
د شاخصهاي س

2-32-5-
U5M كمتر از

2-32-6-
و-2-32-7

دورابالغ اعضا
يه آمار مرگ و
كاتبه با رياست
شكيل كميته بيم

U5MRساندن 

2-32-8-
ر رويداد واقعه

  اده كرد

گز                 

  

2 -2
2-2
 
2-2
 
2-2
2-2
 
2-2

بهبود
 
2-2

MR 
 
2-2
2-2
صد -
تهي -
مك -
تش -
رس -
 
2-2

ديگر
استفا

  



  ني كاشان

أتر  تئ

ماني ، 

راسم 

بهداشتي درمان

  شان

ر سالن آمفي

ادر مامائي درما

ت برگزاري مر

شكي و خدمات ب

درماني كاش تي

ارديبهشت د 1

جليل از كليه كا

ه است و جهت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

5ساله در روز

ل مامائي و تج

برگزار گرديد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

   وز ماما

 

ن كاشان  هر س

    

ضايتمندي پرسنل

رنامه هر ساله ب
  ده است

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

گزاري مراسم ر

 ي
  واحد مامائي

در شهرستان 
.مي گرددگزار

:  
سالمت خانواده

 خدمات بهتر 

رض:ده برنامه
  دي

اين بر :رنامه
 الزم انجام  شد

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي

 مان دانشگاه

برگ :ن برنامه

ملي:ع برنامه
:جري برنامه

:سابقه برنامه
ن مناسبت برگز
:هداف برنامه

ايگاه ماما در س
ها جهت ارائه خ

   ماها

شاخصهاي عمد
 اجرايي و ستاد

ضعيت فعلي بر
يز برنامه ريزي

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت درم -

عنوان  - 33-

نوع -1- 33-
مج -2- 33-

س - 3- 33-
ه مراسمي به اين

اه -4- 33-
خص كردن جا
ش انگيزه ماماه

آگاهي مام يش

شا -5- 33-
ي و آموزشي ،

وض-6- 33-
نيز  88ر در سال 

گز                 

  

2-2-
 
2-2-
 
2-2-
2-2-
 
2-2-

دانشگاه
2-2-
مشخ  -
افزايش -
افزايش - 

 
2-2-

بهداشتي
 
2-2-

مذكور
  



  ني كاشان

 .ست

ي علمي و 

جرا شده و 

بهداشتي درمان

  شان

  سنجي 

كيل گرديده اس
بت به تازه هاي

وجه به نيازها اج

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

جديد طبق نيازس

ي متعددي  تشك
لياتي ماماها نسب

ي آموزشي با تو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

ص داده هاي ج

ها و گاركاه هاي
فني و عمل,مي

 يي

 ي مانا

برنامه هاي, بار

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

مايي در خصوص

جاري كالس ه
آگاهي هاي علم

           

  ز كالسها

اقبت كانگوروي
كارگاه آموزشي
صيص دادن اعتب

  .  شود

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

وزش پرسنل مام

واحد مامايي
  ي

ز ابتداي سال ج
ارتقاء سطح آ:

  :ه برنامه
                    
  يران

   :رنامه
ت صدور مجوز

مرا. 3             
ك. 4               

ر صورت تخص
ل مامايي مي ش

و برنا 87د سال

راييمه هاي اج

 مان دانشگاه

آمو :ن برنامه

و:جري برنامه
ملي: ع برنامه

ا:سابقه برنامه
:هداف برنامه

  قبلي

اخصهاي عمد
ست تست       
ظرسنجي فراگي

ضعيت فعلي بر
ي دانشگاه جهت

  :شرح ذيل
                    

مان                
د:دامه برنامه

ت عملكرد پرسنل

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت درم -

عنوان  -34-

مج -34-1-
نوع-34-2-
سا - 34-3-
اه -34-4-

 آموخته هاي ق

شا -34-5-
 پره تست و پس
 نيازسنجي و نظ

وض-34-6-
به با امور اداري
يل كالسها به ش
اي نوزاد        
دگي براي زايم

اد - 34-7-
ه ارتقاء كيفيت

گز                 

  

2-2-
 
2-2-
 
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-

تحكيم
 
2-2-
نتايج -
نتايج -
 
2-2-
مكاتب -
تشكي -
احيا -1
آماد -2
2-2-

منجر به
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ني كاشان

لي بوده 
 .   ت

ص هاي 
استفاده 

بهداشتي درمان

  شان

    .است

ملي و بين المللي
اني كشورهاست

 .ه است  

داف و شاخص
ورت ماهانه و ا

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

 ران

ور حيات يافته ا
ور از تعهدات م
هاي توسعه انسا

ص تشكيل شده
ن يكي از اهد
گ مادران بصو

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

رگ و مير مادر

در كل كشو 13
ير مادران كشو
كي از اندكس ه

 در اين خصوص
ن در دنيا بعنوا

جدانه كميته مرگ
    .شيد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

ه دانشگاهي  مر

  ايي

380سال  ها از
سبت مرگ ومي
بط با مرگ يك

:  

  رم دانشگاه
كميته 2ادري

سالمت مادران
 فعال سازي مج
مهم تحقق بخش

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

  گاه

تشكيل كميته :
 ملي:

واحد ماما :مه

اين كميته:مه
كاهش نس:نامه

خص هاي مرتب
: عمده برنامه
  دران باردار
 مان طبيعي

  :لي برنامه
ط رياست محتر

مرگ ما 2قوع
سوضيعت :مه

 مي شود لذا با
ي توان به اين م

و برنا 87د سال

اجراييمه هاي

ت درمان دانشگ

:عنوان برنامه
:نوع برنامه-
مجري برنا-

سابقه برنام-3
اهداف برنا-4

ر كنار ساير شاخ
شاخصهاي -

مرگ و مير ماد
 سزارين به زايم

وضعيت فعلي-
ضاي كميته توسط
اري به علت وق

ادامه برنا-7
كشور محسوب

عضاي كميته مي

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت -2-

ع  -2-35-
-2-35-1-
-2-35-2

-2-35-3
-2-35-4

 اين شاخص در
-2-35-5

ميزان مكاهش  
كاهش درصد 

-2-35-6
صدورابالغ اعضا
 ابتداي سال جا

-2-35-7
وسعه يافتگي كش
 راهكارهاي اع

گز                 

  

2
 
2
2
2
 
2
2
و
2
-
-
2
ص
از
2
تو
از

 
 
 
 
 
 
 
 



  ني كاشان

 عوامل 

ستري و 

  

بهداشتي درمان

  شان

 .  

 عفوني بعنوان
  . يده ست

 ده

علت بس, يمان

ن و احيا نوزاد 

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

 

.كيل شده است

ي وبيماريهاي
س استوار گرد

ر هزار تولد زند

نوع زا, املگي

 
قبت از نوزادان

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

 و مير نوزادان

 دانشگاهي تشك

آسفيكسي,زادي
دان بر اين اساس

  كم وزن 

در 10زاد به زير 

فكيك سن حا

 گ ومير نوزاد 
ر خصوص مرا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

خ م پزشكي و

شگاهي مرگ و

 

، سه كميته 85

جاريهاي مادرز
هش مرگ نوزا

  :را انجام داد
و تولد نوزاد كم

  رزادي

هش مرگ نوز
3  

  رم دانشگاه
  تولد   1000

هاي تابعه به تف

دانشگاهي مرگ
هارتهاي الزم در

  ز نوزادان

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

 

كيل كميته دانش

واحد مامايي 

  ي

5ز ابتداي سال

:  
ناهنج, گام تولد

برنامه هاي كاه
 اقدامات زير ر
يمان زودرس و
هنجاريهاي مادر
دمات زايماني

  ونت

كاه :ده برنامه
30302: برنامه

  :رنامه
ط رياست محتر

در 75/8ميزان
ادي بيمارستانه

 بيمارستاني و د
نظور كسب مه
ر باره مراقبت از

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي

مان دانشگاه

تشك:ن برنامه

:جري برنامه

ملي:وع برنامه
ا:سابقه برنامه

:هداف برنامه
كم وزني هنگ
شناخته شده و ب
هداف فوق بايد
ري كننده از زاي
ي كننده از ناهن
ي كننده از صد

عفوي كننده از
شاخصهاي عمد
منابع اعتباري

ضعيت فعلي بر
ي كميته توسط
گ نوزادي به م
اني مرگ نوز

  ماهانه

 :دامه برنامه
النه كميته هاي
ليه كاركنان بمن
گاهي والدين در

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت در -

عنوان  -36-

مج -36-1-

نو -36-2-
س - 36-3-

اه -36-4-
ك, عامل نارسي

در بروز مرگ ش
ت رسيدن به اه
مه هاي پيشگير
مه هاي پيشگيري
مه هاي پيشگيري
مه هاي پيشگيري

ش -36-5-
من -36-6-

وض- 36-7-
دورابالغ اعضا

هش ميزان مرگ
يه جدول فراو
مرگ بصورت

اد -36-8-
تشكيل فعاال ‐
آموزش كل ‐
افزايش آگ ‐

گز                 

  
  

2-2-
 
2-2-
 
2-2-
 
2-2-
2-2-
 
2-2-
ع 5 - 

موثر د
جهت -
برنام  -
برنام -
برنام -
برنام -
2-2-
2-2-
 
2-2-
صد -1
كاه -2
تهي -3

علت م
2-2-

‐

‐

‐

 



  ني كاشان

جهت 

حومه 

ب ، آ

ش مي 

ورت 

بهداشتي درمان

  شان

 يي

ضاي مناسب ج

شهر كاشان و ح

آرد زايمان در 

ر حال آموزش

 بيمارستان صو

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

بيمارستان رجاي

ايجاد فض -اد   

بيمارستانهاي ش

مور 8ونكس ،

خانم باردار در

ورد نياز در اين

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

دار مادر براي بي

وارد مرگ نوزا

يكي از بي 1388

 درد با گاز انتو

خ 130ر حدود 

 و تجهيزات مو

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

فتن لوح دوستد
 ي

كاهش مو - 

8تا پايان سال 

ورد زايمان بي

 در حال حاضر

فضاي فيزيكي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

  ه

قدام جهت گرف
واحد مامايي :

   ملي پايلوت

  86از سال :

  :ه
كاهش سزارين

 ت پزشكي

:مده برنامه
 .يد

  : برنامه
مو 25وژيك ،

   87ل
ي زايمان كه

 وضعيتي

:  
جهت افزايش فض

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي

درمان دانشگاه

اق :وان برنامه
مجري برنامه 

م:نوع برنامه
سابقه برنامه - 

اهداف برنامه 
ك -رگ مادر 

شدن مداخالت
شاخصهاي عم 

 را دريافت نماي
وضعيت فعلي
 زايمان فيزيولو
همراه    در سال
س آمادگي برا

و 8 خت زايمان
ادامه برنامه  

ق الذكراقدام ج
 

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت د -2

عنو  -2-37
2-37-1-
ن-2-37-2
2-37-3-

2-37-4-
كاهش موارد مر

كم ش–ان ايمن 
2-37-5-

 دوستدار مادر
2-37-6-

مورد 67جراي 
مورد زايمان با ه
ه اندازي كالس

  . د 
ريداري يك تخ

2-37-7-
 ادامه روند فوق

 .  هد پذيرفت

گز                 

  
2-2
 
2-2
2-2
2-2
2-2
 
2-2
ك - 

زايما
2-2

لوح
2-2
اج -

م 20
راه -

باشند
خر -
2-2
با -

خواه
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ني كاشان

ي 

ي 
ي 

تامين 

بهداشتي درمان

  شان

ش سزارين هاي

 بيمارستان نقوي
ر حال يادگيري

  شان

 روي انساني

  بيمارستاني

مامايي جهت ت

  .يشود 

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

   هاي باردار

 زايمان و كاهش

در 87ماه سال 
 اين كالسها در

تي درماني كاش

انداردسازي نير

 ن 

 ازاء هر تخت

دام قراردادي م

حد تامين نيرو مي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

خصوص خانم ه

 با كاهش درد

   

بيدگل و آبان م
خانم در 150

  السها   

خدمات بهداشت

استاي به وسيله 

ش هاي زايمان
بهيروي انساني 

ي آزمون استخد

واست  واحرخ

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

براي زايمان مخ

 زايمان طبيعي
 ن

1394تا سال %

جايي آران و بي
0شود و حدود

  ن
 حضور در كال

م پزشكي و خ

اني كادر مامايي
  ي

ن ايمن در بخش
ستاندارسازي ني

حي و برگزاري
 جايي

ر بنا به نياز و د

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

وزش آمادگي ب

  حد مامايي

   ي پايلوت

تمايل زنان به :
يط زايمان ايمن

 :ده برنامه
%96زان بيش از

 درصد

 :رنامه
در بيمارستان رج
 برگزار مي ش

گي براي زايمان
ي باردار جهت

ي دانشگاه علو
 ه

مين نيروي انسا
واحد مامايي  :

  منطقه اي

  :ه
تقويت زايما  -

اس :مده برنامه
  : برنامه

 نيروهاي طرح
ي و زايشگاه رج

در حال حاضر:

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي
مان دانشگاه

آمو :ن برنامه

واجري برنامه

ملي :وع برنامه

:هداف برنامه
ي  و ايجاد شراي
اخصهاي عمد
مان ايمن به ميز

25ين به ميزان
فعلي برضعيت

د 87ورماه سال
خانمهاي باردار

 :دامه برنامه
السها ي امادگ
گيزه خانم هاي

مه هاي اجرايي
درمان دانشگاه

تا :وان برنامه
مجري برنامه

:نوع  برنامه 
اهداف برنامه 

-به مددجويان 
شاخصهاي عم 

وضعيت فعلي
ي با استفاده از
يمارستان بهشتي

:ادامه برنامه 

زارش عملكرد

برنام - 2
معاونت درم -
عنوان  -38-

مج -38-1-

نو -38-2-

اه - 38-3-
ه و غيرضروري

شا -38-4-
ش پوشش زايم
ش ميزان سزاري

وض-38-5-
السها از شهريو

جلسه براي خ 
 . د

اد -38-6-
ه كالزاري  فعاالن

ش آگاهي و انگ

برنام - 2
معاونت د -2
عنو  -2-39
م -2-39-1
2-39-2-
2-39-3-

 خدمات بهتر به
2-39-4-
و-2-39-5

ن نيروي مامايي
نل مامايي در بيم

2-39-6-

گز                 

2-2-
2-2-

2-2-

2-2-

2-2-
بي رويه

2-2-
افزايش -
كاهش-
2-2-

اين كال
8طي 

ميباشند
2-2-
برگز -
افزايش-

  

2-2
2-2
2-2
2-2
2-2

ارائه
2-2
2-2

تامين
پرسنل

2-2



  ني كاشان

شكيل 

رماني و 

 مرگ 
ماريهاي 

 1000ر 

ن مرگ 

اشي از 

بهداشتي درمان

  شان

   88سال 

 .زنده

تش -يمارستانها
 تولد   100

  شان

 و واحدهاي در

ماهه و كاهش
ي تنفسي و بيما

در 10كمتر از 

 ميشود و ميزان

گ كودك نا

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

 نها 

حومه تا پايان س
در هزار تولد ز

سي مرگ در بي
0در  75/8زان 

تي درماني كاش

ه در بيمارستانها

م 59-1ودك 
هال ، عفونتهاي

ماهه به ك 1-59

 دانشگاه اجرا

ميزان مرگ 1388

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

زاد در بيمارستان

نهاي كاشان و ح
د 10وزاد به زير 

غ مسئول بررسي
گ نوزادي به ميز
خدمات بهداشت

ماهه 59-1دك

قبت مرگ كو
غيرعمدي ، اسه

مرگ كودك 

 تحت پوشش

8رود در سال 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

قبت مرگ نوز
 ي

مه در بيمارستانه
كاهش مرگ نو

صدورابالغ -اه
ش ميزان مرگ
م پزشكي و خ

اقبت مرگ كود

  ي

يه بر نظام مراق
ح و حوادث غ

كاهش ميزان مر

ه بيمارستانهاي

نتظار مي رمه ا

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو
 ه

جراي برنامه مرا
واحد مامايي  :

 ملي 

گسترش برنام:ه
ك :مده برنامه

  : برنامه
گ در دانشگا

كاهش - مربوطه
ي دانشگاه علو

 ه

جراي برنامه مرا

واحد مامايي  :
 ملي

  :ه
با تكي ماهه 59

 ناشي از سوانح
    87ل

ك :مده برنامه

  : برنامه
ماهه در همه 5
  .  شد

با ادامه برنام:
  .هش يابد

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي
درمان دانشگاه

اج :وان برنامه
مجري برنامه

:برنامهنوع 
اهداف برنامه 
شاخصهاي عم 

وضعيت فعلي
ول بررسي مرگ

بحث نرم افزار
مه هاي اجرايي

درمان دانشگاه
اج :وان برنامه

:مجري برنامه
م :نوع  برنامه

اهداف برنامه 
9-1گ كودك

گيري مرگهاي
نسبت به سال% 1
شاخصهاي عم 

وضعيت فعلي
59-1 كودك

تولد ميباش 100
ادامه برنامه 

كاه 87سال % 1

زارش عملكرد

برنام - 2
معاونت د -2
عنو  -2-40
م -2-40-1
ن -2-40-2
2-40-3-
2-40-4-
و-2-40-6

صدورابالغ مسئو
گاه آموزشي مب

برنام - 2

معاونت د -2
عنو  - 2-41

 شتي

م -1- 2-41
ن -2- 2-41
2-41 -3-

گيري از مرگ
كان قابل پيشگ

10كي به ميزان 
2-41 -4-
  

و-5- 2-41
 مراقبت مرگ

0در  08/5ك 
2-41 -6-

0دث به ميزان 

گز                 

  

2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
ص -

كارگ

  
2-2
2-2

بهداش
2-2
2-2
2-2

پيشگ
كودك
ژنتيك

2-2
تولد

2-2
نظام

كودك
2-2

حواد
  



  ني كاشان

1  

 انجام 

بهداشتي درمان

  شان

394تا سال % 9
رستان بهشتي

    كاشان

 ت خدمات

شكي و خدمات ب

تي درماني كاش

 ستان بهشتي

96يزان بيش از 
 همراه در بيما

داشتي درماني

          

 

ن سطح كيفيت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهداشت

بيمارس مادر در 

يمان ايمن به مي
ورد زايمان با

 و خدمات بهد

  شگاهها

                      

 آزمايشگاهها

ماران وباالرفتن

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

م پزشكي و خ

ستان دوستدار

يش پوشش زاي
 حاضر چند مو

علوم پزشكي
  

 كيفي درآزمايش

     آزمايشگاه

 

ستانداردسازي آ

رضايتمندي بيم

  طقه اي

 حال اجرا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي دانشگاه علو

اي برنامه بيمارس
واحد مامايي 

  ي پايلوت

 

 ن ايمن

افزاي :ه برنامه
درحال:رنامه

رايي دانشگاه

 ه

ك ماسيون كنترل

اداره امور آ:ه

1387زبهمنا:ه

افزايش اس :مه

:عمده برنامه

منط:ري برنامه

درح :ي برنامه

و برنا 87د سال

مه هاي اجرايي

 مان دانشگاه

اجرا :ن برنامه
 :جري برنامه
ملي :ع  برنامه

:هداف برنامه
   مادر 

  گ نوزاد 
ب جهت زايمان
اخصهاي عمده
ضعيت فعلي بر

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگا

اتوم:ان برنامه

مجري برنامه  

سابقه برنامه  -

اهداف برنام  - 

شاخصهاي ع  -

منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

زارش عملكرد

برنام - 2

معاونت درم -

عنوان  -42-
مج -42-1-
نوع -42-2-
اه -42-3-

ش موارد مرگ
  ش سزارين  

ش موارد مرگ
د فضاي مناسب

شا -42-4-
وض-42-5-

  .ست

بر - 2

معاونت د-2-

عنو-2-43-

-2-43-1-

-2-43-2-

-2-43-3-

-2-43-4-

-2-43-5-

-2-43-6-

گز                 

  
2-2-
 
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
كاهش-
كاهش -
كاهش -
ايجا - 

2-2-
2-2-

شده اس
 

  

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-



  ني كاشان

رج از 

بهداشتي درمان

    كاشان

    كاشان

ه خارجمايشات ب

  خدمات

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

         

عدم ارسال آزم

ن سطح كيفيت

     

  خدمات

   .شگاهها 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

   شناسي

                      

اني همچنين ع

ماران وباالرفتن

  رم
                       

سطح كيفيتن
دسازي آزمايشگ

 .شد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

علوم پزشكي
  

  
  

يشگاه ويروس

      آزمايشگاه

 

 در مواقع بحرا

رضايتمندي بيم

  ي

 حال اجرا

 سطح الكل سر
          مايشگاه

ماران وباالرفتن
زايش استاندارد

  .قه اي

ل اجرا مي باشد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 ه

ه اندازي آزماي

اداره امور آ:ه

.1385ازسال :ه

استفاده: :امه

:عمده برنامه

ملي :ي برنامه

درح :ي برنامه

ندازي سنجش
اداره امور آزم

.1387ازبهمن
رضايتمندي بيم

افز :ده برنامه
منطقه :ي برنامه
درحا : برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگا

را:ان برنامه

مجري برنامه  

سابقه برنامه  -

اهداف برنا  - 

شاخصهاي ع  -

منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

مان  دانشگاه
راه ان:ن برنامه

:جري برنامه
ا:سابقه برنامه

هداف برنامه
شاخصهاي عمد
منابع اعتباري
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت د-2-

عنوا-2-44-

-2-44-1-

-2-44-2-

-2-44-3-

   ر

-2-44-4-

-2-44-5-

-2-44-6-

معاونت درم-
عنوان-45 -
مج  -45-1-
س  -45-2-
ا  -45-3-
ش  -45-4-
م  -45-5 -
و  -45-6 -

گز                 

  

  

 

2-

2-

2-

2-

2-

شهر

2-

2-

2-

2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان 

    كاشان

  كاشان

 دمات

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

مايشگاههاي كا

   

 بيماران

طح كيفيت خد

  آران

              

   شات

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

صي دربين آزم

                       

جواب دهي به بي

ن وباالرفتن سط

ن سيدالشهدا آ

                       

   يشگاهها

يفيت ئر آزمايش

 .مي باشد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

زشكي علوم پ
  

هاي فوق تخصص

            يشگاه

ت وتسريع در ج

ايتمندي بيماران

  ي

  اجرا

يشگاه بيمارستا

ور آزمايشگاه

 1387اه

اردسازي آزماي

افزايش كيف:مه

  .ملي :

درحال اجرا مي 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

ندازي آزمايشه

داره امور آزماي

  1387اسفند

افزايش كيفيت

رضا:ه برنامه

منطقه اي:رنامه

درحال :رنامه

 شگاه

بهسازي آزماي:

اداره امو:رنامه

از دي ما:نامه

استاندا :برنامه

ي عمده برنام

:تباري برنامه

:فعلي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

 ن  دانشگاه

راه ان :برنامه

اد:جري برنامه

از ا:بقه برنامه

:برنامههداف

اخصهاي عمده

ابع اعتباري بر

ضعيت فعلي بر

ت درمان  دانش

عنوان برنامه

مجري بر -1

سابقه برن -2

اهداف بر -3

شاخصهاي -4

منابع اعت -5

وضعيت ف -6

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت درمان-

عنوان ب- 46-

مج  -1- 46-

سا  -2- 46-

اه  -3- 46-

شا  -4- 46-

منا  -5- 46-

وض  -6- 46-

معاونت-2-2

ع- 2-2-47

2-2-47 -

2-2-47 -

2-2-47 -

2-2-47 -

2-2-47 -

2-2-47 -

گز                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-



بهداشتي درمان  ني كاشان

    كاشان

    كاشان

  خدمات

 دمات

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

         

 

ن سطح كيفيت

     

سطح كيفيت خد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

  مايشگاهها

                      

 آزمايشگاهها

ماران وباالرفتن

  د تشنج

                       

  مايشگاهها

ران وباالرفتن س

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

 

علوم پزشكي
  

دارد سازي آزم

      آزمايشگاه

 

ستانداردسازي آ

رضايتمندي بيم

 ي 

 حال اجرا

ي داروهاي ضد

          مايشگاه

داردسازي آزما

ضايتمندي بيمار

  ه اي

 ل اجرا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

دانشگاهرايي

دانشگاهرايي

 ه

امه روند استاند

اداره امور آ:ه

.1385ازسال :ه

افزايش اس :مه

:عمده برنامه

ملي :ي برنامه

درح:ي برنامه

ش سطح سرمي

اداره امور آزما

  1387زبهمن

افزايش استاند:

رض:ده برنامه

منطقه : برنامه

درحال:برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگا

اد:ان برنامه

مجري برنامه  

سابقه برنامه  -

اهداف برنام  - 

شاخصهاي ع  -

منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

مان  دانشگاه

سنجش: برنامه

:جري برنامه

زا:سابقه برنامه

:هداف برنامه

شاخصهاي عمد

منابع اعتباري

ضعيت فعلي ب

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت د-2-

عنوا-2-48-

-2-48-1-

-2-48-2-

-2-48-3-

-2-48-4-

-2-48-5-

-2-48-6-

معاونت درم-

عنوان-49-

مج  -49-1-

س  -49-2-

اه  -49-3-

ش  -49-4-

من  -49-5-

و  -49-6-

گز                 

  

 

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-



  ني كاشان

-انتريفوز

بهداشتي درمان

    كاشان

    كاشان

سا–ند سمپلر 

 مات

 خدمات

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

مايشگاهي مانن

  

طح كيفيت خدم

      

  .ه

سطح كيفيت خ

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

ازه گيري آزم

                       

  شگاهها

ن وباالرفتن سط

                      

ت كامال فرسود

ران وباالرفتن س

لطان مير احمد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

علوم پزشكي
  

 تجهيزات اندا

            يشگاه

ردسازي آزمايش
يتمندي بيماران

 ي

 اجرا

  واد مخدر

         مايشگاه

 .پيگيري شده

ك محيط با بافت

ضايتمندي بيمار

  .قه اي

حل درمانگاه سل

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

سيون وكنترل

داره امور آزمايش
 1387همن

افزايش استاندا
رضا:ه برنامه
منطقه اي:رنامه
درحال ا:نامه

 ه

ل آزمايشگاه مو

اداره امور آزم:

پ1387در سال 

انتقال از يك :ه

رض:ده برنامه

منطقه :ي برنامه

درمح : برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

 ن  دانشگاه
كاليبراس:برنامه

اد:ري برنامه
زبها:بقه برنامه

ا:داف برنامه
خصهاي عمده
ابع اعتباري بر
ضعيت فعلي بر

رمان  دانشگاه

انتقال:ن برنامه

:مجري برنامه

:سابقه برنامه

اهداف برنامه

شاخصهاي عمد

منابع اعتباري

وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت درمان-
عنوان ب- 50-
   و
مجر  -1- 50-
ساب  -2- 50-
اهد  -3- 50-
شاخ  -4- 50-
منا  -5- 50-
وض  -6- 50-

معاونت در-2

عنوان-2-51

م  -2-51-1

س  -2-51-2

ا  -2-51-3

ش  -2-51-4

م  -2-51-5

و  -2-51-6

گز                 

  

  

2-2-
2-2-

ترمومترو
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2



  ني كاشان

ي 

بهداشتي درمان

    كاشان

   كاشان

  رفرانسگاه 

 .ري گرديده

 وافزايش ايمني

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

درماني كاشتي 

زي از آزمايشگ

             

ع سالمت اجبار

فزايش بازدهي

           

 

 كاركنان

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 خدمات بهداش

زمايشگاه مركز

                      

زمايشگاه مرجع

  مايشگاه

بيماران ونيز افز

 .ي باشد

  ايشگاهها

                      

  آزمايشگاهها

يب ايمني بين ك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

لوم پزشكي و
  

يزيكي محل آز

 ور آزمايشگاه

از طرف آز138

 كيفيت در آزم

رضايت ب:مه

  .ملي

درحال اجرا مي

مني سازي آزما

     آزمايشگاه

.  

ستانداردسازي

افزايش ضريب:

  لي

 رحال اجرا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

يي دانشگاه عل

 شگاه

جدا كردن في  

اداره امو:نامه

85ازسال :امه

افزايش: رنامه

ي عمده برنام

:باري برنامه

د :علي برنامه

 گاه

كميل روند ايم

اداره امور:مه

1385ازسال :مه

اسافزايش  :امه

ي عمده برنامه

مل:ري برنامه

در :لي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

امه هاي اجراي

ت درمان  دانش

:عنوان برنامه

مجري برن -1

سابقه برنا -2

اهداف بر -3

شاخصهاي-4

منابع اعتب -5

وضعيت فع-6

درمان  دانشگ

تك  :وان برنامه

مجري برنام  -

سابقه برنام -

اهداف برنا - 

شاخصهاي -

منابع اعتبار -

وضعيت فعل -

زارش عملكرد

بر - 2

برنا

معاونت-2-2

ع-2-2-52

2-2-52-1

2-2-52-2

2-2-52-3

2-2-52-4

   .كاركنان

2-2-52-5

2-2-52-6

معاونت د-2-

عنو-2-53-

-2-53-1-

-2-53-2-

-2-53-3-

-2- 53-4

-2-53-5-

-2-53-6-

گز                 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 - 

2

2

2

2

2

2

ك

2

2

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-



  ني كاشان

  ي

تان 

وقع 

ده 

بهداشتي درمان

    كاشان

   كاشان 

 ت خدمات

تان شهيد بهشتي

ده در بيمارست

تشخيص به مو 

 از طرف استفا

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

           

 

تن سطح كيفيت

ه جهت بيمارست

 هاي انجام شد

–ت ارائه شده 

 عدم پيگيري

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

                      

  آزمايشگاهها

بيماران وباالرفت

ربعدي پيشرفته

  قه اي
   پايلوت

ت سونوگرافي

شكان از خدمت

ود اعتبارات و

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

  
علوم پزشكي

  ي آموزشي

     آزمايشگاه

1.  

ستانداردسازي

رضايتمندي بي:

 لي 

 رحال اجرا

سونوگرافي چها

منطق            
منطقه اي        

ش ارتقاء كيفيت

رضايت پزش:ه

كمبوبدليل    

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 گاه

امه كارگاههاي

اداره امور:مه

385زسال ا:مه

افزايش اس :امه

: عمده برنامه

مل :ري برنامه

در :لي برنامه

 شگاه

خريد دستگاه س

  :  
     لي             
      يلوت        

افزايش:رنامه

ي عمده برنامه

:فعلي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگ

ادا:وان برنامه

مجري برنام  -

سابقه برنامه -

اهداف برنا -

شاخصهاي -

منابع اعتبار -

وضعيت فعل -

ت درمان  دانش

خ:نوان برنامه

نوع برنامه -
مل

ملي پاي                 

اهداف بر -2

شاخصهاي -3

وضعيت ف -4
   . گرديد

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت د-2-

عنو-2-54-

-2-54-1-

-2-54-2-

-2-54-3-

-2-54-4-

-2-54-5-

-2-54-6-

معاونت-2-2

عن-2-2-55

2-2-55-1-

                               

2-2-55-2
  شهيد بهشتي

2-2-55-3
  ماريها

2-2-55-4
كنندگان منتفي

گز                 

  

  

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2

2

2

  

2
ش
2
بيم
2
ك



  ني كاشان

شن 
ادر 

رائه 

هيد 

البردن 

بهداشتي درمان

   كاشان 

    كاشان

ي نياز به پوزيش
هت رضايت كا

فيت خدمات ار

يمارستانهاي شه

  .قاتي

آموزشي وباال 

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

ي اعمال جراحي
ن تجهيزات جه

كيفي -مارستانها

بيمشرفته جهت 

   .شي

        

آموزشي تحقيقا

ي جهت مراكز

 . آموزشي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

   ل پيشرفته

  ه اي
  پايلوت

دن زمان بعضي
جهت تعيين اين

در جراحي بيم

خت جراحي پيش

ي مراكز آموزش

                      

ت دستگاههاي آ

ههاي تشخيصي

ورو تجهيزات

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

علوم پزشكي
  

 تخت اتاق عمل

منطقه           
منطقه اي پا       

 به طوالني بود
د اقدام الزم ج

رضايت كا:  ه

دستگاه تخ 4 
.   

ي پزشكي براي

           زشكي

 .ال جاري

كيفيت وكميت

خريد دستگاه

  .ي

يو 000/480يد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 گاه

خريد چندين

 :  
      ي             
       لوت        

با توجه: نامه
عملها مي طلبد

   .ورت پذيرد

ي عمده برنامه

 :علي برنامه
 اندازي گرديد

 ه

ريد دستگاههاي

تجهيزات پز:ه

از آذرماه سا:ه

باال بردن ك :مه

:عمده برنامه

ملي :ري برنامه

خر :ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

 درمان  دانشگ
  :نوان برنامه

:نوع برنامه  -
ملي

ملي پايل               
اهداف برن -

ت انجام بعضي
خدمات بهتر صو

شاخصهاي -

وضعيت فع -
خريداري و راه

درمان  دانشگا

خر :ان برنامه

برنامهمجري  

سابقه برنامه  

اهداف برنام  -

شاخصهاي ع  -
   .وهشي

منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-
عنو-2-56-

-2-56-1-

                               

-2-56-2-
ي خاص جهت
راحي و ارائه خ

-2-56-3-
  .ده 

-2-56-4-
شتي و نقوي خ

معاونت د-2-

عنوا-2-57-

-2-57-1-

-2-57-2-

-2-57-3-

-2-57-4-
ن آموزشي وپژو

-2-57 -5-

-2-57-6-

گز                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

2-
2-

2-

    

2-
ها
جر

2-
شد

2-
بهش

2-

2-

2-

2-

2-

2-
توان

2-

2-



  ني كاشان

 ).  ت

يتهاي 

بهداشتي درمان

    كاشان

    كاشان

  .ح شهر

 كيفيت وقيمت

 . آموزشي

  

  .كي

ها ومركز فوري

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

        

 پزشكي درسطح

ازلحاظ(ه شده 

گذراندن دوره

 .زات پزشكي

       

از وسايل پزشك

   

بيمارستانهرسنل 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

خدمات بهد و

   .كي

                      

گان تجهيزات

ر كاالهاي ارائه

شركتها جهت گ

گهداشت تجهيز

                       

فاده كنندگان ا

.عمر دستگاهها

موزش براي پر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

  
  

 علوم پزشكي
  

  

كاالهاي پزشكي

           زشكي

 .ي

دي بر فروشندگ

نظارت دقيق بر

  .ي

مرحله معرفي ش

حوه استفاده ونگ

            زشكي

 . 1387ل

سطح علمي استف

باالبردن طول ع

  .طقه اي

رحال اجراي آم

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 ه

رح هولوگرام ك

تجهيزات پز:ه

از سال جاري:ه

نظارت جد:مه

:عمده برنامه

ملي :ي برنامه

درم :ي برنامه

 ه

وزش جامع نح

تجهيزات پز:ه

از ابتداي سال:

باال بردن س :مه

ب:مده برنامه

منط :ي برنامه

در :ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگا

طر :ان برنامه

مجري برنامه  

سابقه برنامه  

اهداف برنام  -

شاخصهاي ع  -

منابع اعتباري  -

وضعيت فعلي  -

درمان  دانشگا

آمو :ان برنامه

مجري برنامه 

سابقه برنامه  

اهداف برنام  

شاخصهاي عم  

منابع اعتباري  

وضعيت فعلي  

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت د-2-

عنوا-2-58-

-2-58-1-

-2-58-2-

-2-58-3-

-2-58-4-

-2-58-5-

-2-58-6-

معاونت د-2-

عنوا-2-59-

-2-59-1- 

-2-59-2-

-2-59-3-

-2-59-4-

-2-59-5-

-2-59-6-
 .كيش

گز                 

  

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-

2-
پزش



  ني كاشان

مين 

سال 

نظم 

بهداشتي درمان

   كاشان 

    كاشان

  . يماران

ده نسبت به تا

ديد از ابتداي س

ري وبرنامه من

 .شد

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

         
خيص ودرمان بي

  . تهران

ئولين سال آيند

         

بوطه مقرر گرد

 سه شيفت كا

وبا تاخير مي باش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

                      
يوتراپي درتشخ
جاع بيماران به

ورت تائيد مسئ

MR .   

                      

مير دستگاه مربو

  .ب دستگاه

اري بصورت

صورت موردي و

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

علوم پزشكي
  

  

   .شتاب دهنده
          پزشكي

 تجهيزات رادي
عدم نياز به ارج:

 .نطقه اي

نشاء اله درصو

RIس ونگهداري

          پزشكي

 مشكالت تعم

خوابدن زمان

تصويربردا:ه

  .طقه اي

ال تعميرات بصو

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 گاه
خريد دستگاه ش

تجهيزات پ:مه
استفاده از:مه

:عمده برنامه
منط:ري برنامه

ا :برنامهعلي
.دام مي گردد

 گاه

رارداد سرويس

تجهيزات پ:مه

باعنايت به:مه

 . ارائه گردد

پائين آور :مه

ي عمده برنامه

منط :ري برنامه

فعال:ي برنامه

و برنا 87د سال

هاي اجررنامه

رنامه هاي اجر

درمان  دانشگ
خ :وان برنامه

مجري برنام  -
اهداف برنام  -
شاخصهاي ع  -
منابع اعتبار  -
وضعيت فعل -

ز سطربندي اقد

 درمان  دانشگ

قر :وان برنامه

مجري برنام  -

سابقه برنام  -

صورت قرارداد

اهداف برنا  -

شاخصهاي -

منابع اعتبار  -

وضعيت فعلي  -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت د-2-
عنو-2-60-
-2-60-1-
-2-60-2-
-2-60-3-
-2-60-4-
-2-60-5-

تبار واخذ مجوز

معاونت-2-

عنو-2-61-

-2-61-1-

-2-61-2-

خدمات بص 138

-2-61-3-

-2-61-4-

   .هداشت

-2-61-5-

-2-61-6-

گز                 

 
  

  
  

2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-

اعتب

2-

2-

2-

2-

88

2-

2-

نگه

2-

2-



  ني كاشان

 .ت

الي 

 در 

 .يد

بهداشتي درمان

    كاشان

    كاشان

ي گرديده است
 

دي وتهيه كاال

ختمان فوق را

س جراحي جد

 .ت درمان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

   .ي
           

اره كل اجباري
  .ي4 وتقلب

 كاشتني ارتوپد

          

ول تحويل ساخ

ورژانساختمان ا

تن سطح كيفيت

 .س تروما

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

كاشتني ارتوپدي
                      

دستورالعمل ادا
 پزشكي قاچاق
ماران از كاالي

 .ي باشد

   .ژانس تروما

                      

 ودفتر فني قو

ت پيشرفته در سا

بيماران وباالرفت

ساخت اورژانس

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  
علوم پزشكي

  

  
  
  

بر ايمپلنتهاي ك
        ت پزشكي

طي د 1387ماه
ا خريد كاالي

رضايت بيم:ه

  .ملي

درحال اجرا مي

زي مركز اورژ

          پزشكي

ه ساخت بوده

ري از امكانات

رضايتمندي ب:

  .نطقه اي

رمرحله پاياني س

امه هاي اجرايي

جلسه ش

دانشگاهرايي

رايي دانشگاه

 شگاه

نظارت جدي ب
تجهيزات:امه
خرداد ماز :مه

مبارزه با :نامه
ي عمده برنامه

م: اري برنامه
د :علي برنامه

 گاه

تجهيز وراه انداز

تجهيزات:مه

درمرحله:امه

بهره بردار :امه

: عمده برنامه

من:ري برنامه

در:لي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش
:نوان برنامه

مجري برنا -
سابقه برنام -

اهداف برن -3
شاخصهاي -4

منابع اعتبا -5
وضعيت فع -6

درمان  دانشگ

ت :وان برنامه

مجري برنام  -

سابقه برنا -
  .ه است

اهداف برنا - 

شاخصهاي -

منابع اعتبار -

وضعيت فعل -

زارش عملكرد

بر - 2    

بر - 2

معاونت-2-2
عن- 2-2-62
2-2-62 -1-
2-2-62 -2
2-2-62 -3
2-2-62 -4

   .صل

2-2-62 -5
2-2-62 -6

معاونت د-2-

عنو-2-63-

-2-63-1-

-2-63-2-
داده 88ردادماه 

-2-63-3-

-2-63-4-

-2-63-5-

-2-63-6-

گز                 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

2
2
2
2
2
2
اص
2
2

2-

2-

2-

2-
خر

2-

2-

2-

2-



  ني كاشان

ران 

 -گاهي

بهداشتي درمان

    كاشان

    كاشان

 

   .وار

 با شركت اير

.   

 .ر

آوري آزمايشگ

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

            
 .است

  .م توسط ليزر
ستانهاي همجو

مشاركتورت 

ن شهيد بهشتي

      

.  

 كيفيت تصاوير

فن آ( مناقصه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

                      
اخذ گرديده ا 2

 انكساري چشم
 بيماران به شهر

د قرارداد بصو

جهت بيمارستان

                       

1387  . 

.ولوژي فرسوده

اران وباالبردن

رارداد با برنده

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

پزشكي علوم

  
  

علوم پزشكي
  

    . اگزايمر
       ت پزشكي

20ميسيون ماده
يماران با عيب

عدم ارجاع:ه
  .منطقه اي

درمرحله عقد :

اه راديولوژي ج

             شكي

7صه در ديماه

تگاههاي راديو

ضايتمندي بيما

  .قه اي

مرحله انعقاد قر

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 شگاه

خريد دستگاه
تجهيزات:امه
مجوز كمي:مه

درمان بي:رنامه
ي عمده برنامه
م :باري برنامه
:فعلي برنامه

 ه

يد چهار دستگا

پزشتجهيزات :

برگزاري مناقص:

تعويض دست :ه

ر:مده برنامه

منطق :ي برنامه

درم :ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش
:نوان برنامه

مجري برنا -
سابقه برنا -2
اهداف بر -3
شاخصهاي -4
منابع اعتب -5
وضعيت ف -6

رمان  دانشگاه

خري :ن برنامه

مجري برنامه

:سابقه برنامه 

اهداف برنامه 

شاخصهاي عم 

منابع اعتباري 

وضعيت فعلي 

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-2
عن- 2-2-64
2-2-64 -1
2-2-64 -2
2-2-64 -3
2-2-64 -4
2-2-64 -5
2-2-64 -6

 .مكو

معاونت در-2

عنوان-2-65

م  -2-65-1

2-65-2- 

2-65-3- 

2-65-4- 

2-65-5- 

2-65-6- 

 ).س

گز                 

  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

2
2
2
2
2
2
2
2
مم

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

زيمنس



  ني كاشان

ي اقدام 

 LC و

 دقيق 

رسال 

بهداشتي درمان

   كاشان

   كاشان

ئيت امناء ارزي

ت هزينه شده

   .ي

  .گهداشت

خريد -تگاهها

ه هيئت امناء ار

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

      

رفاه،ازطريق هئ

   .ران

ت پيش پرداخت

جهيزات پزشكي
        

البردن كيفيت نگ
دن كيفيت دست

ف مدير كل،به

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

   

                       

زطريق بانك ر

   .ن قلبي

ن به اعزام به تهر

 ريال بصورت

ناسان واحد تج
                      

ظارت بهتر وباال
باال برد -ستانها

د رسيده ازطرف

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

علوم پزشكي
  

.ه آنژيوگرافي

             شكي

گشايش اعتبار ا

بيماران  ودرمان
عدم نياز بيماران

  .قه اي

بلغ دو ميليارد

سازماني كارشن
           زشكي

 

ختار واحد ونظ
رضايت بيمارس

 .ي

نايت به پيشنها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 ه

يد يك دستگاه

تجهيزات پزش:

بدليل عدم گ:

درتشخيص:ه
ع :مده برنامه
منطق :ي برنامه
مب:ي برنامه

  .ت

 ه
زايش پستهاي س

تجهيزات پز:ه
.سال جاري:ه

اصالح ساخ:مه
:عمده برنامه

ملي:ي برنامه
باعن :ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

رمان  دانشگاه

خري :ن برنامه

مجري برنامه

:سابقه برنامه 

اهداف برنامه 
شاخصهاي عم 
منابع اعتباري 

وضعيت فعلي  
عال گرديده است

درمان  دانشگا
افز :ان برنامه

مجري برنامه  
سابقه برنامه  
اهداف برنام  - 
شاخصهاي ع  -

منابع اعتبار  -
وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت در-2

عنوان-2-66

م  -2-66-1

2-66-2- 
 .د

2-66-3- 
2-66-4- 
2-66-5- 
2-66-6-

گاه در آلمان فعا

معاونت د-2-
عنوا-2-67-
-2-67-1-
-2-67-2-
-2-67-3-
-2-67-4-
 

-2-67-5-
-2-67-6-

 .ديده است

گز                 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

2-2

2-2

2-2

2-2
گرديد

2-2
2-2
2-2
2-2

دستگ

2-
2-
2-
2-
2-
2-
.تر
2-
2-

گرد



  ني كاشان

   

عاونت 

ي قابل 

نسهاي 

  ت
ي رده 

    .اشد
دتهاي 
ه اند و 

 تجهيز 

بهداشتي درمان

    كاشان

    كاشان

 .ت

. فرسوده نقوي

    شتيبان

حوزه ستادي مع

هيز آمبوالنسهاي

شكي و اورژان

ن ارائه خدمات
وريتهاي پزشكي
ر حوادث مي با
م شده و مساعد
اي تجهيز شده

ه تعمير ودام ب

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

            
گرفته شده است

   .ن

 سي تي اسكن
   ).ده

  .ك اساليس

مبوالنسهاي پشت

ح –ي پزشكي

در جهت تجهي 
 .شده است

 فوريتهاي پزش

زمان –ورژانس
سهاي مركز فو
 و يا كارايي در
يگيريهاي انجام
ي از آمبوالنسها

ي پزشكي اقد
  . گشت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

بهد و خدمات 

    .ساليس
                      

گ 1387ي سال 
ير سي تي اسكن
اران وتعويض
بارات سال آيند
ي تي اسكن يك

هلك بعنوان آم

  ي
  وت

 و فوريت هاي

ه چهارم اقدام
سال آغاز ش15

ميت خدمات

ات اوندان خدم
دادي آمبوالنس
 هدف پشتيبان

ي گذشته با پيگ
 استان تعدادي

اوگان فوريتهاي
 نجات خواهند

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

علوم پزشكي

ا اسكن مولتي
       ت پزشكي

طربندي درابتداي
ن كيفيت تصوير

رضايت بيما:ه
اعتب(منطقه اي

دو دستگاه سي

بوالنسهاي مسته

منطقه اي     
منطقه اي پايلو  

يريت حوادث

در برنامه توسعه
5النسهاي باالي

 كيفيت و كم

رضايت نيازمن -
حال حاضر تعد
 تجهيز شدن با

در سالهاي :ير
مان پايانه هاي

ه تجهيز كليه نا
كدهاي امداد و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 شگاه
خريد سي تي 

تجهيزات:نامه
مجوز سط:امه

باالبردن:رنامه
برنامهي عمده

:باري برنامه
د :علي برنامه

 ه
مير و تجهيز آمب

                      
            ت        

مركز مدي  :ه

د 84از سال :
ج كردن آمبوال

افزايش :مه

- :مده برنامه
در  :ي برنامه

ر حال تعمير و
سال اخي5در

دانشگاه و سازم

با ادامه برنامه:
ت و تبديل به ك

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ت درمان  دانش
:عنوان برنامه

مجري برن -
سابقه برنا -2
اهداف بر -3
شاخصهاي -4
منابع اعتب -5
وضعيت فع -6

رمان  دانشگاه
تعم   : ن برنامه

  : وع برنامه
ملي  

ملي پايلوت         

مجري برنامه 

سابقه برنامه 
س و از رده خارج

اهداف برنام  

شاخصهاي عمد
وضعيت فعلي 

و مابقي در.ست
روند برنامه د
حد تجهيزات د

 .ند

:ادامه برنامه
 خواهد پذيرفت

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت-2-2
ع-2-2-68
2-2-68-1
2-2-68-2
2-2-68-3
2-2-68-4
2-2-68-5
2-2-68-6

معاونت در-2
عنوان-2-69

نو -2-69-1

                               

2-69-2- 
  ن

2-69-3- 
ده در اورژانس

2-69-4-
 ستاني

ش  -2-69-5
2-69-7- 

ج اعالم شده اس
ر -2-69-8

نس كشور واح
ن قرار گرفته ان

ا – 2-69-9
النسها صورت

گز                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

2
2
2
2
2
2
2
2

2-2
2-2

2-2

          

2-2
درمان

2-2
استفاد

2-2
بيمارس

2-2
2-2

خارج
2-2

اورژان
پشتيبا

2-2
آمبوال



  ني كاشان

  شكي

جود و انجام 

ه نرم افزاري 
 -ركزگرايي

نحو مطلوب 

    
هاي فيزيكي 
كز جدا و با 

ن سيستم نرم 

بهداشتي درمان

    كاشان

    شان

وريت هاي پزش
ختمانهاي موج

 .را بنمايد

ده سازي برنامه
غير مترقبه و تمر

 مركز

رائه خدمت به ن

.ار گرفته است

ي و تعمير فضاه
ات در دو مرك

يز به جديدترين

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

پزشكي كاهاي 

و فوت حوادث
ص تعمير ساخ
بود اين مركز ر

پياد -مور محوله
ران و حوادث غ
ك آموزشي در م

امكان ار –كي 

يار دفتر فني قر
ز قبيل جابجائي

و خدما.  باشد

 ساخت و تجهي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

وادث و فوريته

 
مركز مديريت  -

تي در خصوص
ت رفع مشكل نبو
جهت انجام ام
ت در مواقع بحر
و وسايل كمك
 از فضاي فيزيك

  مترقبه

 شده و در اختي
ذشته اقداماتي از
وي نيازها نمي

ي در خصوص

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

  
  

كز مديريت حو

  منطقه اي   
نطقه اي پايلوت
-عاونت درمان

 گذشته اقداما
كه نتوانسته است
يزيكي مناسب
 دهنده خدمات
 با داشتن فضا و
يتمندي پرسنل
و حوادث غير م
قشه مركز تهيه
در سالهاي گذ
وجود پاسخگو

ي الزم اقداماتي
  . پذيرفت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

ت ساختمان مرك

                    
منط                    

حوزه ستادي مع
در سالهاي  

ك.  گرفته است
تامين فضاي في-

واحدهاي ارائه
 ضمن خدمت

رضا  : برنامه
ر مواقع بحران و

زمين و نق :نامه
 :سال اخير5

ال فضاهاي مو
 .نجام است

تامين منابع مالي
صورت خواهد

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

 ن  دانشگاه

ساخت   :رنامه

  :   برنامه
ملي       

ملي پايلوت      
ح :ري برنامه
:ابقه برنامه

ود امر صورت
- :داف برنامه

تجميع و -اداره
شهاي ضروري

ي عمدهخصها
رائه خدمت در
ضعيت فعلي برن

5برنامه درد 
ت ولي با اينحا
يكي در حال ان

ا تب:مه برنامه
تهاي پزشكي ص

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت درمان

عنوان بر-70

نوع -70-1

                               

مجر  -70-2
سا  -70-3

هايي جهت بهبو
اهد  -70-4

 حيطه فعاليت ا
رگزاري آموزش

شاخ  -70-5
امكان ار -رسنل

وضع  -70-6
روند -70-7

نجام شده است
سبي فضاي فيزي

ادام – 70-8
حوادث و فوريت

گز                 

  

م-2-2

2-2-0

2-2-0

                 

2-2-0
2-2-0

جابجائيه
2-2-0

مرتبط با
اجرا و بر

2-2-0
توسط پر

2-2-0
2-2-0

موجود ا
كمبود نس

2-2-0
افزاري ح



  ني كاشان

كي و 

 شده 

ستانها 

بهداشتي درمان

   كاشان 

فوريتهاي پزشك

و آموزش آغاز

ن و ساير شهرس

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

     كي

  زشكي

وان دانشجوي ف

    ..م است
ره جذب نيرو و

شهرستان كاشان

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

وريتهاي پزشك

   پايلوت

فوريت هاي پز

وزش آنها بعنو

ش در حال انجام
ذشته اولين دور

ش نيروها نياز ش

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

ي آموزشكده فو

  منطقه اي      
منطقه اي         

فيت حوادث و

وي ديپلم و آمو

ن دوره آموزش
از سال گذ  :ر

 جذب و آموزش
.  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

 ه

دانشجوي جذب

 

                      
     يلوت        

مركز مديري : ه

 85سال :

جذب نيرو :مه
 طح دانشگاه

اولين :ي برنامه
سال اخير5در

با ادامه روند:
.تفع خواهد شد

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

درمان  دانشگا

ج   :ن برنامه

:   نوع برنامه
ملي

ملي پا             

مجري برنامه  

سابقه برنامه  

اهداف برنام  
ر پايگاههاي سط

وضعيت فعلي  
روند برنامه د 

:ادامه برنامه 
ي پزشكي مرت

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت د-2-

عنوا-2-71-

ن -2-71-1-

                              

-2-71-2-

-2-71-3-

-2-71-4-
ر گيري آنها در

-2-71-5-
-2-71-6-
 .ت

-2-71-7 –

روهاي فوريتها

گز                 

  

2-

2-

2-

        

2-

2-

2-
بكار

2-
2-

است
2-

به نير



  ني كاشان

ء كيفي اين 

ريق كتابهاي 
. اد در كوير

رتقاء سطح  ا

ميزان  –اني 

  .   باشد

جي بر اساس 

بهداشتي درمان

   كاشان 

و ارتقا 115س 

 آموزش از طر
امد. اد سيالب
و...  بالگرد و

ي موجود جها

ر حال اجرا مي
.  

 شده و نيازسنج

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

   پزشكي

خدمات اورژانس

حتساب ساعت
امدا. جاده اي

ستجو و نجات

ساس رفرانسها

راستا آغاز و در
آغاز شده است
موزشهاي ارائه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

     كنان

  ه اي
  پايلوت

 و فوريت هاي
وسعه فراگير خ

با اح 115ژانس
السهاي امداد ج

جس.ديوگرافي 
  )ميديك

هي پرسنل بر اس

اين رعاليت در 
فعاليت آ 1383

جام ارزيابي آم

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

ن خدمت كارك

منطقه               
منطقه اي پ       

يريت حوادث
در برنامه تو 83

 به پرسنل اورژ
برگزاري كال. ه

سير الكترو كارد
پارام(سي ارشد

ميزان آگاه  :ه
11  

ر حال حاضر فع
3از سال   :خير

ندآموزش و انج

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

 گاه

آموزش ضمن

  :  
ملي               

       لوت        

مركز مدي :امه
3از سال :امه

آموزش: نامه
پيشرفته. مياني.

تفس.  ترافيكي
ه سطح كارشناس
ي عمده برنامه

15ت اورژانس
در :علي برنامه

سال اخ5ه در
با ادامه رون:مه

  . خواهد شد

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

 درمان  دانشگ
  :نوان برنامه

نوع برنامه -

ملي پايل                

مجري برنا -
سابقه برنا -

 .ده است

اهداف برن -
.يمارستاني پايه
ومين حوادث
 از اين طريق به

شاخصهاي -
مندان به خدمات

وضعيت فع -
روند برنامه-

ادامه برنام– 
اقدامات انجام

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت-2-
عن- 2-72-

-2-72 -1-

                              

-2-72 -2-
-2-72 -3

دمات آغاز شد
-2-72 -4

رژانس پيش بي
ها سازي مصدو
علومات پرسنل

-2-72 -5-
ضايتمندي نيازم

-2-72 -6-
-2-72 -7
-2-72 -8

زيابي ها ساير ا

گز                 

  

2
2

2

    

2
2

خد
2
او
ره
مع
2

رض
2
2
2
ار



  ني كاشان

نس ها 
ر قلب 
 ندادن 

كيفيت 

مه فوق 

فعاليت 
 گرفته 

  .ت

بهداشتي درمان

   كاشان 

 .شته است

وارهاي آمبوالن
ات از قبيل نوار
 استفاده و هدر

ك -ائه خدمات

 .ي باشد

 شهرستان برنام

چند مركز كه ف
 GIS صورت

د خواهد داشت

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

G 

 كي 

كنون وجود نداش
ه موقعيت ماهو
ي ارسال اطالعا
 سطح كيفي و

عزامي جهت ار

ژانس كشور مي
ير ساختارهاي

بيل بازديد از چ
تهيه نقشه هاي

ساني آن وجود

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

GP    وGPRS

  ي
  وت

ريت هاي پزشك

كشور ايران تا ك
سريع و آسان به

از طرفي. د بود
قاءس جهت ارت

ان يابي تيم اعز

اري بعهده اورژ
ليل نقص در ز

 مقدماتي از قبي
ي جهت انجام ت

مكان به روز رس

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

 PSنرم افزاري

منطقه اي         
منطقه اي پايلو  

ت حوادث و فور

ين برنامه در كش
نامه دسترسي س
ن پذيرد خواهد

 EO و بلعكس

امكان مكا -1 
  ز

برنامه نرم افزان
حال حاضر به دل

پيگيرهاي  :ير
گاه با شهرداري

و ارزيابي آن ام

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

 ه

تفاده از برنامه ن

 
      ي             

            ت        

مركز مديريت:ه

سابقه اي از اي :
با اجراي برن: ه

غير مترقبه امكان
OCدثه به مركز

.ثر خواهد بود
:مده برنامه

دمات مورد نياز
تامين :ي برنامه
در ح :ي برنامه

سال اخي5در
رايزني دانشگ. 

با ادامه برنامه و

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

رمان  دانشگاه

است   : ن برنامه

:  نوع برنامه
ملي 

ملي پايلوت         

مجري برنامه 
سابقه برنامه  
اهداف برنامه  

روز حوادث غ
 در صحنه حاد
ژانس بسيار موث

شاخصهاي عم  
زمان انجام خد 
منابع اعتباري 
وضعيت فعلي 

روند برنامه د 
جام شده است

:ادامه برنامه

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت در-2

عنوان-2-73

ن -2-73-1

                               

2-73-2- 
2-73-3 -
2-73-4-

وصا در مواقع بر
ز بالين بيماران
 طاليي در اورژ

2-73-5-
-ت ارائه شده

2-73-6- 
2-73-7 - 

    .نمي شود

2-73-8-
فزاري دارند انج

.  

ا – 2-73-9

گز                 

  

2-2

2-2

2-2

          

2-2
2-2
2-2

خصو
ا... و 

زمان
2-2

خدما
2-2
2-2

اجرا ن
2-2

نرم اف
.است

2-2



  ني كاشان

ز طريق 

جاده اي 

   رسنل

  هاي 

  

بهداشتي درمان

   كاشان 

   پزشكي

ودجه مربوطه از

 ت

 پايگاههاي ج

  شكي

 رضايتمندي پر

جانمايي پايگاهه

.خواهد داشت

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 ي كاشان

ث و فوريتهاي

بوري و تامين 

 آغاز شده است

شگاه به عنوان

 فوريتهاي پزش

ميزان –ده اي 

  مهوري

    .ي باشد

 درخصوص ج

اني آن وجود خ

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

رژانس جاده اي

  ت

 و اداره حوادث

 محترم جمهور

و جهاد فعاليت

 و ملكي دانش

رسنلفاه حال پ

ي اورزرانس جا

اني رياست جم

سط پيمانكار مي

ه اقدامات الزم

كان به روز رسا
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علوم پزشكي

پايگاه اور 4هت

 منطقه اي   
منطقه اي پايلوت

 معاونت درمان

ا سفر رياست

و منابع طبيعي و

ختمان مستقل

ت اورژانس و رف

عداد پايگاههاي

ه هاي سفر استا

حله ساخت توس

درسال گذشته:

 ارزيابي آن امك

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

ث ساختمان جه

                      
                      

حوزه ستادي :

با 86از سال  :

ز زمين شهري و

احداث سا:ه

 تثبيت موقعيت

تع: ده برنامه

بودجه : برنامه

در مرح :برنامه

:سال اخير5ر

ا ادامه برنامه و

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

مان  دانشگاه

احداثن برنامه

  :  وع برنامه

ملي    
ملي پايلوت      

: مجري برنامه

سابقه برنامه

 و اخذ زمين از

اهداف برنامه 

ي كاشان جهت

شاخصهاي عمد

منابع اعتباري

وضعيت فعلي ب

وند برنامه در

با:دامه برنامه

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت درم-

عنوان- 74-

نو -1- 74-

                               

م  -2- 74-

س  - 3- 74-

ت سفر استاني

-74 -4- 

اه علوم پزشكي

ش  -5- 74-

م  -6- 74-

و  -7- 74-

رو -8- 74-

اد – 9- 74-

گز                 

  

2-2-

2-2-

2-2-

             

2-2-

2-2-

اعتبارات

2-2-

دانشگا

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-

2-2-



  ني كاشان

و ... ي متر و 

 خدمات به 

رژانس پيش 

    .ت 

   .است  

  

بهداشتي درمان

   كاشان 

پالس اكسي+ ت 

ت ارتقا سطح

C پيشرفته در اور
   ه

جهز شده است
كي آغاز شده
.ز خواهند شد 

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ه شوك و بنت

  

 . 

 مورد نياز جهت

 CPRدامات 

رائه شدهدمات ا

گاه هاي الزم مج
 فوريتهاي پزشك
مبوالنسها تجهيز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

شكي به دستگاه

  ت

ريتهاي پزشكي
زي شده است
 دستگاه هاي

يي در شروع اقد
كيفيت خد –ت

  115 ژانس

فوريتها به دستگ
تجهيز ناوگان
رژانس تمام آم

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

  
  

ي فوريتهاي پزش

  منطقه اي     
منطقه اي پايلوت

 حوادث و فور
MICUراه اندا

 آمبوالنسها به

هش زمان طالي
ان ارائه خدمت
 تجهيزاتي اورژ
گاه آمبوالنس فو

1386از سال  
 رشد بودجه او

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

ز آمبوالنسهاي
 

                      
م                     

مركز مديريت
 Uآمبوالنس  4

تجهيز تمام :

كاه: ه برنامه
زما –مبوالنس
بودجه:برنامه
دستگ 4 :رنامه

:سال اخير5
با... انشا 88ال

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

   

ن  دانشگاه

تجهيز: برنامه
M وMCCU

  :  ع برنامه
ملي 

ملي پايلوت       

م:جري برنامه
4 :ابقه برنامه

هداف برنامه
 

اخصهاي عمده
اي استاندارد آم
نابع اعتباري بر
ضعيت فعلي بر
5وند برنامه در

سا:مه برنامه

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت درما-

عنوان ب-75-
 MICUآنها به 

نوع -75-1-

                              

مج  -75-2-
سا  -75-3-
اه  -75-4-

 ين و بيماران

شا  -75-5-
شاخصها –اني 

منا  -75-6-
وض  -75-7-
رو -75-8-
ادا – 75-9-

گز                 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

2-2-

2-2-
تبديل آ

2-2-

                

2-2-
2-2-
2-2-

مجروحي
2-2-

بيمارستا
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-



  ني كاشان

ثبت 
شده 

ويي 

  
مات 

 اي 

ي و 

بهداشتي درمان

   كاشان 

  EOCيا 

ث+ رم افزاري 
ش ت دسته بندي

عات و پاسخگو

.بار شده است 
ات فقط مكالم

     .ت 
ي از بروز پاره

زات نرم افزاري

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ي 115ورژانس

  شكي

ر و بايگاني نر
وريت به صورت

ستيابي به اطالع

سي و تامين اعتبا
م ضبط مكالما
خواهد پذيرفت
جهت جلوگيري

  .  شده است

 و خريد تجهيز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

سيستم پذيرش ا

  ي
  يلوت

و فوريتهاي پزش
. 

طالعات و آمار
ماني همان مامو

 

 الزم جهت دس

كارشناس ITق 
 از طريق سيستم
ل خريد انجام خ
ج لهاي گذشته
  به روز رساني
رشناسي نهايي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

  
  

ون اداري در س

منطقه ا            
منطقه اي پا      

يريت حوادث و
.را نشده است 
سي سريع به اط
ط اقدامات درم
تفكيك منطقه

ميزان زمان  :

م افزار از طريق
ر حال حاضر

مراحل IT حد
در سال  :اخير

بنا به ضرورت
اضر نياز به كار

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

 گاه

جراي اتوماسيو

 :  
   ملي              

        وت        
مركز مدير :مه
تاكنون اجر :مه

دسترس :رنامه
ضبط –اموريت

نرم افزار به ت...
ي عمده برنامه

   ي

نرم :ري برنامه
د :علي برنامه

هماهنگي با واح
سال ا5ه در

لمات نصب و ب
در حال حا:ه

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

درمان  دانشگ

ا  :وان برنامه

:نوع برنامه  -

ملي پايلو              
مجري برنام -
سابقه برنام - 
اهداف بر -

 به برگه هاي ما
.رف دارويي و

شاخصهاي -
ل مراجع قضايي

منابع اعتبار -
وضعيت فع -

ي ميشود كه با ه
روند برنامه -

ستم ضبط مكال
ادامه برنامه –

  .ي باشد

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت د-2-

عنو-2-76-

-2-76-1-

                               

-2-76-2-
-2-76-3-
-2-76-4-

ب العات مربوط
رخواست مصر

 -2-76-5-
متقاضيان از قبيل

-2-76-6-
-2-76-7-

جام شده بايگاني
-2-76-8-

شكالت تنها سيس
-2-76-9 –

خت افزاري مي

گز                 

 
 

 
 
 

2-

2-

2-

     

2-
2-
2-

اطال
، د
3-
به م

2-
2-
انج

2-
مش
2-

سخ



  ني كاشان

 - ف مواد
ن تراپي 
 - روتكل

 .ع

موزشي 

 خدمت 

بهداشتي درمان

   كاشان 

                   

ز سوء مصرف
ت مراكز متادون
كز به استناد پر

د وزارت متبوع

برنامه هاي آ 

رك اعتياد در

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

                      

رواني ناشي از
بررسي تخلفات
ي وظرفيت مراك

وء مصرف مواد
 .ي

-تادون تراپي
 .ي

  

زدهي مراكز تر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  . اعتياد

  مصرف مواد

اعي،اقتصادي،ر
ب -)صي ودولتي

كز متادون تراپي

طبق پروتكل سو
است جمهوري
ي بر مراكز مت
هارتهاي ارتباطي

.تاكنون 86ال
مورد افزايش با

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

ماعي ناشي از
ي ودرمان سوء

  .ون

آسيبهاي اجتما
خصوص(تراپي

ي واحدها ومراك
  .ي

كاهش آسيب ط
ريا 101034ف

ظارت وبازرسي
ي زندگي ومه

شروع از سا: ر
يج مطلوب درم
.حاصل گردد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

نشگاهدارايي

هش آسيب اجتم
دفتر پيشگيري 

تاكنو 84ازسال 
كاهش آ :ه

مراكز متادون ت
يسطح بند -ها

كز متادون تراپي
كا: ده برنامه
رديف:  برنامه

نظ :ي برنامه
گاههاي مهارتها

سال اخير5ر
يكه نتايجتا زمان 

ي وخصوصي ح

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

مان  دانشگاه

كاهش  :ن برنامه
:جري برنامه

:برنامهسابقه
اهداف برنامه 

يع متادون در م
 ها در راهكاره
ي دولتي ومراك
شاخصهاي عمد
منابع اعتباري

وضعيت فعلي 
رگزاري كارگ
روند برنامه در
:دامه برنامه

در مراكز دولتي

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت درم-

عنوان-77-
مج  -77-1-
س  -77-2-
-77-3 - 

ت بر نحوه توزيع
با ارائه راه حل
سازي سيستم ها

ش  -77-4-
م  -77-5-
-77-6- 

بر -ري از اعتياد
ر  - 77-7-
ا  -77-8-

 به مددجويان د

گز                 

2-2-

2-2-
2-2-
2-2-
2-2-

نظارت
همراه ب
بهينه س

2-2-
2-2-
2-2-

پيشگير
2-2-
2-2-

رساني



  ني كاشان

  .ي

 مراكز 
 مرتبط 

 تحت 
ه ها از 

بهداشتي درمان

   كاشان 

صورت شبكه اي

                     

ف متادون در
جام پژوهشهاي

تعداد معتادين 
ت استخراج داده

 .ن

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

مه نرم افزار بص

                     

ترل دقيق مصرف
تسهيل انج -ان

- ه نرم افزاري
مان الزم جهت

فزار از اصفهان

  .رسي است

 .ررسي است

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

M ازطريق برنا

ء مصرف مواد

كنت - ف متادون
MM در شهرستا
 

به شبكهمتصل 
زم -رد واحدها

 .غذا و دارو

هت خريد نرم اف

ديد درحال برر

 دارو درحال بر

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

  

MMTد مراكز

ري ودرمان سوء

  .كنون

 از سوء مصرف
D اعتياد وMT

.بادل اطالعات
تعداد مراكز م 

 بررسي عملكر

دست معاونت غ
پيگيري جهحال

پيشنهاد جد: ر

معاونت غذا و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 ه

ارت بر عملكر

دفتر پيشگير: 

تاك 86زسال ا:

پيشگيري :مه
Databankد

 درخصوص تب
:مده برنامه

مان الزم جهت

درد: ي برنامه
درحا:ي برنامه

سال اخير5در

با هماهنگي: 

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رمان  دانشگاه

نظا  :ن برنامه

مجري برنامه

:سابقه برنامه 

اهداف برنامه  
ايجا  -صوصي

ساير شهرستانها
شاخصهاي عم  

زما -ن مصرفي
 .ت پوشش

منابع اعتباري 
وضعيت فعلي 

روند برنامه د 

:ادامه برنامه 

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت در-2

عنوان-2-78

م  -2-78-1

2-78-2- 

2-78-3 -
MM دولتي وخص
ارتباط با س -ياد

2-78-4-
ميزان متادن -ش

ده معتادين تحت
2-78-5- 
2-78-6- 

2-78-7- 

2-78-8- 

گز                 

 

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2
MT

با اعتي
2-2

پوشش
پروند

2-2
2-2

2-2

2-2



  ني كاشان

 

كز متادون 

 - ن تراپي
 آموزشي 

واد مخدر 

بهداشتي درمان

   كاشان 

  .رات آن

                

  

 كننده در مراك

 مراكز متادون
ل پمفلت هاي

ه هاراجع به مو

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  

اد مخدر وخطر
                     

. وخطرات آن
ك  افراد شركت

 

 1388 . 

آموزشي براي
انشگاه وارسال

 رساني خانواده

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

درخصوص مو
    صرف مواد

واع مواد مخدر
ن خانواده هاي

.ست جمهوري
ي اجرا درسال
عدادي جزوه آ
رسطح شهر ود

  .دم

خصوص اطالع

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

منابع آموزشي د
ودرمان سوء مص

13   

درخصوص انو
زيع جزوه ها بين

رياس 101034ف
برنامه ريزي برا

ارسال تع: ير
مايش اعتياد در
تياد و آحاد مرد
ج مطلوب درخ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

وتامين لوازم وم
دفتر پيشگيري

385جرا درسال
اطالع رساني د 

توز: ه برنامه

رديف: رنامه
درحال ب:رنامه

سال اخي5ر
واد مخدر وهما
ولتي ترك اعت
تا زمانيكه نتايج

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

 ن  دانشگاه

تهيه و  :رنامه
د :ري برنامه
اج :بقه برنامه

:داف برنامه
خصهاي عمده

ابع اعتباري بر
ضعيت فعلي بر
وند برنامه در
فته مبارزه با مو
ز خصوصي ود

ت: امه برنامه

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت درمان-
عنوان بر-79-
مجر  -79-1-
ساب  -79-2-
اهد  -79-3-
شا  -79-4-

منا  -79-5-
وض  -79-6-
رو  -79-7-

ي نمايشگاه هف
 اعتياد به مراكز

اد  -79-8-
 . گيرد

گز                 

 

  

  

2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-
2-2-

 .تراپي

2-2-
2-2-
2-2-

برگزاري
هراجع ب

2-2-
صورت



  ني كاشان

.  

ي برخورد با 
د ومضرات 

  

د در مراكز 
 عادي وفعال

موزش داده 

بهداشتي درمان

   كاشان 

)رتهاي زندگي
                 

 اعتياد،روشهاي
ت واينكه فوايد
 .صميم گيري

ده هاي موجود
عداد بسيجيان ع

 

سطح جامعه آم

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

مهار(حاد مردم
                  

ش فرزندان به
رف متادون است
ت،حل مسئله،تص
ش،تعداد خانوا

ي ودبيرستان،تعد

.ج،بنياد شهيد

ي از اعتياد درس

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

طالع رساني آح
       رف مواد

ي وعلل گرايش
كه درحال مصر
تياد مثل قاطعيت
ر جهت آموزش
مقاطع راهنمايي

 .تي

پايگاههاي بسيج
138 .  

جهت پيشگيري

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

عتياد ازطريق اط
رمان سوء مصر

1 .   

 ها از چگونگي
ورد با فردي ك
تبط با مسئله اعت
د مراكز پرخطر
ن محصل در م

 معاونت بهداشت
جرا در مدارس،پ
87شروع درسال

تهاي زندگي ج

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

ي از گسترش اع
ر پيشگيري ود

384درسال وع
آگاهي خانواده
چگونگي برخو

مرت اي زندگي
تعداد  :برنامه

دانش آموزان د
.يد وجانبازان

دردست: امه
درحال اج:مه

ش: سال اخير
 زمانيكه مهارته

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

   دانشگاه

پيشگيري  :امه
دفتر: ي برنامه
شروع :ه برنامه

آ :اف برنامه
د كشيده شده،چ
آموزش مهارتها
صهاي عمده ب
ج،مدارس،تعداد
ه هاي بنياد شهي
ع اعتباري برنا
يت فعلي برنام

س5د برنامه در
تا: ه برنامه
  .صل گردد

زارش عملكرد

بر - 2    

عاونت درمان
عنوان برنا- 8
مجري  -1- 8
سابقه  -2- 8
اهدا  -3- 8

كه تازه به اعتياد
ادون چيست،آ

شاخص  -4- 8
سيجيگاههاي ب

ي بسيج، خانواده
منابع  -5- 8
وضعي  -6- 8
روند  -7- 8
ادامه  -8- 8

ج مطلوب حاص

گز                 

 
 

مع-2-2
2-2-80
2-2-80
2-2-80
2-2-80

فرزندي ك
مصرف متا

2-2-80
پا پرخطر،

پايگاههاي
2-2-80
2-2-80
2-2-80
2-2-80

شود ونتايج



  ني كاشان

شش گرفتن 

حت پوشش 
ش درمراكز 

ره ديده كه 
سيس مركز 

دهند ونتايج 
  .گردد

بهداشتي درمان

   كاشان

            

تحت پوش -قي

داد معتادين تح
زن تحت پوشش

 .ت مي باشند

كان عمومي دور
مجوز تاس 31ه 

ت پوشش قرارد
صوصي حاصل گ

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

                     

ر معتادين تزريق

تعد -طول سال
عداد معتادين ز

حال ارائه خدمات
به پزشك 31ده 

ء كميسيون ماد

تحتمعتادان را
 در مراكز خص

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

        رف مواد

ستان به ويژه در

 خصوصي درط
تع - خصوصي

 .ت جمهوري

خصوصي درح
بار دركميته ماد
الحديد اعضاء

مام نقاط شهر م
ي به مددجويان

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

 . MMTصي
رمان سوء مصر

  

درسطح شهرس
MMT .  

د مجوز مراكز
شش درمراكز

رياست 10103
مركز خ 21ضر
ماه يكب 3-2هر

ت براساس صال

خصوصي درتم
رخدمت رساني

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 مراكز خصوص
ر پيشگيري ود

.تاكنون 82ل
كاهش آسيب د
Tتادان درمراكز

تعداد  :برنامه
ريقي تحت پو

34رديف : مه
درحال حا :مه

ه :سال اخير
ن   موجود است

زمانيكه مراكز خ
 ترك اعتياد در

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

   دانشگاه

گسترش  :امه
دفتر :ي برنامه
زسالا:ه برنامه

ك :اف برنامه
خانواده هاي معتا
صهاي عمده ب
داد معتادين تزر

ع اعتباري برنا
يت فعلي برنام

5د برنامه در
ر معاونت درمان

  .د
تا ز:  ه برنامه

بازدهي مراكز

زارش عملكرد

بر - 2

عاونت درمان

عنوان برنا-8
مجري  -8-1
سابقه  -8-2
اهدا  -8-3
حمايت  خ -د
شاخص  -8-4

تعد -خصوصي
.   

منابع  -8-5
وضعي  -8-6
روند  -8-7

ت مجوزشان در
ياد داده مي شو

ادامه  -8-8
رمورد افزايش ب

گز                 

 
 

 
  
  
  

مع-2-2

2-2-81
2-2-81
2-2-81
2-2-81

بعنوان معتا
2-2-81

درمراكز خ
.خصوصي

2-2-81
2-2-81
2-2-81

درخواست
درمان اعتيا

2-2-81
مطلوب در



  ني كاشان

 به كليه 

 آموزش 

  

ي داخلي 

وطه جهت 

بهداشتي درمان

   كاشان

  .ي

رساني صحيح

هماهنگيي و

   كاشان 

.رنامه دبيرخانه

ها بين واحدها

ش متصدي مربو

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ه هاي آموزشي

زشي واطالع ر

  .كاركنان

ان،يكسان ساز

داشتي درماني

برمه ها ازطريق 

 وارسال نامه ه

  .مات

كزي وآموزش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ت تشكيل دوره

     
  پايلوت -

وره هاي آموز

كيفي آموزش ك

شي حوزه درما
  .آموزشي

 و خدمات بهد

وپاسخگويي نام

      
  پايلوت -

 تحويل،پاسخ

 متقاضيان خدم

رخانه ستاد مرك

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي
  

م آموزشي جهت

    منطقه اي
        منطقه اي
 به برگزاري د

ال بردن سطح ك

ل كميته آموزش
 تقويم ساالنه آ

علوم پزشكي
  

ن جهت ثبت و

     منطقه اي
-       منطقه اي
مور مربوط به

ن ارائه پاسخ به

ي برنامه در دبير

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

  

وتنظيم تقويمه

                     
                     

نظم دادن :ه
  . مذكور

باال:ده برنامه

تشكيل : برنامه
شي جهت تهيه

رايي دانشگاه

ده از اتوماسيون

                     
                      

تسريع در ام :

زمان :ه برنامه

اجراي :رنامه

و برنا 87د سال

برنامه هاي اجر

رمان دانشگاه

تهيه:ن برنامه

  : وع برنامه
ملي               

پايلوت     -لي
اهداف برنامه
ت در كالسهاي

شاخصهاي عمد

وضعيت فعلي
جوزهاي آموزش

رنامه هاي اجر
 ان دانشگاه

استفاد: برنامه

  :  ع برنامه
ملي                
پايلوت     -ي

:هداف برنامه

اخصهاي عمده

ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر -2

معاونت در -2

عنوان -2-82

نو -2-82-1
م                     

مل                   
ا -2-82-2

ل جهت شركت

ش -2-82-3

و -2-82-4
حدها واخذ مج

بر - 2
معاونت درما -

عنوان -83-

نوع -83-1-
                       

ملي                   
اه -83-2-
 .ي

شا - 83-3-

وض -83-4-
 .برنامه

گز                 

2-2
 
2-2
 
2-2

        
        

2-2
پرسنل

 
2-2
 
2-2

بين وا
 

  

2-2-
 
2-2-
 
2-2-

           
          

2-2-
وخارجي

2-2-
 
2-2-

اجراي ب
  
  



  ني كاشان

 برگزار مي 
 

ي ازبين 
عضويت 
زشي در 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ت آن ماهانه
.هي وخدماتي

   كاشان

. 

 رابط آموزشي
حدها جهت ع
هي هاي آموز

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ساني كه جلسا
ي از امور رفاهي

داشتي درماني

     

شهاي ارائه شده
 درمان،معرفي

سان مجرب واح
دور ابالغ گواه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  لوت

 .ل

دهي نيروي انس
كيك امور اداري

 و خدمات بهد

                     
  يلوت

رسنل از آموزش
موزشي حوزه
غ براي كارشناس
طح دانشگاه،صد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

 .ان

          ه اي
پايلو - منطقه اي

 .ر

 رضايت پرسنل
ل كميته ساماند

،تفك 87درسال

كي علوم پزش
  

 .ش كاركنان

        طقه اي
پاي -  منطقه اي

  .ش

يزان آگاهي پر
شكيل كميته آم
ت،صدور ابالغ

ش درمان درسطح

  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

ل كميته كاركنا

               منطقه
                     

هت ارتقاء امور
ميزان : برنامه
تشكيل:رنامه

 حوزه درمان د

رايي دانشگاه

 ه

ماندهي آموزش

                 منط
                     

   : ه
  رسنل

ان بعد از آموز

مي :مده برنامه
تش :ي برنامه

 صادرشده است
ساعات آموزش

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
 ن دانشگاه

تشكيل:برنامه
  :  برنامه

                     
ايلوت           

  :اف برنامه
  .ي كاركنان

ريزي آينده جه
خصهاي عمده

ت فعلي برضعي
زشي كاركنان

رنامه هاي اجر

رمان دانشگاه
سا:ان برنامه
 : نوع برنامه

                     
پايلوت          

اهداف برنامه
ي الزم جهت پر
 كارايي كاركنا

شاخصهاي عم 
وضعيت فعلي 

 كه ابالغ آنان
كسان سازي س

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت درمان

عنوان بر -84
نوع -84-1

ملي                
پا -ملي            

اهد -84-2
مشكالت اداري
كت در برنامه ر

شاخ - 84-3
وضع -84-4

كيل كميته آموز

بر - 2

معاونت در -2
عنوا -2-85
ن -2-85-1

ملي                
-ملي              

ا -2-85-2
رائه آموزشهاي
ررسي افزايشك

2-85-3-
2-85-4-

شناسان ستادي
كميته مربوطه،يك

  . رين زمان

گز                 

2-2- 
2-2-4
2-2-4

            
            

2-2-4
رفع م -1 
شرك -2  
2-2-4
2-2-4

شود،تشك
  
  

2-2
2-2
2-2

      
      

2-2
ار -1
بر -2
 
2-2
2-2

كارش
در ك
تركم



  ني كاشان

 .م

وظايف 

 نمودن 

 كاريها 

يل داده 

بهداشتي درمان

   كاشان

 . انجام كار

 .جوع

ع درحال انجام

   كاشان

رشته شغلي و و

غل ومشخص

ري از موازي

ي به افراد تحوي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 برحسب زمان
ب رجمندي اربا

يم ارباب رجوع

داشتي درماني

براساس رنان 

   

يفه براي هرشغ

ركنان وجلوگير

زشيابيه هاي ار

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

دمات بهد و خ

 .كارسنجي

         
  پايلوت -

واقعي كاركنان
رفعاليت،رضايتم
سئول طرح تكري

 و خدمات بهد

 وظايف كاركن

                     
  يلوت

ص شرح وظي

ت عملكرد كار

ل همراه با برگه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي
  

زمان سنجي وك

   منطقه اي
-        منطقه اي
يزان عملكرد و

زمان انجام هر :
يين ومعرفي مس

علوم پزشكي
  

 وابالغ شرح

         قه اي
پاي -  منطقه اي

رسنل درخصوص

ارتقاء كيفيت 

ح وظيفه پرسنل

  

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 گاه

اجراي برنامه ز
:  

                    
                     

سنجش مي :مه
:عمده برنامه

تعي:ي برنامه

رايي دانشگاه

  ه

تدوين وتنظيم

                منطق
                     

پر هتوجي :مه

:عمده برنامه

شرح :ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

 درمان دانشگ
:عنوان برنامه

:نوع برنامه  -
ملي                

پايلوت     -ي
اهداف برنام -
شاخصهاي ع -
وضعيت فعلي -

رنامه هاي اجر

رمان دانشگاه

ت:وان برنامه

 : نوع برنامه
                     

پايلوت          
اهداف برنام 

شاخصهاي عم 
 . رجوع

وضعيت فعلي 

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت -2-
عن - 2-86-
-2-86-1-

م                     
ملي                   

-2-86-2-
-2-86-3-
-2-86-4-

بر - 2

معاونت در -2

عنو -2-87
 .له

ن -2-87-1
ملي                

-ملي              
2-87-2-

 .ف هر فرد

2-87-3 -
گرداني ارباب ر

2-87-4-
 

گز                 

2-
2-
2-
   
   
2-
2-
2-

  
  
  

2-2
 
2-2

محول
2-2

      
      

2-2
وظايف

2-2
وسرگ

2-2
.شد

  
 
  



  ني كاشان

ل كمك 

 بخشهاي 

يئت 

بهداشتي درمان

   كاشان

  ه

وزشي و وسايل

  شي

   كاشان

ارت خوان در

غياب اعضاي هي

  هويت آنان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

موزشي دانشگا

ان به منابع آمو

 كمك آموزش

داشتي درماني

مي و نصب كا

هتر حضور و غي

ن و تشخيص ه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ي گروههاي آم

    

مي و دانشجويا

رسي به وسايل

 و خدمات بهد

عضاء هيئت علم

  

   
ساماندهي به -ي

خروج دانشجويا
  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

ك آموزشي براي

  منطقه اي
     ي پايلوت

هيئت علمعضاء

ليه كالسهاي در
  برنامه% 95

علوم پزشكي
  

ونيكي جهت اع

  ه اي
        پايلوت

حضور و غياب
هيئت علمي ضاء

نترل ورود و خر
 اقدام مي باشد

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 گاه

ن وسايل كمك
 

                  ×
          منطقه اي

  
  ش دانشگاه

سترسي آسان اع

تجهيز كل :امه
پيشرفت :رنامه

رايي دانشگاه

   اه

ر كارت الكترو

           
منطقه×            

        منطقه اي
 

     نه و تغذيه
 تسريع در امر ح
د و خروج اعض

تسهيل كن :امه
در دست :نامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

دانشگ  موزشي

تامين : برنامه
    :ع برنامه

ملي              
 پايلوت          
 :داف برنامه

قاء سطح آموزش
تسهيل و دست:  

خص هاي برنا
ضعيت فعلي بر

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگا

صدور :برنامه

      :ع برنامه
ملي               

يلوت            
 :داف برنامه

كتابخا -جويي
 هيئت علمي و

كنترل ورود: ي 

خص هاي برنا
ضعيت فعلي برن

زارش عملكرد

بر - 2

آممعاونت -3

عنوان -3-1
نوع -3-1-1

                  
ملي پ               

اهد -3-1-2
ارتق :ف كلي 

ف اختصاصي
  شي

شاخ-3-1-3
وض -3-1-4

بر - 2

معاونت آمو -

عنوان ب -2-
  ف دانشگاه

نوع -2-1-
                  

ملي پا             
اهد -2-2-

   :ف كلي 
يع كارت دانشج
ور رفاه اعضاء
ف اختصاصي

   دانشگاه
شاخ -2-3-
وض -2-4-

گز                 

2-3

2-3
2-3

      
       

2-3
اهدا

اهداف
آموزش

2-3
2-3

  

2-3-

2-3-
مختلف

2-3-
        
         

2-3-
اهداف

تجميع -
به منظو
اهداف
علمي

2-3-
2-3-



  ني كاشان

 واستفاده 

ن جهـت  

بهداشتي درمان

  كاشان 

  به اطالعات

 العات

گزارش گيري

طاف پذيري آ

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

سهيل دسترسي ب

برنامه بانك اطال
ي گ به خود برا

ح دانشگاه و انعط

  ر

داشتي درماني

  ئت علمي

 ك اطالعات

  هاي موجود

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 اطالعات وتسه

   

ن به اطالعات ب
ت بانك مربوط

درسي در سطح
  .مايند

ر وخريد سرور

 و خدمات بهد

عات اعضاي هيئ

   

بانكز گزارشات 

ري از پتانسيل ه
  .زي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

ي جهت بانك

  منطقه اي
      ي پايلوت

لمي در هرزمان
مي به اطالعات

  نك
رائه واحدهاي د
نمتخاب واحد

حله تامين اعتبار

علوم پزشكي
  

مه بانك اطالع

  طقه اي
       پايلوت

مي ومديران از
  ت نرم افزار

دهي و بهره ور
قدام وبرنامه ريز

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

  اه

سرور اختصاصي

م×                 
         منطقه اي

عضاي هيئت عل
ضاي هيئت علم

  عات اداري
 به اطالعات بان

تمركز ار :نامه
هاي مختلف انت

در مرح :  :نامه

رايي دانشگاه

   ه

وب نمودن برنام

منط×               
         منطقه اي

ضاي هيئت علم
ده از گزارشات

افزايش بازد :مه
در دست اقدمه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگا

تهيه س : برنامه
     :ع برنامه

ملي              
پايلوت           
  :داف برنامه

سي مديران واع
دسترسي اعض: ي 

 حتي غير از سا
سئولين دانشگاه
خص هاي برنا
د در وضعيت ه
ضعيت فعلي بر

رنامه هاي اجر

زشي دانشگاه

تحت و :رنامه
    :برنامه

ملي              
ايلوت           

   :ف برنامه
 در استفاده اعض
هولت در استفا
خص هاي برنام
عيت فعلي برنا

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آمو -

عنوان -3-
نوع -3-1-

                  
ملي پ              

اهد -3-2-
دسترس: ف كلي

ف اختصاصي
مه در هر زمان
سي مديران ومس

شاخ -3-3-
وياني كه بتوانند

وض -3-4-

بر - 2

معاونت آموز -

عنوان بر -4-
نوع ب -4-1-

                  
ملي پا              

اهدا -4-2-
تسهيل : كلي 

سه : ختصاصي
شاخص -4-3-
وضعي -4-4-

گز                 

  

2-3-

2-3-
2-3-

        
         

2-3-
اهداف
اهداف
از برنام
دسترس

2-3-
دانشجو

2-3-
  

  

2-3-

2-3-
2-3-

          
           

2-3-
اهداف
اهداف ا

2-3-
2-3-



  ني كاشان

شي  

  . شد

بهداشتي درمان

   كاشان

هاي برتر آموزش

  هها

   توليد علم

ع اجرا خواهد

شكي و خدمات ب

درمانيداشتي 

 ارائه دستاورده

ر سطح دانشگاه
  ش

ري در راستاي

ي وزارت متبوع

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 مطهري جهت

   

  ك آموزشي
  رداني از آنها

ه عنوان الگو در
وليد علم و دانش

  ور

ت سرمايه گذار

عاونت آموزشي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

آموزشي شهيد
  ت علمي

  قه اي
       پايلوت

  ها
ا و لوازم كمك
 دانشگاه و قدر
 و معرفي آن به
تيد در عرصه تو
 در سطح كشو

  نشگاه
سرمايه و هدايت

مين بارتوسط مع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   اه

ري جشنواره آ
ازنشستگان هيئت

                
منطق×            

        منطقه اي

  نشگاهي
دانشگاههي در

ت در دستگاهها
 حال اجراء در
جديد آموزشي

مناسب اساتور
رصه توليد علم
 براي اساتيد دان
 جهت جذب س

  ت آموزشي
   :امه

براي دوم: نامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگا

برگزا: برنامه
تيد برجسته و با

   :   ع برنامه
ملي               

ايلوت            
 : داف برنامه

هاي مطلوب دانش
 جاري آموزشي

تجهيزات -ندها
ي آموزشي در
ي فرايندهاي ج
سب جهت حضو
بت سالم در عر
ي جديد شغلي
هاي آموزشي

ادل خدمات و تب
خص هاي برنا
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آم -

عنوان -5-
 با تقدير از اسات

نوع -5-1-
                   

ملي پا             
اهد -5-2-

  :ف كلي 
ناسايي فرايندها
تقاء فرايندهاي
اع اصالح فراين
جه به فرايندهاي
اسايي و طراحي
جاد فضاي مناسب
جاد فضاي رقابت
جاد فرصت هاي
جاد بازار فرايند
يجاد بازار ارائه

شاخ -5-3-
وض -5-4-

گز                 

2-3

2-3
همراه

2-3
       
         

2-3
اهداف

شن -1 
ارتق -2
ابد -3
توج -4
شنا -5
ايج -6
ايج -7 

ايج -8
ايج -9

اي -10
2-3
2-3
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ني كاشان

  تكميلي

و دسترسي 

ا زيدنت يـ 

بهداشتي درمان

   كاشان

ص تحصيالت ت

ت الكترونيك و

يئت علمي و ر
   دست اقدام

   حقيقاتي

   كاشان

  گاه

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

وزشي بخصوص

ميلي از خدمات

اساس تعداد هي
ن نامه هاي در

تحق- آموزشي

داشتي درماني

اي جاري دانشگ
  ن

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ي گروههاي آمو

 

تحصيالت تكم

تر هر گروه برا
 پژوهشها و پايا
هها به تجهيزات

 و خدمات بهد

     

IT  در فرآيندها
دانشجويا% 10

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

تحقيقاتي –شي

  نطقه اي
        پايلوت

 و دانشجويان ت

ش تعداد كامپيو
يقاتي بر اساس

دن نسبي گروهه

علوم پزشكي
  

         
  طقه اي

    اي پايلوت

 

Tده از سيستم 

0ام اينترنتي از

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

  ه

و تجهيز آموزش
 

منط×                
      منطقه اي پ

دستياران –مي
  م

افزايش: برنامه
 ابزارهاي تحقيق

تجهيز بود :امه

رايي دانشگاه

   شگاه

 ت نام اينترنتي
                  

منطق×             
            منطقه ا

:   
 ام دانشجويان
  رباب رجوع

استفاد  :برنامه
ثبت نا : برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگاه

تامين و :رنامه
       : برنامه

ملي              
لوت              

  :اف برنامه
عضاء هيئت علم
و آموزشي الز
خصهاي عمده
جهيز گروهها به
عيت فعلي برنا

رنامه هاي اجر

آموزشي دانش

ثبت :ن برنامه
  :وع برنامه

ملي                
ي پايلوت        
:اهداف برنامه
سهيل در ثبت نا

تكريم ار: صي
شاخص هاي ب
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آمو -

بر عنوان - 6-
نوع -1- 6-

                  
ملي پايل           

اهدا -2- 6-
ستفاده بيشتر اع
هاي تحقيقاتي و

شاخ -6-3-
سي ارشد و تجه

وضع -4- 6-

بر - 2

معاونت آ -3-

عنوا - 3-7-
نو -1- 3-7-

                  
ملي                 

ا -2- 3-7-
تس :داف كلي 

داف اختصاص
ش -3-7-3-
و -4- 3-7-

گز                 

  

2-3-

2-3-
2-3-

         
           

2-3-
امكان اس
به ابزاره

2-3-
كارشناس

2-3-
  
  
  

2-

2-
2-

    
     

2-
اهد
اهد

2-
2-
  



  ني كاشان

 

م طرح 

ي آينـده  

بهداشتي درمان

   كاشان

 

   هاي علمي

يان در پايان 

   كاشان

وها جهت اتمام

ايشي و برنامه ه

8  

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  و ارزيابي آن

ي آنها در كاره

 عملي دانشجوي

داشتي درماني

ياز وگرفتن نيرو

روههاي آموزش

88 شهريور ماه 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ي و كارورزي

    

 هاي عملكردي

گيري كارهاي

 و خدمات بهد

ت علمي مورد ني

  

زهاي كنوني گر

هيئت علمي در

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

زش كارآموزي

  ه اي
     ي پايلوت

فيلد و پتانسيل

ت ارزيابي يادگ

  .ي باشد

علوم پزشكي
  

هيئتب اعضاء

  منطقه اي
        پايلوت

  شناسي

و بر اساس نياز

خوان جذب هي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
   شگاه

اء كيفيت آموز
    

منطقه×           
          منطقه اي

   
دانشجويان در ف

جهتنترل دقيق

كميل شدن مي

رايي دانشگاه
   گاه

وان جهت جذب
 

م×                  
        منطقه اي

  نشگاه
  ي وكيفي

 تكميلي وكارش

جذب نير :امه

اعالم فرا :نامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
آموزشي دانش

ارتقا :ن برنامه
    :ع برنامه

ملي                
 پايلوت          
:هداف برنامه

رتقاء عملكرد د
   
نظارت و كن :ه

در حال تك  :مه

رنامه هاي اجر
موزشي دانشگ

فراخو :برنامه
اي باليني وپايه

    :ع برنامه
ملي             

ايلوت            
  :داف برنامه

هيئت علمي دانش
ها در ابعاد كمي
هاي تحصيالت

  : ي 
خص هاي برنا

ضعيت فعلي برن

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آ  -3

عنوان -3-8
نوع -3-8-1

                  
ملي               

اه -3-8-2
ار :  :ف كلي 

:ف اختصاصي
ص هاي برنامه

  صيالت

يت فعلي برنام

بر - 2
معاونت آم  -

عنوان ب -9-
ات در رشته ها

نوع - 9-1-
                   

ملي پا             
اهد -9-2-

   :ف كلي 
ل كادر اعضاء ه
ت علمي گروهه
 گرفتن رشته ها
ف اختصاصي

شاخ -9-3-
  گاه

وض -9-4-

گز                 

2-3

2-3
2-3

      
       

2-3
اهدا

اهداف
شاخص
تحصي
وضعي

  

2-3

2-3
وتعهدا

2-3
       
         

2-3
اهداف
تكميل
تقويت
امكان

اهداف
2-3

گدانش

2-3



  ني كاشان

 ارباب 

دوره هـاي      

 

  ا

 -ژكتـور  

  ه است

بهداشتي درمان

   كاشان

تكريم -موزش

ش دانشـجو در د

 
 

   كاشان

خواست گروهها

ويـدئو پرو-تـر 

ا صورت گرفته

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

كرد پرسنل آمو

جهـت آمـوزش

 ..... ) شكي و 
وبافت شناسي 

داشتي درماني

  

قاتي مورد درخ

پرينتـ -كـامپيوتر  

براي رفع نيازها

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  ميلي دانشگاه

 

  ر
د نگرش و عملك

ه پزشـكي در ج

ن و فيزيك پزش
عفوني  -وژي

 و خدمات بهد

 امكانات علمي

       

موزشي وتحقيقا

آموزشي بـه ك

دامات زيادي ب

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

تحصيالت تكمي

  طقه اي
        ايلوت

شورد نياز در ك
بهبود –موزش

وم پايه دانشكده
  ش دستيار

ستاري سالمندان
، پاتولويهوشي

  
پزشكي علوم

  

موزشي از نظر

  منطقه اي
  ه اي پايلوت

نات پيشرفته آم

دن گروههاي

 سال گذشته اقد

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 ه

ش دوره هاي تح

                  منط
      منطقه اي پا

 
متخصص مورد
هارت پرسنل آم

  آموزش
 گروههاي علو
ي جهت پذيرش

ناسي ارشد پرس
هاي دستياري بي

رايي دانشگاه
   اه

ء گروههاي آم

م×                  
              منطقه

موزشي به امكان

مجهز شد :رنامه

طي دو:رنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
زشي دانشگاه

گسترش:رنامه
     : برنامه

ملي           ×  
لوت              

: اف برنامه
 نيروي انساني م
تقاء دانش و مه
ين و مقررات آ
فعال تر نمودن

اي بالينيگروهه
  

شي براي كارشن
ي براي رشته ه

رنامه هاي اجر
موزشي دانشگا

ارتقا :ن برنامه
 :    ع برنامه

ملي             
لي پايلوت      
 :هداف برنامه

يزگروههاي آم
  : ي 

اخص هاي بر

ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آموز -
عنوان بر -10-
نوع -10-1-

                  
ملي پايل           

اهد -10-2-
تامين  : كلي 

ارت: اختصاصي
آشنايي با قوانين 

ف : هاي برنامه
سي ارشدو نيز گ
: فعلي برنامه
ال برنامه اموزش
م كار كارشناسي

بر - 2
معاونت آم -

عنوان -11-
نوع -11-1-

                   
مل                   

اهد -11-2-
تجهي :ف كلي 

ف اختصاصي
شا -11-3-

  اليزر

وض -11-4-

گز                 

2-3-
2-3-
2-3-

          
           

2-3-
اهداف
اهداف ا
-رجوع

شاخص
كارشناس
وضعيت

ارسا -1 
انجام -2

2-3

2-3
2-3

       
         

2-3
اهداف
اهداف

2-3
ويژيوا

2-3
  

  



  ني كاشان

 تحقيقـاتي       

ت 
  ور

كريم 

بهداشتي درمان

   كاشان

ـز آموزشـي و

تاه مدت فرصت
و خارج از كشو

   كاشان

تكر -ل آموزش

  . نبوده است

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

شـنايي بـا مراكـز

هاي كوت دوره 
ي علمي داخل و

داشتي درماني

 

 عملكرد پرسنل

رسنل آموزش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  نشگاه

 

  علمي

ت علمـي و آش

هيئت علمي در
در كنگره  هاي

 و خدمات بهد

 اسان آموزش

 

  ل آموزش 
هبود نگرش و

صصي جهت پر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

هيئت علمي دان

  نطقه اي
        پايلوت

 اعضاء هيئت ع

وان اعضاء هيئت

برخي اعضاء ه
ر و نيز حضور د

علوم پزشكي
  

كارشنارسنل و

  نطقه اي
        پايلوت

 عملكرد پرسنل
به –نل آموزش

 

  ع

 دوره هاي تخص

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 ه

ء علمي اعضاء ه

منط×                
      منطقه اي پ

 
شي و پژوهشي

افزايش تو: امه

حضور ب :نامه
 و خارج كشور

رايي دانشگاه

   ه

ش تخصصي پر

منط×                
      منطقه اي پ

مهارت و –ش
 و مهارت پرسنل
ررات آموزش

  : نامه

ت ارباب رجوع
آموزش :رنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
وزشي دانشگاه

ارتقاء :برنامه
   :ع برنامه

ملي              
لوت              
: داف برنامه

ش توان آموزش
 

خص هاي برنا
  ور

ضعيت فعلي برن
آموزش داخل

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگاه

آموزش:  برنامه
  :    ع برنامه

ملي              
لوت              
 :داف برنامه

نگرش – دانش
ارتقاء دانش:  

ي با قوانين و مقر
خص هاي برن

 شي تخصصي 
  مهارتي 

وزشي ورضايت
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آمو -
عنوان ب - 12-
نوع -1- 12-

                  
ملي پايل           

اهد -2- 12-
افزايش  :ف كلي 

  : اختصاصي
شاخ -12-3-

و خارج از كشو
وض -4- 12-

ي و بورسهاي آ

بر - 2

معاونت آمو -

عنوان -13-
نوع -13-1-

                  
ملي پايل           

اهد -13-2-
ارتقاء :ف كلي 

ف اختصاصي
آشنايي -رجوع

شا -13-3-
ي دوره آموزش
ي كارگاههاي

شاخص هاي آمو
وض -13-4-

گز                 

2-3-
2-3-
2-3-

         
           

2-3-
اهداف
اهداف

2-3-
داخل و

2-3-
مطالعاتي

  

2-3-

2-3-
2-3-

         
           

2-3-
اهداف
اهداف
ارباب ر

2-3-
برگزاري
برگزاري
بهبود شا

2-3-
  

  



  ني كاشان

ده به 

بهداشتي درمان

   كاشان

  م علم

   ردد

   كاشان

ي خدمات دهند

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ج نهادن به مقام
گاه برگزار ميگر

داشتي درماني

جميع واحدهاي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  ن برتر

 

  م

برتر بمنظور ارج
ذرماه در دانشگ

 و خدمات بهد

وزشي جهت تج

  

  زشي

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

ويق دانشجويان

  نطقه اي
        پايلوت

جاد رقابت سالم

 از دانشجويان ب
ين جشن در آذ

پزشكي علوم
  

ري معاونت آمو
  مي

  منطقه اي
        پايلوت

ه معاونت آموز

   ت اقدام

  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   ه

اري مراسم تشو

منط×                
      منطقه اي پ

  
ا يج -نشجويان

قدرداني :نامه
هرسال ا :رنامه

رايي دانشگاه

  اه

عه بخشهاي ادار
 امور هيئت علم

م×                 
        منطقه اي

ختلف در حوزه

   :رنامه

در دست  :رنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگاه

برگزا : برنامه
    :ع برنامه

ملي              
لوت              
: داف برنامه

انگيزه در دانش 
 

خص هاي برنا
ضعيت فعلي بر

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگا

توسع: ن برنامه
وتشكيل مركز

 :    ع برنامه
ملي              

يلوت            
 :هداف برنامه

ع واحدهاي مخ
  : ي 

اخص هاي بر

ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آمو -

عنوان - 14-
نوع -1- 14-

                  
ملي پايل           

اهد -2- 14-
افزايش :ف كلي 

  : اختصاصي
شاخ -14-3-
وض -4- 14-

بر - 2

معاونت آمو -

عنوان -15-
ي هيئت علمي و

نوع -15-1-
                  

ملي پا             
اه -15-2-

تجميع :ف كلي 
ف اختصاصي

شا -15-3-

وض -15-4-

گز                 

2-3-

2-3-
2-3-

         
           

2-3-
اهداف
اهداف

2-3-
2-3-

  

2-3-

2-3-
اعضاي

2-3-
        
         

2-3-
اهداف
اهداف

2-3-
  
2-3-

  



  ني كاشان

جرايي 

پرداختهـا   

بهداشتي درمان

   كاشان

 

  ي

   كاشان

 دوره شبانه واج

 طه

شفاف سـازي پ

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 زشي در وب

حدهاي متقاضي

داشتي درماني

راي دانشجويان

هاي مالي مربوط

جويان شبانه وش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

زه معاونت آموز

 

ترين زمان با واح

 و خدمات بهد

ر بخش مالي بر

  

وزشي در بخشه

مور مالي دانشج

  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

 مربوط به حوز

  طقه اي
        ايلوت

  لكترونيك

عات در سريعت
   جرا

علوم پزشكي
  

فزاري سماء در

  منطقه اي
        پايلوت

ت معاونت آمو
  انشجويان

ي وتمركز در ا

 تكميل نهايي

  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 ه

شدن اطالعات

منط×               
      منطقه اي پا

راستاي دولت ال
  ه اطالعات

تبادل اطال:امه
درحال اج:نامه

رايي دانشگاه

  اه

اي برنامه نرم اف

م×                  
        منطقه اي

 

كنترل ونظارت –
جام امور مالي دا

هماهنگي: رنامه

در حال :برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
زشي دانشگاه

بروز ش:برنامه
  :برنامهع 

ملي              
لوت              
 :داف برنامه

 اطالعات در ر
سترسي آسان به
خص هاي برنا
عيت فعلي برن

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگا

اجر :برنامه ن
  دانشكده ها
   :ع برنامه

ملي             
ايلوت            
:هداف برنامه

–نت آموزشي

 وتسريع در انج
  : ي 

شاخص هاي بر

ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آموز -
عنوان ب -16-
نوع -16-1-

                  
ملي پايل           

اهد -16-2-
تكميل: كلي 

دس :اختصاصي
شاخ -16-3-
وضع -16-4-

بر - 2

معاونت آم -

عنوان -17-
 آن در سطح د

نو -17-1-
                   

ملي پا             
اه -17-2-

   :ف كلي 
امور مالي معاون
 ارباب رجوع
ف اختصاصي

ش -17-3-
   دانشجويان

وض -17-4-

گز                 

2-3-
2-3-
2-3-

          
           

2-3-
اهداف
اهداف ا

2-3-
2-3-

  

2-3

2-3
نمودن

2-3
       
         

2-3
اهداف
مركز ا
تكريم
اهداف

2-3
جهت

2-3
  



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  رباب رجوع

داشتي درماني

  ي آنها

  ز مطالعات

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  ش دانشگاه

  

مور وتكريم ار

 و خدمات بهد

   

يوتر وجمع بندي

كارشناس مركز

  .قرار دادم

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

ره كل آموزش

  نطقه اي
        پايلوت

جام اعمل در ان
   برنامه ريزي

  
علوم پزشكي

  

  تيد

  منطقه اي
       پايلوت

دستي در كامپيو

 دانشكده ها وك

ت اقدام وتنظيم

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 ه

ني ديجيتال ادا

من×                 
       منطقه اي

  دانشجويان
 سطح دانشگاه

سرعت ع :نامه
در حال:رنامه

رايي دانشگاه

   اه

تم ارزيابي اسات

م×                  
        منطقه اي

   

  ده
وراق بصورت د

 زشيابي

ناسان آموزش

   :رنامه

در دست :رنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
وزشي دانشگا

بايگا:ن برنامه
   :ع برنامه

ملي              
يلوت             
 :داف برنامه

 امور بايگاني د
 دانشجوان در س

  : 
اخص هاي برن
ضعيت فعلي بر

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگا

سيست :ن برنامه
  :   ع برنامه

ملي             
ايلوت            
:هداف برنامه

شيابي انجام شد
اوشتباه در ثبت

عتر به نتيجه ارز
ذ ووقت كارشن

  
اخص هاي بر
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آمو -
عنوان -18-
نوع -18-1-

                   
ملي پاي            

اهد -18-2-
  :ف كلي 

ت در دسترسي
 در انجام امور
ف اختصاصي

شا -18-3-
وض-18-4-

بر - 2

معاونت آم -

عنوان -19-
نوع -19-1-

                   
ملي پا             

اه -19-2-
   :ف كلي 

ن كامل به ارزش
يري از خطا واش
ي آسانتر وسريع
 جويي در كاغذ

 :ف اختصاصي
شا -19-3-
وض -19-4-

گز                 

2-3-
2-3-
2-3-

        
          

2-3-
اهداف

سهولت 
تسهيل
اهداف

2-3-
2-3-

2-3

2-3
2-3

       
         

2-3
اهداف
اطمينان
جلوگي
دستيابي
صرفه
اهداف

2-3
2-3
  



  ني كاشان

 امكانات 

 

بهداشتي درمان

   كاشان

ي بيمارستاني به

  الزم

   كاشان

   هستند

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

دهاي آموزشي

ريد تجهيزات ال

داشتي درماني

ه هيئت علمي 

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

نشكده ها وفيلد

 

 آموزشي وخر

 و خدمات بهد

  شرايطجد

     

د قابل قبولي از

 

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

ي آموزشي دان

  نطقه اي
        پايلوت

ي از گروههاي
   برنامه ريزي

علوم پزشكي
  

ي آموزشي واج
         
  طقه اي

    ي پايلوت

كه واجد تعداد

ل برنامه ريزي

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 ه

تجهيز گروهها

منط×                
      منطقه اي پ

  ش دانشگاه

نياز سنجي :امه
در حال بر :نامه

رايي دانشگاه

 گاه
كيك گروههاي
                 

منط×              
           منطقه اي

 :  
هاي تخصصي ك

  : رنامه

در حال :برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
وزشي دانشگاه

ادامه ت : برنامه
  ي

  :    ع برنامه
ملي              

لوت              
 : داف برنامه

 كيفيت آموزش
  :  

برناخص هاي
ضعيت فعلي بر
رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ
تفك :ن برنامه
   :وع برنامه

ملي               
 پايلوت         
:هداف برنامه

 نمودن گروهه
   

شاخص هاي بر
وضعيت فعلي ب

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آمو -
عنوان -20-

ي وآزمايشگاهي
نوع -20-1-

                  
ملي پايل           

اهد -20-2-
ارتقاء :ف كلي 

ف اختصاصي
شاخ -20-3-
وض -20-4-

بر - 2

معاونت آم -3
عنوان -3-21
نو -1- 3-21

                  
ملي                

اه -2- 3-21
جدا :ف كلي 

:ف اختصاصي
ش -3-21-3
و -4- 3-21

گز                 

2-3-
2-3-

آموزشي
2-3-

         
           

2-3-
اهداف
اهداف

2-3-
2-3-

2-3
2-3
2-3

       
        

2-3
اهداف
اهداف

2-3
2-3
  



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

  ي دانشجويان

   كاشان

  زمايشگاهي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

هاي علمي براي

داشتي درماني

  پزشكي

ت آموزشي وآز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 ي

  

زشي وبازديده
  زشكي

 

 و خدمات بهد

 آموزش رشته پ

 

تجهيزاتكي ،
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علوم پزشكي

  

خاص آموزشي

  منطقه اي
        پايلوت

ارگاههاي آموز
ي دانشجويان پز

 ل برنامه ريزي

  
علوم پزشكي

  

ن المللي جهت

  ي
        پايلوت

 از فضاي فيزيك

   برنامه ريزي

  
  
  
  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 اه

ي برنامه هاي خ
  

م×                  
        منطقه اي

 

 ن دوره انترني
وزي مدون وكا
 فيزيوپاتولوژي

   :رنامه

در حال :برنامه

رايي دانشگاه

 ه
س دانشگاه بين

                
منطقه اي×       

      منطقه اي پا
   

شرايط الزم اعم
   :نامه

در حال :رنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
موزشي دانشگا

اجرا :ن برنامه
   :وع برنامه

ملي             
ايلوت            
:هداف برنامه

ي عملي در پايان
 علمي وبازآمو

I در دوره هاي
 :ي 

شاخص هاي بر
ضعيت فعلي ب

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگاه
تاسيس: برنامه

   :برنامهع 
ي                   
لوت              
:داف برنامه

 آوردن تمام ش
اخص هاي برن
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت آم -
عنوان -22-
نو -22-1-

                   
ملي پا             

اه -22-2-
   :ف كلي 

ري آزمون هاي
ري سمينارهاي

ICMي اجراي 
ف اختصاصي

ش -22-3-
وض -22-4-

بر - 2

معاونت آمو -
عنوان - 23-
نوع -1- 23-

ملي               
ملي پايل            

اهد -2- 23-
فراهم :ف كلي 

شا -23-3-
وض -4- 23-

گز                 

2-3
2-3
2-3

       
         

2-3
اهداف
برگزار
برگزار
بررسي
اهداف

2-3
2-3

2-3-
2-3-
2-3-

         
          

2-3-
اهداف

2-3-
2-3-

  



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

  ئت علمي

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

گي اعضاي هيئ

اشتي درماني

  ي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 سياسي ، فرهنگ

 

 

و خدمات بهدا

 هاي كارشناسي

 

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

مذهبي ،  ابعاد
       
  ي

        ايلوت

  عاد

 جلسات منظم
   برنامه ريزي

  
علوم پزشكي و

  

ي وكمي رشته

  ه اي
        پايلوت

  ه
  ي

  ه
  .ي

  
  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   ه

ش جهت تقويت
                   

منطقه اي×       
      منطقه اي پا

لمي در كليه ابع

برگزاري: امه
در حال:  نامه

ايي دانشگاه ع

   ه
ء وتوسعه كيفي

               
منطقه×           

      منطقه اي پ
 

 كارداني وشبانه
هاي كارشناسي

   :نامه

  : رنامه
 كارداني وشبانه
هاي كارشناسي

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگاه

تالش : برنامه
  :   ع برنامه

ي                   
لوت              

  :برنامهداف
عضاي هيئت عل

خص هاي برنا
ضعيت فعلي بر

نامه هاي اجرا

وزشي دانشگاه
ارتقاء : برنامه
    :ع برنامه

ملي                
لوت              
:هداف برنامه

ي از رشته هاي
رخي از رشته ه
اخص هاي برن
ضعيت فعلي بر
ي از رشته هاي
رخي از رشته ه

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آمو  -

عنوان -24-
نوع -24-1-

ملي               
ملي پايل           

اهد -24-2-
ارتقاء اع :كلي 

  :اختصاصي 

شاخ -24-3-
وض -24-4-

بر- 2

آمومعاونت  -
عنوان -25-
نوع -25-1-

                  
ملي پايل           

اه  -25-2-
   : كلي 

 يا حذف برخي
ست وپيگيري بر

شا -25-3-
وض -25-4-

 يا حذف برخي
ست وپيگيري بر

گز                 

2-3-

2-3-
2-3-

          
           

2-3-
اهداف ك
اهداف ا

 
2-3-
2-3-

2-3-
2-3-
2-3-

         
           

2-3-
ك اهداف
كاهش
درخواس

2-3-
2-3-

كاهش
درخواس



  ني كاشان

ر مسائل 

وز دانشـجو         

بهداشتي درمان

   كاشان

هت پيشرفت در

زشـي ونيـز رو

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

درخشان در جه

وجشـنواره آموز

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

واستعدادهاي د

 

فتـه پـژوهش و
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علوم پزشكي
  

شجويان ممتاز و

        ايلوت

ي مراسـم در هف

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

  ه
دانش ق وترغيب

  جويي

  منطقه اي× 
      منطقه اي پا

برگـزاري :نامه
  د

  :رنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

زشي دانشگاه
تشويق: برنامه

در المپياد دانشج
   :رنامه

                     
لوت              
  :داف برنامه

 
خص هاي برن
جويان در المپياد
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آموز -
عنوان -26-

ي ونيز شركت د
نوع بر 26-1-

ملي             
ملي پايل           

اهد -26-2-
  :  كلي 

 :  اختصاصي 
شاخ -26-3-

 شركت دانشج
وض -26-4-

گز                 

2-3-
2-3-

آموزشي
2-3-

        
           

2-3-
اهداف
اهداف

2-3-
وتسهيل

2-3-



  ني كاشان

 مشاركت 

 

ناتومي 

بهداشتي درمان

   كاشان

شگاه وافزايش

 ل سالتحصيلي

   كاشان

ارشد آن شناسي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ليت جاري دانش

 هر ترم در طول

داشتي درماني

  ل اجرا

ي وزنان وكارش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهد و

ي والدين از فعال

 

دون در ابتداي
  يزي

 و خدمات بهد

موزشي در حال
  دانشجو -

 دستياري داخلي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي
  

افزايش آگاهي
   دانشجويان

  ي
        پايلوت

  نشجويان

ي برنامه هاي مد
اجرا وبرنامه ريز

  
علوم پزشكي

  

  آموزشي

   اي
         ايلوت

ف برنامه هاي آم
-اساتيد -وزشي

زيابي آموزشي
   بقيه دوره ها

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   ه
ه مدون جهت ا
 سالمت روان

 
منطقه اي×      

      منطقه اي پا
 

  لين دانشگاه
ت تحصيلي دان

برگزاري :نامه
درحال ا :رنامه

رايي دانشگاه

   ه

ي برنامه هاي آ

منطقه×          
      منطقه اي پا

 
  شي

ط قوت وضعف
برنامه آمو :امه
اتمام ارز :نامه

ب هاي آموزشي

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

وزشي دانشگاه
برنامه : برنامه

دانشگاه وارتقاء
    :ع برنامه

ي                    
لوت              
: داف برنامه

جويان با مسئول
توموثر در وضعي

 
اخص هاي برن
ضعيت فعلي بر

رنامه هاي اجر

زشي دانشگاه

ارزيابي :برنامه
   :ع برنامه

ملي                
لوت              
  :داف برنامه

وضعيت آموزش
ونيتورينگ نقاط
خص هاي برنا
ضعيت فعلي بر
 ارزيابي برنامه ه

زارش عملكرد

بر -  2

معاونت آمو -
عنوان -27-

 امور مختلف د
نوع -27-1-

ملي             
ملي پايل           

اهد -27-2-
  :  كلي 

ن والدين دانشج
ايج ارزشمند و

  : اختصاصي
شا -27-3-
وض -27-4-

بر - 2

معاونت آموز -

عنوان ب-28-
نوع -28-1-

م                  
ملي پايل           

اهد -28-2-
ارتقاء و : كلي 

مو :اختصاصي
شاخ -28-3-
وض -28-4-

شناسي وشروع

گز                 

2-3-
2-3-

آنها در
2-3-

        
           

2-3-
ك اهداف
تعامل بين
ايجاد نتا
اهداف

2-3-
2-3-
  

  

2-3-

2-3-
2-3-

          
           

2-3-
اهداف
اهداف ا

2-3-
2-3-

وانگل ش



  ني كاشان

هت 

EDC 
رد نياز 

بهداشتي درمان

   كاشان

جهيزات الزم جه

ED  ودر اتاق
انات ديگر مور

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

موده وساير تجه

 
  ميمه

DCط كارشناس 

ين محل از امكا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 انساني كارآزم
EDC  

   

 جهيزات الزم
ير تجهيزات ضم

  

  

ح وآناليز توسط
اين.نمحل است 

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

  

يزيكي ونيروي
Cه ها در مركز

  طقه اي
      ي پايلوت

ه وتهيه ساير تج
ك خوان وساير
اوراق امتحاني

واالت امتحاني
   ره امتحانات

عمليات تصحيح
وان نيز در همين

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   گاه

صاص فضاي في
ينه اي دانشكده

منط×              
         منطقه اي

   

اني كارآزموده
ب دستگاه مارك
بايگاني موقت ا

  اري نتايج
عدوم كردن سئو
آزموده در داير

   :رنامه

كليه ع :برنامه
ستگاه مارك خو

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ

اختص:ن برنامه
حانات چند گزي

  :وع برنامه
ملي               

پايلوت           
:هداف برنامه

حل ونيروي انسا
سب جهت نصب
ت نگهداري وبا
رهاي آناليز آما
 برش جهت مع
ختصاصي وكارآ
شاخص هاي بر
وضعيت فعلي ب
ل نگهداري دس

  حروم است

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آم -3

عنوان-3-29
يح مكانيزه امتح

نو -3-29-1
                  

ملي پ              
اه -3-29-2

   :ف كلي 
 واختصاص مح
اص محلي مناس

ايي جهتفسه ه
ونصب نرم افزار
ونصب دستگاه
گيري نيروي اخ

ش -3-29-3
و -3-29-4

 مي شود ومحل
 شده در باال مح

گز                 

2-3

2-3
تصحيح

2-3
       
        

2-3
اهداف
تعيين
اختصا
تهيه قف
تهيه و
تهيه و
بكارگ

2-3
2-3

انجام
وذكر



  ني كاشان

 

  ونيك
سعه 

  واليزر

بهداشتي درمان

   كاشان

 حوزه معاونت

 بايگاني الكترو
توس) انشجويان

ويژيو -وژكتور

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

در تمام اجزاي

  هينامه 

واجراي...)ت و
نظر سنجي از د

ويدئو پرو -كنر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ت كامپيوتري د
  )ك

  

له صدور گواه

   تحت وب
ثبت نمرات -د
از جمله نظ( كي

اسك -پرينتر –ر

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

العات  وخدمات
ولت الكترونيك

  قه اي
        پايلوت

راگيران تا مرحل
 راي برنامه

ي  وقرار دادن
انتخاب واحد –

زش علوم پزشك

  مارستانها
ه ها به كامپيوتر

 ل برنامه ريزي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   گاه

سعه فناوري اطال
اجراي دو( ات

منطق×             
        منطقه اي

   

حله ثبت نام فر
 ( E-LEA اجر

ضاي هيئت علمي
ثبت نام( رنتي

ت وتوسعه آموز
...  

دانشكده ها وبيم
زشي ودانشكده

   :رنامه

در حال :برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ

توس :ن برنامه
د  كيفيت خدما

   :وع برنامه
ملي               

ايلوت            
:هداف برنامه

ش مداوم از مرح
(ARNINGم

ك اطالعات اعض
ل خدمات اينتر
ر مركز مطالعات
...رك خوان و

ور وغياب در د
ي معاونت آموز
 دئو كنفرانس

شاخص هاي بر
ضعيت فعلي ب

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آم  -

عنوان -30-
شي جهت بهبود

نو -30-1-
                   

ملي پا             
اه -30-2-

   :ف كلي 
ي كردن آموزش
 آموزش مداوم

افزار بانك نرم 
 وبهبود وتكميل
 نرم افزاري در
ه از دستگاه مار
 يكپارچه حضو
جهيز واحدهاي
ازي سيستم ويد

ش -30-3-
و -30-4-

گز                 

2-3

2-3
آموزش

2-3
       
         

2-3
اهداف
اينترنتي
جهت
ارتقاء
توسعه
توسعه
هاستفاد
كنترل

ادامه تج
راه اند

2-3
2-3



  ني كاشان

..... ي و

 شور و
   

و انطباق 

شاركت 

  ش مداوم 
ن قانون 

هيزات 

شيوه  -
ت علمي 

ز طرف 

بهداشتي درمان

   كاشان

يي ، پيراپزشكي

درماني كش –ي 
يازهاي جامعـه

 حرفه مربوط و

شور و جلب مش

  .ابسته 

ن قانون آموزش
 كليه مشمولين

ش و خريد تجه

- معرفي اثرات 
م و اعضاء هيات

  ي 
كليه برنامه ها از

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

رستاري و ماماي

خدمات بهداشتي
ستـه منطبق با ني

  . قانون 
 علمي و عملي

ي كشدرمان –ي 

 و حرفه هاي وا

نش مشموليندا
طالع رساني به

  كي 
كنولوژي آموزش

شي مشمولين و
زش مداومن آمو

اخلي و خارجي
هاي برگزاري ك

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

هاي پزشكي ، پر

  

بهينه سازي خ ن
 حرفه هاي وابس
ه اي مشموالن ق
يي با تازه هاي

ت هاي بهداشتي

دمات پزشكي

ر ارتقاء سطح د
معه پزشكي و اط

وم جامعه پزشك
سايل پيشرفته تك

نيازهاي آموزش
لكرد مشمولين
داوم از كتب د
ت درخواست ه

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

حصيالن رشته ها
 زشكي كشور

  قه اي
        پايلوت

قانون) 1( ماده
ـات پزشكي و
مهارتهاي حرفه
 به منظور آشناي

گيريها و اولويت

مدو مطلوب خد
 
  وم

ختلف به منظور
زش مداوم جام

ن آموزش مداو
جهيز آنها به وس

جهت شناسائي ني
 ، نگرش و عمل
هاي آموزش مد
اسي شده جهت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

  گاه

وزش فارغ التح
مداوم جامعه پز

منطق×            
        منطقه اي

   

 شغلي موضوع
و مطلوب خدمـ
، دانش فني و م
شموالن قانون

استها ، جهت گ

  .درست قبلي
رد هاي كارآمد
موزش مداوم
ي آموزش مداو
زشي به صور مخ
 مربوط به آموز

  ش مداوم
 مشمولين قانون

و تج ي برنامه ها

ي تحقيقاتي ج
رزشيابي دانش
صوص برنامه ه
طلوب و كارشنا

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ

آمو:ن برنامه
قانون آموزش م

 :وع برنامه
ملي                

ايلوت            
:هداف برنامه

ش و مهارتهاي
هاي كارآمد و
گاهيهاي علمي ،
انش پزشكي مش

  .ه
ه پزشكي با سيا

ي د آموخته ها
شكي با استاندا
شوراي عالي آم
راي برنامه هاي
 و مطالب آموز
شريات ادواري

امه هاي آموزش
مل مشخصات

اريبرگزمراكز
  

 اجراي طرحهاي
و راهكارهاي ار
ت جديد در خص
راه حل هاي مط

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آم  -

عنوان -31-
قا اجراي كامل 

نو -31-1-
                  ×

ملي پا             
اه -31-2-

   :ف كلي 
سطح دانشتقاي 

ي به استانـدارد
ايش سطح آگا
هنگام كردن دا
 نيازهاي جامعه
شنا كردن جامعه

 
ويت و تحكيم

شنايي جامعه پزش
راي مصوبات ش
امه ريزي و اجر
يه و توليد مواد
چاپ كتب و نش
 شركت در برنا
هيه فهرست كا
سعه و تقويت م
 تقويت مراكز
هيه و تدوين و
وين آموزشي و
آوري اطالعات
ررسي و ارائه ر

گز                 

2-3

2-3
جهت

2-3
         
         

2-3
اهداف

ارتق -1
دستيابي

افز -2
به ه -3

آنها با
آش -4

 .آنها
تقو -5
آش -6
اجر -7
برنا -8
تهي -9

چ -10
جهت

ته -11
توس 12

جهت
ته -13

هاي نو
و گرد

بر -14



  ني كاشان

  كاهش 

وزش 

مداوم 

1388  

بهداشتي درمان

ت بهداشتي و ك

 برنامه هاي آمو

لوب آموزش م

8دون  در سال 

شكي و خدمات ب

  كشور
  ش مداوم

  ها 
  

طح ارائه خدمات

صحيح و دقيق

  كي 

  هها
ل به اهداف مطل

مد16، كنفرانس

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

عه پزشكي كجام
مه هاي آموزش
گزاري برنامه ها
هائي و آشكار
وم بر ارتقاء سط

العات و آمار ص

  ي
  پزشكي 

  
وم جامعه پزشك

وم در دانشگاه
ت برنامه در نيل

ك16 ,كارگاه 2
   و اجرا

دانش 88 ي سا ل
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موزش مداوم ج
و سخنرانان برنام
بل و بعد از برگ
ه دو صورت نه
ي آموزش مداو

اري و ارائه اطال
  دگان

  ها در كشور

 امعه پزشكي
م جامعه پزشكي
 مداوم جامعه پ
جامعه پزشكي
ي آموزش مداو

  عه پزشكي
وزش مداي آم

ن ميزان موفقيت
  .ل گرديد

23سمينار،  5ي
ل برنامه ريزي و

امه هاي اجرايي

جلسه ش

وابط اجرائي آم
ز به مشمولين و
موزش مداوم قب
راي برنامه ها به
 تاثير برنامه هاي

ي بمنظور نگهدا
كنند و شركت

جرائي برنامه ها
  زش مداوم

وزش مداوم جا
 آموزش مداوم

د در آموزشو
آموزش مداوم ج
جراي برنامه هاي
زش مداوم جامع
جراي پژوهشهاي
يفي جهت تعيين
اره كل تشكيل

برگزاري :رنامه
در حال :برنامه

و برنا 87د سال

ز و تطابق با ضو
تخصيص امتياز
ي برنامه هاي آم
نظر بر نحوه اجر
مناسب بمنظور

بانك اطالعاتي
شمولين قانون

به هاي علمي اج
ژوهش در آمو

  :ي
 موجود در آمو
مشمولين قانون
ت و موانع موجو
ر برنامه هاي آ
ي موثرتر در اج
رنامه هاي آموز
مشكالت در اج
ظور بررسي كي
ن و مشاوران اد
شاخص هاي بر
ضعيت فعلي ب

زارش عملكرد

 آموزشي مجاز
صدور مجوز و ت
جراي ارزشيابي
ررسي و اظهارنظ
 تدوين روش م

  هاي درماني 
وزآمد كردن ب
 ، سخنرانان ، مش
رتقاء كيفي جنب

در امر پژيت عال
ف اختصاصي

تعيين وضعيت 
تعيين نظرات م 
تعيين مشكالت 
شناسائي نياز د 
معرفي روشهاي 
تعيين اثرات بر 
تعيين موانع و م 

 ارزشيابي به منظ
ل از كارشناسان

ش -31-3-
وض -31-4-

 

گز                 

مراكز
ص -15
اج -16
بر -17

تهيه و
هزينه ه

ر -18
مداوم

ار -19
فع -20

اهداف
1-1-
2-1-
3-1-
4-1-
5-1-
6-1-
1-2-

كميته
متشكل

2-3
2-3
  

 



  ني كاشان

 

شـگاهي  

ري 

بهداشتي درمان

   كاشان

 اه دانشجويان

يان علوم آزمايش

شجويان پرستار

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

ساتيد از ديدگا

يدگاه دانشجوي

يني توسط دانش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ارتهاي باليني اس

   

ني اساتيد از دي

ش مهارتهاي بالي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

بي آموزش مها

  طقه اي
      ي پايلوت

   دانشگاه
ش مهارتهاي بالين

  داشت

  زار تائيدشده

رزشيابي آموزش

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   گاه

وين فرم ارزشياب

منط×              
         منطقه اي

 :  
بي ونظارت در
زشيابي آموزش

هوشبري و بهد -
  وطه

ارائه ابز :برنامه
فرم ار :برنامه
  ماعي

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ

تدو:ن برنامه
  :وع برنامه

ملي               
پايلوت           
:هداف برنامه
 سيستم ارزشياب

تدوين فرم ارز 
-راديولوژي   -

شكده هاي مربو

شاخص هاي ب
وضعيت فعلي

پزشكي اجتم –

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آم -3

عنوان- 3-32
نو -1- 3-32

                  
ملي پ              

ا -2- 3-32
ارتقاء :ف كلي 

:اختصاصيف 
-رك پزشكي

فرم توسط دانش
  ي فرآيند

ش -3-32-3
و -4- 3-32

–پزشكي  –يي 

گز                 

2-3

2-3
2-3

       
        

2-3
اهداف
اهداف

مدا –
تائيد ف
اجراي

2-3
2-3

وماماي



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

  شي

  ع

  ب رجوع

   كاشان

  كارورزان

  ي اجراء

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

معاونت آموزش

كار ارباب رجوع

ن رضايت ارباب

داشتي درماني

رتهاي عملي كا

  رتهاي عملي

زي شرايط براي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

در حوزه محد

   

ريع در روند كا

ميزان – محوله 
   ف محوله

 و خدمات بهد

ي ارزيابي مهار

   

  حصيلي
زمينه انجام مهار

ح و آماده ساز

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

د فعاليت هر وا

  طقه اي
      ي پايلوت

واحد جهت تسر

نجام فعاليتهاي
سب شرح وظايف

پزشكي علوم
  

جامع عملي براي

  طقه اي
      ي پايلوت

 قبل از فارغ التح
مد وتوانا  در ز

ال تصويب طرح

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

   گاه

ه وتنظيم فرآيند

منط×              
         منطقه اي

  :  
فعاليتهاي هر و

  رجوع
زمان ان :برنامه
برحس: برنامه

رايي دانشگاه

   گاه

گزاري امتحان ج

منط×              
         منطقه اي

 :  
ملي كارورزان
ن عمومي كارآ

   :برنامه

در حا: برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ

تهيه:ن برنامه
  :نوع برنامه

ملي               
پايلوت           
اهداف برنامه
ي با روند كليه

تكريم ارباب ر 
شاخص هاي ب 

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر

موزشي دانشگ

برگ:ن برنامه
  :وع برنامه

ملي               
پايلوت           
:اهداف برنامه
ي مهارتهاي عم

تربيت پزشكان 
شاخص هاي ب
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت آم -3

عنوان-3-33
نو -3-33-1

                  
ملي پ              

ا -3-33-2
آشنايي :ف كلي 

:ف اختصاصي
3-33-3-
و -3-33-4
 

بر - 2

معاونت آم -3

عنوان- 3-34
نو -1- 3-34

                  
ملي پ              

ا -2- 3-34
ارزيابي :ف كلي 

:ف اختصاصي
ش -3-34-3
و -4- 3-34
 

گز                 

2-3

2-3
2-3

       
        

2-3
اهداف
اهداف

2-3
2-3

 

2-3

2-3
2-3

       
        

2-3
اهداف
اهداف

2-3
2-3

 



بهداشتي درمان  ني كاشان

 

 در خوابگاهها

 دانشجويان

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

راي دانشجويان
 شجويان

ام دانشجويان د

  ني كاشان

 

 

 

جهت مطالعه د

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  ه اي
 قه اي پايلوت

هي خوابگاهي بر
گاهي براي دانش
وابگاهي و ازدحا

بهداشتي درمان

ههاي دانشگاه

  ه اي
 قه اي پايلوت

راي خوابگاهها
يكي و مناسب ج

 ر خوابگاهها
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كي و خدمات ب

  : 

 نفر 450جويي

منطقه              
منطق              

في خدمات رفاه
ش فضاي خوابگ
ضاي فيزيكي خو

كي و خدمات ب

  

  : 

ه براي خوابگاه

منطقه          
منطق              

طالعه مناسب بر
يش فضاي فيزيك
سالن مطالعه در

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

نگي دانشگاه
ث خوابگاه دانشج

ي                   
   ايلوت        

رتقاء كمي و كيف
افزايش: ه برنامه

كمبود فض :نامه

اه علوم پزشك

نگي دانشگاه
ث سالن مطالعه

                     
   ايلوت        

ساخت سالن مط
افزاي:ه برنامه

كمبود س :رنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

نشجويي فرهن
احداث: برنامه

 :نامه
ملي

ملي پا               
ار :داف برنامه

خصهاي عمده
عيت فعلي برن

 اجرايي دانشگا

نشجويي فرهن
احدا : برنامه

 :نامه
ملي  

ملي پا               
س :داف برنامه

خصهاي عمده
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت دا -4
عنوان ب -4-1

برن نوع -1-1-

                      
اهد -4-1-2
شاخ -4-1-3

وضع -4- 1-

 
هاي برنامه - 

معاونت دا -4
عنوان -4-2

برن نوع -2-1-

                      
اهد -4-2-2
شا -4-2-3
وض -4-2-4

 

گز                 

2
  

2-4
2-4
2-4-

         
2-4
2-4
2 -4

  
 
2

  

2-4
2-4
2-4-

         
2-4
2-4
2-4

  
  
  
  
  

 



  ني كاشان

شي 

 شي

بهداشتي درمان

 فضاهاي ورزش

و فضاهاي ورزش
  رزمي

 ها در هزينه

 

 يان

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 

ء كمي و كيفي

از مكانها وويان 
راي ورزشهاي

  ني كاشان

 

جوئيو صرفه 
 به دانشجويان
ضايتي دانشجوي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

  قه اي
طقه اي پايلوت
ي جهت ارتقاء

مندي دانشجوه
ضاي مناسب بر

بهداشتي درمان

  وابگاهها

  قه اي
طقه اي پايلوت

در خوابگاهها و
ب كيفي خدمات
ورژانسي و نارض
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كي و خدمات ب

 : ه 

 شهاي رزمي

منطق           
منطق                

ورزشهاي رزمي
 انشجويان

ايش سرانه بهره
د امكانات و فض

كي و خدمات ب

 : ه 

تأسيسات خودر

منطق           
منطق                

الت تأسيساتي د
رتقاء كمي و ك
ت پراكنده و او

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

هنگي دانشگاه
داث سالن ورزش

                     
 پايلوت        

ساخت سالن و :
هاي ورزشي د

افزا: ده برنامه
كمبو : برنامه

اه علوم پزشك

هنگي دانشگاه
ميرات اساسي د

                     
 پايلوت        

كاهش مشكال :
ا  : :ده برنامه

تعميرات :رنامه

و برنا 87د سال

دانشگا اجرايي

دانشجويي فره
احد : ن برنامه

 :رنامه
ملي 

ملي پ                
:هداف برنامه
ههينه از پتانسيل
شاخصهاي عمد
وضعيت فعلي

 اجرايي دانشگا

دانشجويي فره
تعمي :ن برنامه

 :رنامه
ملي 

ملي پ                
:هداف برنامه

شاخصهاي عمد
ضعيت فعلي بر

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت د -4
عنوان -4-3
بر نوع -4-3-1

                       
اه -4-3-2

گاه و استفاده به
ش -4-3-3
و -4-31-4
 
 

هاي برنامه - 

معاونت د -4
عنوان -4-4
بر نوع -4-4-1

                       
اه -4-4-2
ش -4-4-3
وض -4-4-4

 

گز                 

2
  
  

2-4
2-4
2-4

       
2-4

دانشگ
2-4
2 -4

 
 
2

  
  

2-4
2-4
2-4

       
2-4
2-4
2 -4

  
 



  ني كاشان

 ه

ب 

بهداشتي درمان

 ورزشي

 ترسترده

رزشي دانشگاه
ود رختكن، 

اي كار مناسب

 نت

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ن زمين چمن و

 ت

تفاده بهتر و گس
يش فضاهاي و
چمن به دليل نبو

  ني كاشان

 نشجويي

 ت

 

ن و افرايش فضا

ي فيزيكي معاونت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

كوي تماشاگران

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
ه در جهت است
 ورزشي و افزاي
چاسب از زمين 

بهداشتي درمان

جود معاونت دا

  نطقه اي
نطقه اي پايلوت
ضاهاي موجود

كاركنانمندي 

حدوديت فضاي
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كي و خدمات ب

 : گاه 

ن، جايگاه و سك

من               
م                   

ن چمن دانشگا
تأمين امكانات
م بهره مندي منا

كي و خدمات ب

 : گاه 

ح فضاهاي موج

من               
من                  

سب از تمام فض

افزايش رضايتم

ود شديد و مح

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ
حداث رختكن

ي                  
ي پايلوت       

تكميل زمين :ه
ت :مده برنامه

عدم:ي برنامه

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

سترش و اصالح

ي                  
ي پايلوت       

استفاده مناس:ه

 :مده برنامه

كمبو:ي برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف
اح :وان برنامه

 :برنامه ع
ملي

ملي                   
اهداف برنامه 
شاخصهاي عم -
وضعيت فعلي -

  تماشاگران

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

گس: ان برنامه
 :برنامه ع

ملي
ملي                   

اهداف برنامه 

شاخصهاي عم -

وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت -4-
عنو -4-5-
نوع -4-5-1-

                       
-4-5-2-
-4-5-3-
-4-5-4-

ايگاه و سكوي

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنوا-4-6-
نوع -4-6-1-

                       
-4-6-2-

-4-6-3-
 ي كاركنان

-4-6-4-

 

گز                 

2
  
  

2-
2-
2-

   
2-
2-
2-
جا

  
  

2
 
2-

2-
2-

   
2-

2-
برا
2-

 
  
  
  
  
  



  ني كاشان

 نشجويان

كيفيت 

 و پخت 

  زمان

 سنتي بودن 

بهداشتي درمان

رضايتمندي دان

 

 در نتيجه افت ك

 

ت و ميزان تهيه

ويان در حداقل

ين مستهلك و

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 اي سهميه

 وت

 افزايش سطح ر

ز غذاي سلف

اي وي سهميه

  ني كاشان

خ و توزيع غذا

 ت

و افزايش سرعت

تعداد دانشجو 

ت فضا و همچنين

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ض اقالم غذايي

  منطقه اي
منطقه اي پايلو
ي دانشجويي و

مند ازويان بهره

ي از اقالم غذايي

بهداشتي درمان

ت پيشرفته طبخ

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
ي دانشجويي و

 غذا متناسب با

ن و محدوديت

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 : گاه 

مودن و تعويض

                 
                    

ي و كيفي غذاي

فزايش دانشجو

يت پايين بعضي

كي و خدمات ب

 : گاه 

رويس به امكانات

من               
م                    

ي و كيفي غذاي

افزايش تعداد 

سب بودن مكا
  ..دهدرا نمي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

ديل به احسن نم

لي                 
ملي پايلوت     

كميارتقاء  :ه

ا:مده برنامه

كيفي :ي برنامه

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

جهيز سلف سر

ي                  
ملي پايلوت     

ارتقاء كمي :ه

 :مده برنامه

نامنا :ي برنامه
ش مورد نظر ر

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

تبد: ان برنامه
 : برنامه ع

مل 
مل                     

اهداف برنامه 

شاخصهاي عم -

وضعيت فعلي -
 ن

اجرايي دانشگا 

ت دانشجويي ف

تج  :ان برنامه
 :برنامه ع

ملي
مل                     

اهداف برنامه 

شاخصهاي عم -

وضعيت فعلي -
كه امكان افزايش

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنوا-4-7-
نوع -4-7-1-

                       
-4-7-2-

-4-7-3-

-4-7-4-
ذاي دانشجويان

 
هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنوا-4-8-
نوع -4-8-1-

                       
-4-8-2-
 ذا

-4-8-3-

-4-8-4-
كانات موجود ك

گز                 

2
 
2-

2-
2-

   
2-

2-

2-
غذ
 
2
 

  
  
  
  
  

2-

2-
2-

   
2-
غذ

2-

2-
امك



  ني كاشان

ا با 

ضور در 

بهداشتي درمان

گر و خوابگاهها

 بع مورد نظر

 ي

جواب دهي به 

 در هنگام حض

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

 شاهد و ايثارگ

 ت

سي آسان به منابع

ايمات كتابخانه

  ني كاشان

 ت

 نمودن زمان ج

 دانشجويان

ت اسكان خود

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ي كتابخانه ستاد

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
بخانه و دسترس

 و كيفيت خدم

 ب

بهداشتي درمان

 حت وب

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
وابگاهها و كم

اسخگويي به د

جويان از وضعيت
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كي و خدمات ب

 : گاه 

اي برايكتابخانه

من               
م                    

روز نمودن كتا

فزايش سرعت

 نرم افزار مناسب

كي و خدمات ب

 : گاه 

هها با برنامه تحت

من               
م                    

ريع و آسان خو

كاهش زمان پا

م اطالع دانشج

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

ريد نرم افزار ك
 شگاه

ي                  
ملي پايلوت     

تجهيز و به ر:ه

اف :مده برنامه

نبود:ي برنامه

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

بت نام خوابگاه

ي                  
ملي پايلوت     

ثبت نام سر:مه

:عمده برنامه

عد:ي برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

خر :ان برنامه
ت پژوهشي دانش

 :برنامه ع
ملي

مل                     
اهداف برنامه 

شاخصهاي عم 

وضعيت فعلي 

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

ثب :وان برنامه
 :برنامه ع

ملي
مل                     

اهداف برنام -

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنوا-4-9-
ماهنگي معاونت

نوع -4-9-1-

                       
-4-9-2-

-4-9-3-

-4-9-4-

 

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنو-4-10-
نو -4-10-1-

                       
-4-10-2-

 نشجويان

-4-10-3-

-4-10-4-
 وابگاهها

گز                 

  
2
 

2-

2-
هم

2-

   
2-

2-

2-

 
  
  

2
 

2-

2-
2-

   
2-
دان
2-

2-
خو

  
  



  ني كاشان

- مي

 هنگي

 

 

گاهها 

 هي

بهداشتي درمان

 رتبط

ن خدمات ارائه

رفاهي و فرت 

 در برخي امور

هاي دانشجويي

 ك آموزشي

زشي در خوابگ

حدهاي خوابگاه

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

هاي مرر قسمت

 ت

كه به دانشجويان

 و ارتقاء خدمات

 موازي كاري

  ني كاشان

ي در خوابگاهها

 ت

 جديد و كمك

ي و كمك اموز

موزشي در واح

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ها و سايرشكده

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت

هايي ك قسمت

گي بين بخشي

ها و يا از برنامه

بهداشتي درمان

كمك آموزشي

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
يان به امكانات

 امكانات رفاهي

كانات كمك آم
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كي و خدمات ب

 : گاه 

 سرپرست دانش

من               
م                    

ماهنگي با ساير

افزايش هماهنگ

خل در بعضي

كي و خدمات ب

 : گاه 

تجهيزات كت و

من               
م                    

دانشجويآسانتر

افزايش سطح 

مبود شديد امكا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

داوم جلسات با

ي                  
ملي پايلوت     

افزايش هم:مه
 هادر برنامه

:عمده برنامه

تداخ:ي برنامه

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

فزايش امكانات

ي                  
ملي پايلوت     

دسترسي آ:مه

:عمده برنامه

كم:ي برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

تد :وان برنامه
 :برنامه ع

ملي
مل                     

اهداف برنام -
موازي كاري د

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

اف :وان برنامه
 :برنامه وع

ملي
مل                     

اهداف برنام -

شاخصهاي ع -
 جو

وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنو-4-11-
نوع -4-11-1-

                       
-4-11-2-

هند و پرهيز از م
-4-11-3-

-4-11-4-

 
هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنو- 4-12-
نو -4-12-1-

                       
-4-12 -2-

-4-12 -3-
 نسبت هر دانشج

-4-12 -4-

 

گز                 

2
 

2-

2-
2-

   
2-
ده
2-

2-

  
 
2
 

2-

2-
2-

   
2-

2-
به
2-

 
  
  
  
  



  ني كاشان

 

 موارد 

سنل و 

عدم 

ن 

بهداشتي درمان

سنل خوابگاهها

كاهش و كنترل

ارتباطي در پرس

جويان به دليل ع

ضائل اخالقي بين

زان مشاركت 

 

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

اطي جهت پرس

 ت

دانشجويان و ك

هاي ا و مهارت

شخصي دانشج

  ني كاشان

 ور فرهنگي

 ت

ي، معنوي و فض

كانونها و ميزا، 

راي اين برنامه

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

هاي ارتباهارت

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
 خوابگاهها يا د

هداشت رواني

ي از بحرانهاي ش

بهداشتي درمان

شجويان در امو

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
فرهنگي، سياسي

 فعاليت تشكلها

هاي اجر زمينه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

 : گاه 

هاي آموزش مه

من               
م                    

 ارتباط پرسنل

ارتقاء بينش به :
 ي

دم كنترل بعضي
 ند

كي و خدمات ب

 : گاه 

هاي حضور دانش

من               
م                    

اء سطح بيش فر

ارتقاء گستره :

گزاري و تعيين

امه هاي اجرايي

جلسه ش

علوم پزشك اه

فرهنگي دانشگ

هرگزاري دوره

ي                  
ملي پايلوت     

تسهيل در:مه
 

:عمده برنامه
هاي خوابگاهي

عد:لي برنامه
نشجويان نيازمن

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

هگسترش زمينه

ي                  
ملي پايلوت     

رشد و ارتقامه

:عمده برنامه

برگ:ي برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

بر :وان برنامه
 :برنامهوع

ملي
مل                     

اهداف برنام -
در خوابگاهها

شاخصهاي ع -
يشتر در محيط

وضعيت فعلي -
ؤثر پرسنل با دان

دانشگا اجرايي

ت دانشجويي ف

گ :وان برنامه
 :برنامهوع

ملي
مل                     

اهداف برنام -

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنو- 4-13-
نو -4-13-1-

                       
-4-13 -2-

اص و بحراني د
-4-13 -3-

زايش آرامش بي
-4-13 -4-

انايي ارتباط مؤ
 

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنو-4-14-
نو -4-14-1-

                       
-4-14-2-

 نشجويان

-4-14-3-
 نشجويان

-4-14-4-

گز                 

2
 

2-

2-
2-

   
2-
خا
2-
افز
2-
توا
 

  
  

2
 

2-

2-
2-

   
2-
دان
2-
دان
2-



  ني كاشان

 شجويي

گرفتن 

بهداشتي درمان

  ماني كاشان

از نظرات و 

ن در امور دانشج

  ماني كاشان

نشگاه و قرار گ

شكي و خدمات ب

ت بهداشتي درم

 ت

مندي اي و بهره

رات دانشجويان

  اوليه

ت بهداشتي درم

 ه

 ت

 گاه

 س

سرويس هاي دا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

شكي و خدمات

 جويان

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
ن در امور صنفي

 جويي

مندي از نظرهره

صنفي و فعاليت

شكي و خدمات

مركزي دانشگاه

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
 مركزي دانشگ

ي سلف سرويس

فضاي سلف س

دانش 88 ي سا ل
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گاه علوم پزش

 : گاه 

صنفي دانشجي

من               
م                    

ضور دانشجويان
ت رفاهي دانشجو

ارتقاء ميزان به 

كيل شوراي ص

گاه علوم پزش

 : گاه 

سلف سرويس م

من               
م                    

كميل سرويس

افزايش فضاي 

ف مبود شديد در

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ي اجرايي دانشگ

فرهنگي دانشگ

قويت شوراهاي

ي                  
ملي پايلوت     

افزايش حضمه
رتقاي خدمات
:عمده برنامه

تشك:ي برنامه

دانشگي اجرايي

فرهنگي دانشگ

يگيري اتمام س

ي                  
ملي پايلوت     

ساخت و تكمه

:عمده برنامه

كم:ي برنامه

و برنا 87د سال

هاي برنامه - 2

ت دانشجويي ف

تق :وان برنامه
 :برنامهوع

ملي
مل                     

اهداف برنام -
راي اصالح و ا

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -

هاي برنامه - 2

ت دانشجويي ف

پي :وان برنامه
 :برنامهوع

ملي
مل                     

اهداف برنام -

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -
 وزشي

زارش عملكرد

 

معاونت -4-

عنو-4-15-
نو -4-15-1-

                       
-4-15-2-

شنهادات آنها بر
-4-15-3-

-4-15-4-

 

 

معاونت -4-

عنو-4-16-
نو -4-16-1-

                       
-4-16-2-

-4-16-3-

-4-16-4-
ن در محيط آمو

 

گز                 

 

2-

2-
2-

   
2-
پيش

2-

2-

 
  

 

2-

2-
2-

   
2-

2-

2-
آن
 

  
  
  
  



  ني كاشان

 شي

 ها

ري 

صدور 

 

بهداشتي درمان

 دانشجويان

ز فضاهاي ورزش

مكانات و نيروه

  ماني كاشان

  ت كشوري

رمندان و برقرار

ص-قانون مذكور

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

دورزشي  -حي

 ت

  دانشگاه

و دانشجويان از

تفاده بهينه از ام

ت بهداشتي درم

  لوت

س قانون خدمات
ي كاق و مزايا

قي و آموزش با 

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

هاي تفريحرنامه

  نطقه اي
منطقه اي پايلوت
وجود ورزشي

دي كاركنان و

رقيق جهت است

شكي و خدمات

  ه اي
   منطقه اي پايل
ركنان بر اساس
 پرداخت حقوق

 افزاري پرسنلي

دانش 88 ي سا ل
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كي و خدمات ب

 : گاه 

 جهت ارتقاء بر

من               
م                    

ه از فضاهاي مو

مندارتقاي بهره :

ريزي ردم برنامه

گاه علوم پزش

 ت كشوري

              منطقه
                     
ق و مزاياي كار
يت عدالت در

برنامه هاي نرم

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

فرهنگي دانشگ

رنامه ريزي در

ي                  
ملي پايلوت     

استفاده بهينهمه

:عمده برنامه

عد:ي برنامه

ي اجرايي دانشگ

   گاه
ي قانون خدمات

لي                  
ملي پايلوت   

پرداخت حقوق
رعاي :ه برنامه

تطبيق بر :رنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت دانشجويي ف

بر :وان برنامه
 :برنامهوع

ملي
مل                     

اهداف برنام -

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -

هاي برنامه - 2

شتيباني دانشگ
اجراي: برنامه

   : ع  برنامه
ملي

                     
:برنامهداف

اخصهاي عمده
    . انشگاه

ضعيت فعلي بر
   .ن

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
 

معاونت -4-

عنو-4-17-
نو -4-17-1-

                       
-4-17-2-

-4-17-3-

-4-17-4-

 

پشمعاونت  -5
عنوان -5-1
نوع - 5-1-1

                      
اهد -5-1-2
شا - 5-1-3

 هماهنگ در د
وض -5-1-4

ام اوليه كاركنان

گز                 

2
 

2-

2-
2-

   
2-

2-

2-

 
  

  
2-5
2-5
2-5

      
2-5
2-5

نظام
2-5

احكا
  



  ني كاشان

 بخشي 

هاي 

بهداشتي درمان

   كاشان

  كليه واحدها

 بخشي و برون ب

ش بيني واحدها

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

   شگاه

اشتي درماني

ي عملياتي در ك

  ي بودجه

احدهاي درون

هاي غيرقابل پيش

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

ن استخدام دانش

  ي
  ه اي پايلوت

  ت انجام
 وخدمات بهدا

دن بودجه ريزي

  

 
 موافقتنامه هاي

  عملياتي

دجه ريزي از وا
   ب

عتبارات با نيازها

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

كي و خدمات ب

جهت متقاضيان

منطقه اي      
              منطقه

 رباب رجوع

ل بررسي جهت
 علوم پزشكي

ي اجرايي نمود

  قه اي
طقه اي پايلوت

ج ساله چهارم
 مبادله و تنظيم

 بودجه ريزي ع

ي كلي نظام بود
 اعتبارات مصوب
ناسب توزيع اع

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك
  گاه

ت نام اينترنتي

                     
پايلوت          

  

پرسرعت براي ار
 :ده برنامه

  ك

در حال:  رنامه
رايي دانشگاه

 شگاه
ين راه كار هاي

                منطق
                  منط

:  
هداف برنامه پنج
و اصالح روش

ينه ها بر مبناي
   :رنامه

وص سياست هاي
ف و زمانبندي

عدم تن : برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا
شتيباني دانشگ

ثبت:ان برنامه
   :برنامهع 

ملي 
ملي پ
:هداف برنامه

  
  ضوري افراد

   جوع
ترنت مطمئن و پ
شاخصهاي عمد
لت الكترونيك
 رباب رجوع
 وقت و هزينه

ضعيت فعلي بر
رنامه هاي اجر

پشتيباني دانش
تدو :ن برنامه
  :وع برنامه

ملي            
 پايلوت         
:هداف برنامه
ت در راستاي اه
ر موافقنامه ها و

ص منابع و هزي
شاخص هاي بر
ت الزم در خصو

 نسبت به اهداف
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

هاي برنامه - 
معاونت پش -5
عنوا    -5-2
نوع -5-2-1

اه -5-2-2
هش هزينه ها  

ذف مراجعه حض
ضايت ارباب رج
راري ارتباط اينت

شا -5-2-3
راي برنامه  دول
زايش رضايت ا
رفه جويي در و

وض -5-2-4
بر - 2

معاونت پ -5-
عنوان -5-3-
نو - 5-3-1-

                  
ملي                

اه -5-3-2-
اندهي اعتبارات
اي فرآيند امور

  :ف كلي
تخصيصه نمودن 

ش -5-3-3-
ريافت اطالعات
نجش عمليات

و -5-3-4-
  ري

گز                 

  

2
  

2-5
2-5
2-5

2-5
كاه-
حذ -
رض -
برقر-
2-5
اجر -
افز -
صر–
2-5

  
2-
2-
2-

     
     

2-
ساما
اجرا

هدف
بهينه

2-
در -
سن -
2-

مجر



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

شتي و متيني به 

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

 هاي شهيد بهش

  تيني

  آن ستقالل

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

داره بيمارستان

  ت

  ب

هاي بهشتي و مت

شگاه و عدم اس

دانش 88 ي سا ل
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 علوم پزشكي

وجيهي جهت اد
(  

  طقه اي
طقه اي پايلوت

ستان هاي منتخب

در بيمارستان ه
  صدي گيري

مديريتي به دانش

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 ه
تدوين طرح تو
ن هاي منتخب

                  منط
                   منط

ر سطح بيمارس
   هزينه ها

رستان منتخب د
كاهش تص :مه
وابستگي م :امه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
تهيه و ت :رنامه

طرح بيمارستان(
  : برنامه

ي                    
ي پايلوت        

  :اف برنامه
يزي عملياتي د
دن اعتبارات و
جراي طرح بيمار

هاي برنامخص
عيت فعلي برنا

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان بر -4-

(ت هيأت امنايي 
نوع -4-1-

ملي               
ملي             

اهدا -4-2-
 طرح بودجه ري

مستقل شد:كلي
اج:اختصاصي

شاخ -4-3-
وضع -4-4-

گز                 

  

  
2-5-
2-5-

صورت
2-5-

         
          

2-5-
اجراي
هدف ك
هدف ا

2-5-
2-5-

  
  



  ني كاشان

 نامه 

ال 

د 

بهداشتي درمان

   كاشان

حدها طبق آئين

  دي

ماهه سا 3 هاي 

   كاشان

وري به استان 

  
 ارسال عملكرد

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

آن به كليه واح

دجه ريزي تصد

  برنامه -
ولين تخصيص

اشتي درماني

ت محترم جمهو

  ستان

سريهاي طرحها
ري مكاتبات و

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

و ابالغ آ ودجه

  ي
  وتي پايل

دها بر مبناي بود
  ها

-فصل -ملكرد
ماهه و ابالغ او 

 وخدمات بهدا

وم سفر رياست

  ت

 جمهوري به اس

يري جذب كسر
پيگير -مصوب

  ر دوم

دانش 88 ي سا ل
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 علوم پزشكي

 فرآيند توزيع بو
  جه

          منطقه اي
           منطقه اي

تخصيص واحد
هينه تخصيص ه
زيع بر مبناي عم

12خذ عملكرد

  
 علوم پزشكي

مصوبات دور د

  منطقه اي
منطقه اي پايلوت

 و دوم رياست

وب سفر و پيگير
افت اعتبارات م

ذ مصوبات سفر

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 دانشگاه
تهيه و تدوين
بط اجرايي بود

:  
                     
وت                

  : امه
  حدها

يع اعتبارات و ت
ويي و توزيع به

توز:اي برنامه
اخ:علي برنامه

  د

رايي دانشگاه

 دانشگاه
ملياتي نمودن م

:  
                     
                      م

  :امه
ن سفرهاي اول

ص يافته و مصو
دريا:ي برنامه

اخذ:لي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

نت پشتيباني د
:عنوان برنامه
عامالتي و ضواب

نوع برنامه -
ملي          

ملي پايلو        
اهداف برنا -2

تبارات بين واح
هينه سازي توزيع

صرفه جو: صي
شاخص ها-3
وضعيت فع-4

ي فرآيند جديد

رنامه هاي اجر

نت پشتيباني د
عم :وان برنامه

:نوع برنامه -
ملي               

لي پايلوت     
اهداف برنا -

 عملياتي نمودن

تبارات اختصاص
شاخص هاي-3

وضعيت فعل-4

زارش عملكرد

بر - 2

معاون -2-5
ع - 2-5-5

هاي مالي و مع
2-5-5 -1

                  
                    

2-5-5 -2
توزيع بهينه اعت
به:هدف كلي

هدف اختصاص
2-5-5 -3
2-5-5 -4

جاري بر مبناي

بر - 2

معاون -2-5
عنو 2-5-6

  اصفهان
2-5-6-1-

                   
مل                   

2-5-6-2
پيگيري جهت
  :هدف كلي

توزيع بهينه اعتب
2-5-6-3

  طرحها
2-5-6-4

گز                 

  

 

  



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

اساس ميزان 

  ني

   كاشان

  دجه اي

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

هاي درماني بر ا

  دها
واحدهاي درماني

اشتي درماني

 به اطالعات بود

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

صي كليه واحده

   سهم ستادي

 و درآمد واحد
در سطح كليه و

 وخدمات بهدا

دسترسي سريع

دانش 88 ي سا ل
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 علوم پزشكي

دهاي اختصاص

  ي
  ي پايلوت

  واحد مربوطه

عه پس از كسر

ن ميزان هزينه
نامه و فرآيند د

 علوم پزشكي

  بودجه بندي

   اي
  ه اي پايلوت

  دانشگاه
ي در وقت و د

  هيه نرم افزار

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 ه
عتبارات درآمد

          منطقه اي
منطقه اي     

ي هر واحد به و

واحدهاي تابعه

شفاف شد:مه
اجراي برن :امه

رايي دانشگاه

 ه
 سيستم مكانيزه

            منطقه
منطقه         

  ي

دي در سطح د
صرفه جويي: مه
در حال ته:امه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
توزيع ا :رنامه

  : برنامه
                      
ت                   

  :اف برنامه
آمدهاي وصولي

صولي واحدها به

خص هاي برنام
عيت فعلي برنا

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
اجراي :رنامه
  : برنامه

                      
وت                

   :اف برنامه
ون بودجه بندي

سيستم بودجه بند
خص هاي برنام
عيت فعلي برنا

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان بر -7-

  ي آنها
نوع -7-1-

ملي               
ملي پايلوت      

اهدا -7-2-
عتبارات و درآ

  :كلي
درآمدهاي وص

شاخ -7-3-
وضع -7-4-

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان بر - 8-
نوع -1- 8-

ملي               
ملي پايلو         

اهدا -2- 8-
 سيستم اتوماسيو

  :ختصاصي
و راه اندازي س

شاخ -3- 8-
وضع -4- 8-

گز                 

  
2-5-
2-5-

وصولي
2-5-

          
          

2-5-
توزيع ا
هدف ك
توزيع د

  
2-5-
2-5-

  
 

  
2-5-
2-5-
2-5-

          
          

2-5-
اجراي
هدف ا

نصب و 
2-5-
2-5-

 



  ني كاشان

 و 

ك 

بهداشتي درمان

   كاشان

  انشگاه 

مل وجود دارد

   كاشان

هزينه اي و تملك

د طرحهاي 

دجه تفصيلي 

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

سمي و پيماني د

  گاه
سي به طور كام

اشتي درماني

ر بخش هاي ه

ارستاني، تعداد

ي تملك و بود

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

كليه پرسنل رس

 مصوب دانشگ
ازماني كارشناس

 وخدمات بهدا

وافقت نامه ها د

تعداد تخت بيما

امه هاي هزينه 
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 علوم پزشكي

ايف سازماني ك

  ي
  ه اي پايلوت

ت هاي سازماني
يف پستهاي سا

 علوم پزشكي

ه تفصيلي و مو

  ي
  اي پايلوت

  ل جاري

عداد دانشجو، ت

بادله موافقت نام

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 ه
تنظيم شرح وظا

منطقه اي      
              منطقه

  سازماني

تعداد پست:مه
شرح وظاي :امه

 .جام مي شود

رايي دانشگاه

 ه
 و تنظيم بودجه

  زش

           منطقه اي
ا            منطقه

ت مصوب سال

افزايش تع :امه

تهيه و مبا :نامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
تهيه و تن :رنامه
  :برنامه

ي                    
يلوت             

  :اف برنامه

ايف پستهاي س

خص هاي برنام
عيت فعلي برنا
نگي واحدها انج

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
تدوين :برنامه

سالمت و آموز
  :ع برنامه

ملي                
پايلوت           
  :داف برنامه

ر اساس اعتبارات

خص هاي برنا

ضعيت فعلي برن
  مت

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان بر - 9-
نوع ب -1- 9-

ملي               
ملي پاي            

اهدا -2- 9-
  :كلي

تنظيم شرح وظا

شاخ -3- 9-
وضع -4- 9-

 موارد با هماهنگ

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان ب -10-

س ي سرمايه اي
نوع -10-1-

م               
ملي پ              

اهد -10-2-
  :كلي

افقت نامه ها بر

شاخ -10-3-
  تي
وض -10-4-

آموزش و سالم

گز                 

  
2-3-
2-5-
2-5-

         
          

2-5-
هدف ك
تهيه و ت

  
2-5-
2-5-

در بقيه
  
 

  
2-5-
2-5-

داراييها
2-5-

         
          

2-5-
هدف ك
تهيه مو

  
2-5-

تحقيقات
2-5-

بخش آ
 



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

  

  جود
  شگاه

   كاشان

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

 جديد دانشگاه

  واحدها
ي سازماني موج
به گسترش دانش

اشتي درماني

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

كيالت تفصيلي

اي هر كدام ازو
 فعلي و پستهاي
زماني با توجه به

 وخدمات بهدا
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 علوم پزشكي

ني و اخذ تشك

  ه اي
  ه اي پايلوت

  شگاه

باتوجه به نيازها
ازماني مصوب
الح ساختار ساز

پزشكي  علوم

  هدي

   اي
  ه اي پايلوت

  هدي

  ناي نقدي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 ه
ح ساختار سازما

منطقه          
              منطقه

زهاي فعلي دانش

احدهاي تابعه ب
ساختار سا:امه
عدم اصال :نامه

رايي دانشگاه

  ه
 حسابداري تعه

             منطقه
              منطقه

 از نقدي به تعه

  دمات
  انشگاه
حذف مبن :امه
  : رنامه

  ي

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
اصالح :برنامه
  :ع برنامه

ي                    
يلوت             
  :داف برنامه

ي باتوجه به نيا

ي هريك از وا
خص هاي برنا
ضعيت فعلي برن

رنامه هاي اجر

يباني دانشگاه
اجراي :برنامه

  :ع برنامه
ملي                
يلوت             
  :داف برنامه

ستم حسابداري
 

 شده كاال و خد
ي عملياتي در دا

برناخص هاي
ضعيت فعلي بر

  اجراي آن
  انبار -

ي ثابت و جاري

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان ب -11-
نوع -11-1-

ملي               
ملي پاي            

اهد -11-2-
  :كلي

 ساختار سازماني
  :اختصاصي

سازماني ساختار 
شاخ -11-3-
وض -11-4-

بر - 2

معاونت پشتي -
عنوان ب-12-
نوع -12-1-

مل               
ملي پاي            

اهد -12-2-
تغيير سيس: كلي

 : اختصاصي
سبه قيمت تمام
ي بودجه ريزي

شاخ -12-3-
وض -12-4-

 مقدمات براي ا
-نرم افزار اموال
ايي دارائي هاي

گز                 

  
2-5-
2-5-
2-5-

         
          

2-5-
هدف ك
اصالح
هدف ا

صالحا
2-5-
2-5-

 

  
2-5-
2-5-
2-5-

         
          

2-5-
هدف ك
اهداف

محاس -
اجراي -
2-5-
2-5-
تهيه -
تهيه ن -
شناسا -



  ني كاشان

ي هاي 

بهداشتي درمان

   كاشان

  عوامل موثر

  
  ل

   كاشان

  

  زش

از تصدي% 5ي 

  ن دولت

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

  

راي شناسايي ع
  رات 

در سال% 2به  
ريال  54135213

اشتي درماني

يش بهره وري

، درماني و آمو

و واگذاري% 5/2

ي و حجيم بودن

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

سورات بيمه اي

  ت

رح تحقيقاتي بر
ل كميته كسور

%5كسورات از 
357ت به مبلغ 

 وخدمات بهدا

صوصي و افزايش

  وت

 هاي بهداشتي،

5به % 4/1ي از

خص بهره وري
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 علوم پزشكي

هت كاهش كس

  نطقه اي
نطقه اي پايلوت

 طريق انجام طر
 از طريق تشكيل
كاهش نسبت ك

وجود كسورات

 علوم پزشكي

ور به بخش خص

   منطقه اي
  منطقه اي پايلو

  ش دولتي

خدمات بخش

فزايش بهره وري

پايين بودن شاخ

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 دانشگاه

اقدام در جه  :ه
  :مه

من               
                    من

  :رنامه

ول سازماني از
ول از سازمانها
ك :هاي برنامه

 :برنامهفعلي

رايي دانشگاه
 دانشگاه

واگذاري امو  :ه
  :مه

                     
                     

  :رنامه
 گري در بخش

خرتقاء  كيفيت
 

  88ده
اف :هاي برنامه

پ :فعلي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
نت پشتيباني د

عنوان برنامه 
نوع برنام -1

ملي               
ي پايلوت       

اهداف بر -2
 

  ايات بيمه
  :صاصي

دهاي قابل وصو
دهاي قابل وصو

شاخص ه-3
وضعيت ف-4

رنامه هاي اجر
نت پشتيباني د

عنوان برنامه 
نوع برنامه -1
ملي            

ملي پايلوت    
اهداف بر -2

گ كاهش تصدي
  :صاصي

وري به منظور ار
ي حجم دولت
 بهره وري و ما

شاخص ه-3

وضعيت ف-4

زارش عملكرد

بر - 2
معاون -2-5
2-5-13-
2-5-13-

                    
ملي                 

2-5-13-
 :هدف كلي

كاهش كسورا
اهداف اختص
افزايش درآمد
افزايش درآمد

2-5-13-
2-5-13-

بر - 2
معاون -2-5
2-5-14-
2-5-14-

                  
م                    

2-5-14-
ك: هدف كلي

اهداف اختص
افزايش بهره و
كوچك سازي
تشكيل كميته

2-5-14-
  دولتي

2-5-14-

گز                 

  

 

  

 



  ني كاشان

حد 

و قانون 

بهداشتي درمان

   كاشان

اده از كاغذ تا ح

 جامع مصوب و

  

شكي و خدمات ب

اشتي درماني

 يا كاهش استفا

  ي

  ني كاشان

    . شي

 وت

 

گاه طبق طرح

شي و پژوهشي 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 وخدمات بهدا

  ر دانشگاه

  وت

 امور اداري و

ي و كاميپيوتري

بهداشتي درمان

 كمك آموزش

  ه اي
منطقه اي پايلو 

)فاز اول(ئي

ل پرديس دانشگ

 %3به 8/2%

 فضاي آموزشي
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 علوم پزشكي

سيون اداري در

  منطقه اي 
  منطقه اي پايلو

حذف كاغذ در

نجام امور دستي

كي و خدمات ب
  

اي آموزشي و

منطقه             
                

پرستاري ومامائ
 

دانشگاه در محل

 هر دانشجو از
يين بودن سرانه

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 دانشگاه

اجراي اتوما  :
  :مه

                    
                     

  :رنامه
  ونيك
  داري

  ه

    اداري
ح :هاي برنامه
 قررات كشور
ا :فعلي برنامه

اه علوم پزشك
 شگاه

احداث فضاها
:    

ملي              
ملي پايلوت   

 :مه
گاه و دانشكده پ
:عمده برنامه

ك آموزشي د

وزشي به ازاي
پاي: ي برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
نت پشتيباني د

عنوان برنامه 
نوع برنامه -1
ملي               

ملي پايلوت    
اهداف بر -2

ت دولت الكتر
دش مكاتبات اد
در وقت و هزينه

  :صاصي
هاي مكاتبات

شاخص ه-3
ه به قوانين و مقر

وضعيت ف-4

 اجرايي دانشگا
ت پشتيباني دانش

: برنامهنوان
:برنامهنوع -

                      
اهداف برنام -

 مركزي دانشگا
شاخصهاي ع -

متر  فضاي كمك

سرانه فضاي آمو
وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

بر - 2
معاون -2-5
2-5-15-
2-5-15-

                  
م                    

2-5-15-
اجراي مصوبات
تسريع در گرد
صرفه جويي د
اهداف اختص
اصالح فرآيند

2-5-15-
ممكن با توجه

2-5-15-

 
هاي برنامه - 
معاونت -5-
عن - 5-16-
-5-16 -1-

                       
-5-16 -2-

حداث كتابخانه
-5-16 -3-

م 5500افزايش 
   87دجه 

رشد شاخص س
-5-16 -4-

گز                 

  

  

 
 
2  

2-
2-
2-

   
2-
اح
2-
ا -

بود
ر -
2-



  ني كاشان

  .  

بهداشتي درمان

  

ق طرح جامع 

 . دانشگاه

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

    . شي

 وت

س دانشجويان 

  ني كاشان

  .شي

 ت

   مركزي 

مائي مراكز طبق

سازي پرديس د

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

 كمك آموزش

  نطقه اي
منطقه اي پايلو 

ژه سلف سرويس

بهداشتي درمان

و كمك آموزش

  طقه اي

منطقه اي پايلوت

 سازي پرديس

طه سازي و جانم

مليات محوطه س
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كي و خدمات ب

اي آموزشي و

من                   
                    

  

 سرويس

تمام بودن پروژ

كي و خدمات ب
  

هاي آموزشي و

منط                

م                   

مليات محوطه

تكميل محوط  

ر حال انجام عم

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  شگاه

احداث فضاها 

:    
ملي              

ملي پايلوت   
  :مه

  . س مركزي

:عمده برنامه

مه كاره سلف س

نات: ي برنامه

اه علوم پزشك

  شگاه

احداث فضاه  

:    

ملي              

ي پايلوت       

تكميل عم: مه

:عمده برنامه

در: ي برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت پشتيباني دانش

: برنامهنوان

:برنامه  نوع -

                      
اهداف برنام -

 سلف سرويس

شاخصهاي ع -

ت ساختماني نيم

وضعيت فعلي -

 اجرايي دانشگا

ت پشتيباني دانش

: برنامهنوان

برنامه نوع  -

ملي                   

اهداف برنام -

شاخصهاي ع -

وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

هاي برنامه - 

معاونت -5-

عن - 5-17-

-5-17 -1-

                       
-5-17 -2-

حداث و تكميل

-5-17 -3-

تكميل عمليات

-5-17 -4-

 
هاي برنامه - 

معاونت -5-

عن -5-18-

-5-18-1-

                       

-5-18-2-

-5-18-3-

-5-18-4-

گز                 

  

2
  

2-

2-

2-

   
2-

اح

2-

ت -

2-

 
2

2-

2-

2-

   

2-

2-

2-



  ني كاشان

 

  . رماني 

راساس 

بهداشتي درمان

   . تي درماني 

وع به مراكز در

  . تي درماني 

  هشتي  

ورژانس تروما بر

شكي و خدمات ب

  ني كاشان

ي مراكز بهداشتي

 وت

 د 

سي ارباب رجو

  ني كاشان

ي مراكز بهداشت

 ت

ارستان شهيد به
وما و تجهيز او

 . وما  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهداشتي درمان

عميرات اساسي

  قه اي
منطقه اي پايلو 

 برداري سودمند

ي و عدم دستر

بهداشتي درمان

تعميرات اساسي

   اي
منطقه اي پايلوت
س تروماي بيما
ت اورژانس تر

ام اورژانس ترو
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بكي و خدمات
  

يل ، تجهيز و تع

منطق           
                    

 

  

 تجهيز و بهره

ودن فضاي كافي

كي و خدمات ب
  

ميل ، تجهيز و تع

منطقه        
م                   

 تكميل اورژانس
تكميل عمليات  

اختمان نيمه تما

امه هاي اجرايي

جلسه ش

اه علوم پزشك

  شگاه

احداث ، تكمي

   
ي                  

ملي پايلوت   
  :مه

  . ت شهرستان

:عمده برنامه

اشتي در دست

نبو: ي برنامه

اه علوم پزشك

 : شگاه 

احداث ، تكمي 

:    
ملي             

ي پايلوت       
احداث و: مه

:عمده برنامه

سا: ي برنامه

و برنا 87د سال

 اجرايي دانشگا

ت پشتيباني دانش

: برنامهوان

:برنامه  نوع -
ملي

                      
اهداف برنام -

 مركز بهداشت

شاخصهاي ع -

حيح مراكز بهدا

وضعيت فعلي -

 اجرايي دانشگا

ت پشتيباني دانش

: برنامهنوان

:برنامه  نوع  -
 

ملي                   
اهداف برنام -
شاخصهاي ع -
   

وضعيت فعلي -

زارش عملكرد

 
هاي برنامه - 

معاونت -5-

عنو -5-19-

-5-19-1-

                       
-5-19-2-

حداث و تكميل

-5-19-3-

راه اندازي صح

-5-19-4-

 
هاي برنامه - 

معاونت -5-

عنو - 5-20-

-5-20 -1-

                       
-5-20 -2-
-5-20 -3-
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بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

      ي كاشان 

   كاشان

  عاونت

علوم پزشكي 

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  ت معاونت

گاه علوم پزشكي

داشتي درماني

ر وب سايت مع

  ي
  يلوت

 دارو دانشگاه ع

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ن در وب سايت

  منطقه اي 
   اي پايلوت

ذا و دارو دانشگ

 و خدمات بهد

رار دادن آن در

منطقه اي     
     منطقه اي پا

معاونت غذا و
  .ت

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

 و قرار دادن آن

                
             منطقه

يت معاونت غذ
 .ست

علوم پزشكي

سته دارويي و قر

                     
                     

در وب سايت م
 داده شده است

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

آورمواد اعتياد

                     
                      

 

 :مده برنامه
  ايت

 :برنامه
آور در وب ساي

داده شده اسرار

رايي دانشگاه
 شگاه

عوارض ناخواس

ملي                
پايلوت           

 

 : مده برنامه
  سايت
  :برنامه

واسته دارويي د
http//f  (قرار

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

 :ن برنامه
ي در رابطه با م

  :وع برنامه
ملي            

ملي پايلوت   
:برنامههداف

  ي عمومي
شاخص هاي عم
داده شده در سا
ضعيت فعلي ب
 با مواد اعتياد آ

http//fdo(قر

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

  :ن برنامه
ي در رابطه با ع

  :وع برنامه
م
ملي پ
:هداف برنامه

  ي عمومي
شاخص هاي عم
 داده شده در س
بر ضعيت فعلي

 با عوارض ناخو
fdo.kaums.

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوان -6-10

مطالب آموزشي
نو -6-10-1

               
                      

اه-6-10-2
ء سطح آگاهي

ش-6-10-3
د عناوين قرار د

وض-6-10-4
عنوان در رابطه

o.kaums.ac

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوان -6-11

مطالب آموزشي
نو -6-11-1

اه-6-11-2
ء سطح آگاهي

ش-6-11-3
د عناوين قرار

وض-6-11-4
عنوان در رابطه

(ac.ir.      ن 

گز                 

  

2-6
2-6

تهيه م
2-6

     
      

2-6
ارتقاء

2-6
تعداد

2-6
ع 10

c.ir)

  
  

2-6
2-6

تهيه م
2-6

2-6
ارتقاء

2-6
تعدا 

2-6
ع 37

كاشا

  
  



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  .شده است

داشتي درماني

     

.  

  شد

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

     منطقه اي
   اي پايلوت

ل در آن ثبت ش

 و خدمات بهد

   منطقه اي
طقه اي پايلوت

...... دارويي و 

 سيستم مي باش

دانش 88 ي سا ل
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 علوم پزشكي

 )ركنان

                      
             منطقه

  شخصات
  در آينده

طالعات پرسنل

علوم پزشكي

  )ت دارو

                      
                 منط

ت با فرمت هاي
 

ر حال ورود به

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

مه آموزش كار

                     
                      

 
كنان با تمام مش
زم براي پرسنل
 :عمده برنامه

   شده
 :برنامه

 است و كليه اط

رايي دانشگاه
 شگاه

وماسيون مديريت

                    
لوت               

: 
  :انند

انه ها، مكاتبات
:برنامهعمده

 : برنامه
طالعات اوليه در

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
نشغذا و دارو دا

 :ن برنامه
prestrin)برنام
 :وع برنامه

ملي             
ملي پايلوت   

:هداف برنامه
ي آموزشي كارك
ي آموزشي الز
شاخص هاي ع
ي آموزش داده
وضعيت فعلي ب
ه در حال اجرا

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

 :برنامهان
سيستم اتو(مد

 :نوع برنامه
ملي         
ملي پايلو         

:هداف برنامه
امور اداري هما
طالعات داروخا
شاخص هاي ع

  خذ شده
وضعيت فعلي

ديد سيستم، اطال

زارش عملكرد

بر - 2 
معاونت غذ -6
عنوان -6-12

ningي برنامه 

نو -6-12-1
                     

                      
اه-6-12-2

د شناسنامه هاي
 بيني برنامه هاي

ش-6-12-3
د سرفصل هاي

و-6-12-4
كنون اين برنامه

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوا -6-13

ده از برنامه سام
نو -6-13-1

               
                      

اه-6-13-2
يزاسيون انجام ا
رو پروانه ها، اط

ش-6-13-3
د گزارشات اخ

و-6-13-4
جه به نصب جد

گز                 

  

2-6
2-6

اجراي
2-6

       
      

2-6
ايجاد
پيش

2-6
تعدا

2-6
هم اك

  

2-6
2-6

استفا
2-6

     
      

2-6
مكاني
صدر

2-6
تعدا 

2-6
با توج

  
  
  



  ني كاشان

  

  

بهداشتي درمان

   كاشان

 صادر مي شود

   كاشان

.سال مي گردد

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  يلوت

اي آنها حواله

داشتي درماني

  يلوت

ز براي آنها ارس

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

   منطقه اي
    منطقه اي پاي

 در هر نوبت بر

 و خدمات بهد

   منطقه اي
     منطقه اي پا

شده و نتايج نيز
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علوم پزشكي

                      
                     

  ص
 

 سيستم شده و

علوم پزشكي

                      
                     

  : از جمله

شكان بررسي ش

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

                    
ايلوت            

 
ي بيماران خاص

:عمده برنامه

 :برنامه
عات آنها وارد

رايي دانشگاه
 شگاه

                    
پايلوت           

 
 نسخ پزشكان

  ده

 :عمده برنامه

 :برنامه
العات كليه پز

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

 :برنامهن
 ماران خاص
 :وع برنامه

ملي         
ملي پا            

:هداف برنامه
 مصرف داروي
شاخص هاي ع

  ت شده
وضعيت فعلي ب
 خاص و اطالع

هاي اجررنامه
غذا و دارو دانش

 :ن برنامه
 ز

 :وع برنامه
ملي         

ملي پ             
:هداف برنامه
 كليه اطالعات

  
ريقي تجويز شد

   بيوتيك ها

شاخص هاي ع
  ده

وضعيت فعلي ب
جرا است و اطال

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوا -6-14

فزار اينترنتي بيم
نو -6-14-1

               
                      

اه-6-14-2
يت دريافت و

ش-6-14-3
د اطالعات ثبت

و-6-14-4
ي بيشتر بيماران

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوان - 6-15

فزار نسخه پردا
نو -1- 6-15

               
                      

اه-2- 6-15
رسي سريعتر به
د اقالم دارويي
صد داروهاي تزر
صد تجويز آنتي

.  
ش-3- 6-15

د نسخ وارد شد
و-6-15-4

رنامه در حال اج

گز                 

  

2-6
2-6

نرم اف
2-6

     
      

2-6
مدير

2-6
تعدا 

2-6
اسمي

  
  

2-6
2-6

نرم اف
2-6

     
      

2-6
دستر
تعداد
درص
درص

.....و
2-6

تعدا
2-6

اين بر
  
  



بهداشتي درمان  ني كاشان

  كاشان 

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  ي
  يلوت

  ست

داشتي درماني

  طقه اي
  وت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

منطقه اي     
     منطقه اي پا

  ي

رد برنامه شده اس

 و خدمات بهد

منط              
 منطقه اي پايلو
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علوم پزشكي

                     
                     

رنامه نرم افزاري

صات كامل وار

علوم پزشكي

                     
                     

 

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

  ي

ملي                
پايلوت           

  
هر كارمند در بر

 :عمده برنامه

  :برنامه
 اموال با مشخص

رايي دانشگاه
 شگاه

ي                   
لوت               

 
 اموال مصرفي
 :عمده برنامه

  ده
 :برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

  :ن برنامه
ت اموال دولتي

  :وع برنامه
م
ملي پ

:برنامههداف
 پالك اموال ه
شاخص هاي ع

  ده
وضعيت فعلي ب
جرا است كليه

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

 :ن برنامه
  ت انبار

 :وع برنامه

ملي                 
ملي پايلو         

:هداف برنامه
مربوط به خريد
شاخص هاي ع
ي خريداري شد

فعلي بوضعيت
  جرا است

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوا -6-16

ه نرم افزاري ثبت
نو -6-16-1

اه-6-16-2
 اموال و شماره

ش-6-16-3
د اموال ثبت شد

و-6-16-4
رنامه در حال اج

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوا -6-17

ه جامع تداركات
نو -6-17-1

                      
                      

اه-6-17-2
 كليه عمليات م

ش-6-17-3
د اموال مصرفي

و-6-17-4
رنامه در حال اج

گز                 

  

2-6
2-6

برنامه
2-6

2-6
ثبت

2-6
تعداد

2-6
اين بر

  
  

2-6
2-6

برنامه
2-6
  

      
      

2-6
ثبت

2-6
تعداد

2-6
اين بر

  
  
  
  



  ني كاشان

ون بـه    

كنتـرل   

سسـه    

بهداشتي درمان

   كاشان

 تحويـل متـادو
  

   كاشان

 آزمايشـگاه كن

IS  

ندارد هـاي موس

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  ي
  يلوت

واست متادون،
.جام مي گيرد

داشتي درماني

ه به ارتقا سطح

  ي پايلوت

SOي جهاني و 

و همچنين اسـتا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

          منطقه اي
     منطقه اي پا

 متادون ، درخو
ه از اين دارو انج

بهد و خدمات 

ي الزم با توجه

       منطقه اي
          منطقه اي

ن استاندارد هاي

   رل غذا    

ل غذا و دارو و

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

   و

                      
                     

ي مانند خريد
ن استفاده كننده

علوم پزشكي

هاي SOPدوين

                     
                     

طبق جديدترين
: 

آزمايشگاه كنتر

يشگاه اداره كل

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

ونت غذا و دارو

ملي            
پايلوت           

: 
  داروي مخدر
 :عمده برنامه

   شده
 :برنامه

 است و عملياتي
وصي و بيماران

رايي دانشگاه
 دانشگاه

ستانداردهاو تد

لي                 
ي پايلوت      

 :ه
SOهاي الزم ط

:ي عمده برنامه
 قابل ارائه در آ

 :ي برنامه
 SOهاي آزماي

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

 :ن برنامه
مواد مخدر معاو

 :وع برنامه

ملي پ
:هداف برنامه
خريد و توزيع د
شاخص هاي ع
اري و توزيع ش
وضعيت فعلي ب
ن در حاال اجرا
ي دولتي و خصو

رنامه هاي اجر
ت غذا و دارو د

 :وان برنامه
هاي آزمون و اس

 :نوع برنامه -

مل           
ملي                  

اهداف برنامه-
 OPي آزمون و

شاخص هاي-
 انجام خدمات

وضعيت فعلي-
OPل حاضر از
  مي نمايد

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوا - 6-18

فزار مديريت م
نو -1- 6-18

اه-2- 6-18
يت و كنترل خ

ش-3- 6-18
د داروي خريدا

و-6-18-4
رنامه هم اكنون
ز متادون تراپي

بر - 2
معاونت -6-
عنو - 6-19-

وزرساني روشه
   ذا
-6-19 -1-

                
                     

-6-19 -2-
وين روش هاي

-6-19 -3-
يفيت و سرعت

-6-19 -4-
زمايشگاه درحال
تاندارد استفاده

گز                 

  

2-6
2-6

نرم اف
2-6

2-6
مدير

2-6
تعداد

2-6
اين بر
مراكز

  

  

2-
2-
برو
غذ

2-
  
  
   
2-
تد
2-
كي
2-
آز
است

  

  



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان

  

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  ي
  يلوت

 

  ذا

.ت نمي پذيرد

داشتي درماني

   

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

منطقه اي     
منطقه اي پا    

  ف آزمايشگاه

شگاه كنترل غذ

م افزاري صورت

 و خدمات بهد

  منطقه اي 
   اي پايلوت

گاه كنترل غذا

  شد

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي

                     
                     

ش هاي مختلف

عات در آزمايش

ده وپردازش نرم

 علوم پزشكي

   غذاكنترل

                
             منطقه

  اه

رائه در آزمايشگ

ل فعاليت مي باش

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

 كنترل غذا

ملي                
 پايلوت         

 
رايانه هاي بخش

 :عمده برنامه
وپردازش اطالع

 :برنامه
ستي مبادله شد

رايي دانشگاه
 شگاه

زار آزمايشگاه ك

                     
                      

 
هاي آزمايشگا

 :عمده برنامه
خدمات قابل ار

  :برنامه
ش دستي در حال

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش
 :ن برنامه

 LAآزمايشگاه ك
  :وع برنامه

م
ملي پ
:هداف برنامه

L جهت اتصال
شاخص هاي ع
 كيفيت تبادل و
وضعيت فعلي ب
عات با روش د

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

  :ن برنامه
داري ازنرم افز

  :وع برنامه

ملي            
ملي پايلوت   

:هداف برنامه
صالعات بخش
شاخص هاي ع
 كيفيت انجام خ
وضعيت فعلي ب
 حاضر با روش

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت غذ -6
عنوان -6-20

ANث شبكه 

نو -6-20-1

اه-6-20-2
LANد شبكه 

ش-6-20-3
ش زمان وارتقا

و-6-20-4
حال حاضراطالع

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوان -6-21

دازي وبهره بر
نو -6-21-1

               
                      

اه-6-21-2
يع وپردازش اص

ش-6-21-3
ش زمان وارتقا

و-6-21-4
يشگاه در حال

گز                 

  

2-6
2-6

احداث
2-6

2-6
ايجاد

2-6
كاهش

2-6
در ح

  

  

2-6
2-6
اه اندر
2-6
  

     
      

2-6
تجميع

2-6
كاهش

2-6
آزماي

  

  



  ني كاشان

 ي

نـي و   

بهداشتي درمان

   كاشان

  كاشان

ورده هاي لبني

آورده هـاي لبن

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  ي

  يلوت

داشتي درماني

رل كيفيت فرآ

  

  يلوت

آوري شير و فرآ

 ن

 .د شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

بهد و خدمات 

منطقه اي      

     منطقه اي پا

 و خدمات بهد

ژي نوين و كنتر

منطقه اي   

     منطقه اي پا

فرآشير و نحوه 

گاهي كارشناسا
برگزار خواهد
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علوم پزشكي

                     
  

                     

علوم پزشكي

وزشي تكنولوژ

                     
  

                     

و جمع آوري ش
 جات

رتقاء سطح آگ
88وره در سال

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

ملي                

پايلوت           
: 

   گر

 :عمده برنامه

 : برنامه

رايي دانشگاه
 شگاه

گزاري دوره آمو

                     

پايلوت           

:  
نوين دريافت و
ليد اين كارخانج

ا:عمده برنامه
اين دو: برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

 :ان برنامه
 كيمياگر

  :وع برنامه
م

ملي پ
:هداف برنامه

  دي
 

زمان هاي بيمه

شاخص هاي ع
  ت آنها

وضعيت فعلي
 . جرا است

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه
  :نوع برنامه

ملي              

ملي پ

:اهداف برنامه
 با روش هاي ن
طراحي خط تولي
شاخص هاي ع
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت غذ -6
عنوا - 6-22

ه نرم افزاري كي
نو -1- 6-22

اه-2- 6-22
ظ آمار و موجود
 ش نرم افزاري

 ديسكت به ساز
   آمار فروش

ش-3- 6-22
د داروها و قيمت

و-6-22-4
رنامه در حال اج

بر - 2
معاونت غذ -6

عنوا -6-23
ن -6-23-1

                      

ا-6-23-2
يي كارشناسان
ش هاي جديد ط

ش-6-23-3
و-6-23-4

گز                 

  

2-6
2-6

برنامه
2-6

2-6
حفظ
فروش
ارائه
ارائه

2-6
تعداد

2-6
اين بر

  
  

2-6

2-6
2-6

      

 

2-6
آشناي
روش

2-6
2-6

  



  ني كاشان

والت         

والت         

 

خط 

بهداشتي درمان

   كاشان

كيفيـت محصـو

كيفيـت محصـو

   كاشان

 فرآورده هاي

يت فرآيند و خ

شكي و خدمات ب

درمانيداشتي 

ژي و كنتـرل ك

 

  يلوت

ژي و كنتـرل ك

 سان

  .د شد 

داشتي درماني

 كنترل كيفيت

 يلوت

كنترل كيفيتي و 

 ن

 . شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 هـاي تكنولـوژ

 منطقه اي   

     منطقه اي پا

 هـاي تكنولـوژ

گاهي كارشناسا
برگزار خواهد 8

 و خدمات بهد

ي تكنولوژي و

  منطقه اي   

     منطقه اي پا
ترين تكنولوژي

گاهي كارشناسا
برگزار خواهد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

موزشـي تـازه

                     
  

                     

ناسـان بـا تـازه

ارتقاء سطح آگ
88وره در سال

  
علوم پزشكي

وزشي تازه هاي

                   
  

                     
ناسان با جديدتر

رتقاء سطح آگ
88ره در سال
  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

گـزاري دوره آ

                     

پايلوت           

آشنايي كارشن:
 ....سي و

ا: عمده برنامه
اين دو:ي برنامه

رايي دانشگاه
 شگاه

زاري دوره آمو

                     

پايلوت           
آشنايي كارشن:

ار:عمده برنامه
اين دو: برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه

  :نوع برنامه
ملي              

ملي پ

:هداف برنامه
گيري در بازرس

شاخص هاي 
وضعيت فعلي 

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

برگز:ان برنامه

  :نوع برنامه
ملي              

ملي پ
:هداف برنامه

  گوشتي

شاخص هاي ع
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا -6-24
 ري

ن -1- 6-24
                      

ا-6-24-2
ري جهت بكارگ

6-24-3-
6-24-4-

بر - 2
معاونت غذ -6

عنوا -6-25

 شتي

نو -6-25-1
                      

ا-6-25-2
د فرآورده هاي

ش-6-25-3
و-6-25-4

گز                 

  
2-6

2-6
پليمر

2-6
      

 

2-6
پليمر

2-6
2-6
 

  

  

2-6

2-6

گوش

2-6
      

2-6
توليد

2-6
2-6



  ني كاشان

  نده

   مو

  ي مو

بهداشتي درمان

   كاشان

 فراورده هاي 

ورده هاي شوين

   كاشان

 فرآورده هاي

ت فرآورده هاي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 كنترل كيفيت

  يلوت

رل كيفيت فرآو

  ن

  .  شد

داشتي درماني

 كنترل كيفيت

 

  يلوت

و كنترل كيفيت

  ن

  .د شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ي تكنولوژي و

  منطقه اي  

منطقه اي پا    

ي فرآيند كنتر

گاهي كارشناسا

برگزار خواهد

 و خدمات بهد

ي تكنولوژي و

 منطقه اي  

     منطقه اي پا

ي تكنولوژي و

گاهي كارشناسا

برگزار خواهد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

وزشي تازه هاي

                    
  

                     

ناسان با تازه ها

رتقاء سطح آگ

88ره در سال

  
علوم پزشكي

وزشي تازه هاي

                     
  

                     

ناسان با تازه ها

رتقاء سطح آگ

88وره در سال

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

زاري دوره آمو

                     

 پايلوت         

آشنايي كارشن:

ار:عمده برنامه

اين دو: برنامه

رايي دانشگاه

 شگاه

گزاري دوره آمو

                     

پايلوت           

آشنايي كارشن:

ار:عمده برنامه

اين دو: برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگز:ان برنامه

  :نوع برنامه
ملي              

ملي پ

:هداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگز:ان برنامه

  :نوع برنامه
ملي              

ملي پ

:هداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

غذمعاونت  -6

عنوا -6-26

 ده

ن -6-26-1
                      

ا-6-26-2

ش-6-26-3

و-6-26-4

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا -6-27

ن -6-27-1
                      

ا-6-27-2

ش- 6-27-3

و-6-27-4

گز                 

  
2-6

2-6

شويند

2-6
      

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 

  

  
2-6

2-6
 

2-6
      

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 



  ني كاشان

ان 

بهداشتي درمان

   كاشان

  ددرماني

   كاشان

 ماماها و بهورز

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 

  يلوت

ره عوارض خود

  سان

  .د شد 

داشتي درماني

 

  يلوت

 بهيارها ، بهيار

  ان

  .د شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ض خود درماني

  منطقه اي  

     منطقه اي پا

 و ماماها دربار

گاهي كارشناسا

برگزار خواهد 8

 و خدمات بهد

 ض خوددرماني

  منطقه اي  

منطقه اي پا    

هاي دارويي ،

گاهي كارشناسا

برگزار خواهد

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

  
علوم پزشكي

وزشي عوارض

                    
  

                     

گاهي پرستاران

ارتقاء سطح آگ

88وره در سال

  
  

علوم پزشكي

وزشي عوارض

                    
  

                    

گاهي تكنسين ه

رتقاء سطح آگ

88وره در سال

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

گزاري دوره آمو

                     

پايلوت           

سطح اگارتقاء :

ا:عمده برنامه

اين دو : برنامه

رايي دانشگاه

 شگاه

گزاري دوره آمو

                     

پايلوت           

ارتقاء سطح اگ 

ا:عمده برنامه

اين دو: برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه
  :نوع برنامه

ملي              

ملي پ

:هداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگ:ن برنامه

  :وع برنامه
ملي              

ملي پ

:هداف برنامه
  خوددرماني

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي ب

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا -6-28
ن -6-28-1

                      

ا-6-28-2

ش-6-28-3

و-6-28-4

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا -6-29

نو -6-29-1
                      

اه-6-29-2
ورد عوارض خ

ش-6-29-3

و-6-29-4

گز                 

  
2-6

2-6
2-6

      

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 

  

  
2-6

2-6
 

2-6
      

 

2-6
در مو

 

2-6
 

2-6
 



  ني كاشان

ته 

 (  

زان 

بهداشتي درمان

   كاشان

عوارض ناخواست

  و اهميت آن

   كاشان

DPIC( موم 

 ماماها و بهورز

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 A)مركز ثبت عو

 

  يلوت

و ADR  مركز

  ان

  . شد 

داشتي درماني

ساني دارو و سم

  يلوت

 بهيارها ، بهيار

 ان

  .د شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ADR با مركز 

 منطقه اي  

     منطقه اي پا

و داروسازان با

گاهي كارشناسا

برگزار خواهد

 و خدمات بهد

مركز اطالع رس

  منطقه اي  

     منطقه اي پا

 هاي دارويي ،

گاهي كارشناسا
برگزار خواهد 

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

موزشي آشنايي

                     
  

                     

ران ، پزشكان و

ارتقاء سطح آگ

88ره در سال

  
علوم پزشكي

موزشي معرفي م

                    
  

                     

گاهي تكنسين

رتقاء سطح آگ
88وره در سال

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

گزاري دوره آم

                     

پايلوت           

آشنايي پرستار :

ا :عمده برنامه

اين دور: برنامه

رايي دانشگاه
 شگاه

گزاري دوره آمو

                     

پايلوت           

ارتقاء سطح اگ:

ا:عمده برنامه
اين دو:  برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگ :ان برنامه

  :وع برنامه
ملي              

ملي پ

:هداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه

  :وع برنامه
ملي              

ملي پ

:هداف برنامه
  خوددرماني

شاخص هاي ع
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا -6-30
  )ها

نو -6-30-1
                      

اه-6-30-2

ش-6-30-3

و-6-30-4

بر - 2
معاونت غذ -6

عنوا -6-31

نو -6-31-1
                      

اه-6-31-2
ورد عوارض خ

ش-6-31-3
و-6-31-4

گز                 

  

  
2-6

2-6
داروه

 

2-6
      

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 

  

  

2-6

2-6
 

2-6
      

 

2-6
در مو

 

2-6
2-6
 

  



  ني كاشان

  ي آن

بهداشتي درمان

   كاشان

  باليني

   باليني

   كاشان

  نطقي دارو

و و فعاليت هاي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داروسازي ب -ن

  يلوت

داروسازي -ان

  سان

  .د شد 

داشتي درماني

يز و مصرف منط

  ي

  ي پايلوت

رف منطقي دارو

  سان

  .د شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

درمان -ي دارو

  منطقه اي  

     منطقه اي پا

درما -هاي دارو

گاهي كارشناس

برگزار خواهد 8

 و خدمات بهد

ي با كميته تجوي

منطقه اي       

          منطقه اي

 تجويز و مصر

گاهي كارشناس

برگزار خواهد 8

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

موزشي تازه هاي

                    
  

                     

شناسان با تازه ها

ارتقاء سطح آگ

88وره در سال

  
  

علوم پزشكي

موزشي آشنائي

                     
  

                     

شناسان با كميته

ارتقاء سطح آگ

88وره در سال

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 شگاه

گزاري دوره آم

                     

پايلوت           

آشنايي كارش:

:عمده برنامه

اين دو:  برنامه

رايي دانشگاه

 شگاه

دوره آمگزاري

                    

 پايلوت         

آشنايي كارش :

:عمده برنامه

اين دو:  برنامه

و برنا 87د سال

هاي اجر رنامه

غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه

  :نوع برنامه
ملي              

ملي پ

:اهداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگ:وان برنامه

  :نوع برنامه
ملي               

ملي       

اهداف برنامه

شاخص هاي ع 

وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا -6-32

ن -6-32-1
                      

ا-6-32-2

ش- 6-32-3

و-6-32-4

بر - 2

معاونت غذ -6

عنو -6-33

ن -6-33-1
                      

ا-6-33-2

6-33-3-

6-33-4-

گز                 

  
2-6

2-6
 

2-6
      

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 

  

  
2-6

2-6
 

2-6
      

  

2-6
 

2-6
 

2-6
 



  ني كاشان

  )ي 

بهداشتي درمان

   كاشان

فارماكوگنوز( 

   كاشان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

(گياهان دارويي 

  ي

   پايلوت

  سان

  .د شد 

داشتي درماني

  يوتيك ها

   اي

  يلوت

   بيوتيك ها

  سان

   .د شد 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

ي با تازه هاي گ

منطقه اي     

منطقه اي       

  دارويي

گاهي كارشناس

برگزار خواهد 8

 و خدمات بهد

 منطقي آنتي بي

             منطقه

پا     منطقه اي 

د منطقي آنتي

گاهي كارشناس

برگزار خواهد 8

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

پزشكي  علوم

موزشي آشنائي

                     
  

                     

ه هاي گياهان د

ارتقاء سطح آگ

88وره در سال

  
علوم پزشكي

موزشي كاربرد

                     
  

                     

شناسان با كاربرد

ارتقاء سطح آگ

88وره در سال

  
  
  
  
  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

گزاري دوره آم

                     

پايلوت          

آشنايي با تازه: 

:عمده برنامه

اين دو:  برنامه

رايي دانشگاه

 شگاه

گزاري دوره آم

ملي               

پايلوت           

آشنايي كارش:

:عمده برنامه

اين دو:  برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه

  :نوع برنامه
ملي              

ملي پ    

اهداف برنامه

شاخص هاي ع 

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر

غذا و دارو دانش

برگ:ان برنامه

  :نوع برنامه
                          

ملي پ

:اهداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت غذ -6

عنو -6-34

ن -6-34-1
                      

ا-6-34-2

6-34-3-

و-6-34-4

بر - 2

معاونت غذ -6

عنوا - 6-35

ن -1- 6-35
                              

ا-2- 6-35

ش- 3- 6-35

و-6-35-4

گز                 

  

2-6

2-6
 

2-6
      

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 

  
2-6

2-6
 

2-6
          

 

2-6
 

2-6
 

2-6
 



                   

  ني كاشان

  ريقي

                  

 سال 

ي و 

ونت هاي 

بهداشتي درمان

   كاشان

 و داروهاي تزر

 و داروهاي 

        كاشان 

وي انساني در

بهداشتي درماني

كارشناسان معا
 .مي نمايند

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

كواستروئيدها

  قه اي

  يلوت

يكواستروئيدها

  سان

  .د شد 

داشتي درماني

 آموزشي و نير

 وت
 شاخص هاي ب

  ازمان

  رماني  

ار با همكاري ك
 ها را محاسبه م

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

خدمات بهد  و

د منطقي كورتيك

منطقه               

     منطقه اي پا

د منطقي كورتي

كارشناسگاهي

برگزار خواهد 8

 و خدمات بهد

تي و درماني ،

  نطقه اي
منطقه اي پايلو
ز براي تهيه ي
ت مديريتي سا

ز بهداشتي و در
... 

ناسان اداره آما
 متبوع شاخص

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي

موزشي كاربرد

                     
  

                     

شناسان با كاربرد

ارتقاء سطح آگ

88وره در سال

  
علوم پزشكي

  

ت مراكز بهداشت

من               
                 

العات مورد نيا
ران در تصميمات

ن تعداد مراكز
. و وابستگي و

   

 هر سال كارشن
سال به وزارت

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 شگاه

گزاري دوره آم

    ملي         

پايلوت           

آشنايي كارش:

:عمده برنامه

اين دو:  برنامه

رايي دانشگاه

 :گاه

شماري تسهيالت

ملي              
ملي پايلوت   

اطالدسترسي به
ستفاده ي مدير

تعيين:  ه برنامه
 آزمايش ، نوع
... توانبخشي و

در پايان :رنامه
ميل و ضمن ارس

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
غذا و دارو دانش

برگ :ان برنامه

  :نوع برنامه
                             

ملي پ

:اهداف برنامه

شاخص هاي ع

وضعيت فعلي

رنامه هاي اجر

ژوهشي دانشگ

سرش:  ن برنامه

  :برنامهع 
                     
                       
د:هداف برنامه

نساني بمنظور ا

اخصهاي عمد
يشگاهها ، نوع
ز پرتونگاري ،

ضعيت فعلي بر
سهيالت را تكم

زارش عملكرد
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اهد -2- 7-1
زشي و نيروي ان

شا -7-1-3
يين تعداد آزماي
يين تعداد مراكز

وض-7-1-4
گاه فرم هاي تس
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  ني كاشان

 

ي برخـي           
ر دسـترس       

 نياز بـراي  

ي برخـي           
و تـاكنون  

بهداشتي درمان

   كاشان 

 حصول است
  راكد

و عـدم همكـار
طالعـات آن در

   كاشان 

ص هاي مورد

و عـدم همكـار
و. به مـي شـود      

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 لوت
احي شده قابل
ل كليه فرمهاي

ظـام آمـاري و
ده و طبيعتـا اطال

داشتي درماني

  ي

 ومحاسبه شاخص

   بندي 
 

ظـام آمـاري و
انشـگاه محاسـب

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  و تكميل آن

  نطقه اي
منطقه اي پايل   

ز طريق فرم طرا
فرآيند تكميلي

ت موجـود در نظ
ي تكميـل نشـد

 و خدمات بهد

 انقالب فرهنگي

  نطقه اي
  پايلوت

قالب فرهنگي

 كي كشور
بق برنامه زمان ب
ر موعد مقرر

ت موجـود در نظ
حدهاي تابعـه دا

دانش 88 ي سا ل
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علوم پزشكي
  

ي راكد آماري

من               
      ت        

طالعاتي كه از
هنگي و اجراي

ه بـه مشـكالت
 فرمهاي آمـاري

  
 علوم پزشكي

  

ي شوراي عالي

من               
منطقه اي      

شوراي عالي انقال
  مان  

ههاي علوم پزشك
كميل فرم ها طب
ي ، پژوهشي در
ه بـه مشـكالت
 مستقل در واح

 ته است

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 :گاه

ل نمودن فرمهاي

ملي              
ملي پايلوت      

دسترسي به ا:
هماه:  ه برنامه

بـا توجـه رنامه
برخي ’ل فرمها

ايي  دانشگاه

 :گاه

سبه شاخصهاي

ملي              
   لوت        

تكميل آمار ش
ديريتي در سازم
ا ساير دانشگاهه

تك:  ده برنامه
جوئي ، آموزشي

بـا توجـه رنامه
خصها بصورت
  صورت نگرفت

و برنا 87د سال

جررنامه هاي ا
ژوهشي دانشگ

فعال:  ن برنامه

 :  برنامهع 
                     
                       
:داف برنامه

اخصهاي عمده

ضعيت فعلي بر
شگاه در تكميل

 شگاه نيست

نامه هاي اجرا

ژوهشي دانشگ

محا:  ن برنامه
 :  برنامهوع

                     
ملي پايل           

: هداف برنامه
ذ تصميمات مد
عيت دانشگاه با
اخصهاي عمد
ي مالي ، دانشج
ضعيت فعلي بر
شگاه ، اين شاخ
مقايسه آن ها   

زارش عملكرد

بر - 2
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عنوان -7-2
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اهد-7-2-2
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وض-7-2-4
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تم مديريت دانش
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معاونت پژ -7

عنوان - 7-3
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اه-7-3-2
ان جهت اتخاذ
جام مقايسه وضع

شا-7-3-3
هيه شاخص هاي

وض-7-3-4
دهاي تابعه دانش

ركز و مسبه متم
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  ني كاشان

سال به 

 ، پشتيباني 

ري برخـي          
 . است 

 

بهداشتي درمان

   كاشان 

 دانشگاه و ارس

وهشيژشي ، پ

و عـدم همكـار
ه محاسبه نشده

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  پايلوت
ت تحت پوشش

درماني ،آموزش

نظـام آمـاري و
پوشش دانشگاه

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

  نطقه اي
منطقه اي      
براي جمعيتت

اي بهداشتي ، د

ت موجـود در ن
محدوده تحت پ

دانش 88 ي سا ل
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 علوم پزشكي

 ي ملي سالمت

من               
   وت        

اي ملي سالمت

حاسبه شاخصها

ـه بـه مشـكالت
سالمت براي م

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي  دانشگاه

 :گاه

سبه شاخصهاي

ملي              
ملي پايلو          

تهيه شاخصها
هم در سازمان

مح:  ه برنامه

با توجـ : برنامه
اخصهاي ملي س

و برنا 87د سال

نامه هاي اجرا

ژوهشي دانشگ

محاس:  ن برنامه

 :  برنامهوع
                     
                       
: هداف برنامه

يم گيريهاي مه
اخصهاي عمد

ضعيت فعلي ب
شگاه تاكنون شا

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پژ -7

عنوان -7-4

نو -7-4-1
                      
                       

اهد-7-4-2
ان جهت تصمي

شا-7-4-3
 

وض -7-4-4
دهاي تابعه دانش
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2-7

واحد

  



  ني كاشان

اي هيئـت    

 -ل چـاپ   

بهداشتي درمان

   كاشان 

مكـاري اعضـا

ت مقـاالت قابـل

 )فهان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  پايلوت
هم -ل دريـافتي

ازايش كيفيت -

  .شود

شهركرد و اصف

  مقاالت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 ه فيض

  نطقه اي
منطقه اي      

 مقـاالت اصـيل

  شماره  

-الت هر شماره

اله چاپ مي ش
   است

ض با دانشگاه ش

ي براي چاپ م
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علوم پزشكي

ي مقاالت مجله

من               
   وت        

 افزايش تعداد

ل چاپ در هر ش

يش تعداد مقاال

مقا 45ه حدود
ماه 6پ مقاالت

  ض

رسيون مجله فيض

 مراكز تحقيقاتي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 :گاه

اء كمي و كيفي

ملي              
ملي پايلو          

تالش جهت

اد مقاالت قابل

افزاي:  ه برنامه
 ه هر شماره

   : رنامه
مقاله ساالنه 12

رشناسي و چاپ

 بودن مجله فيض

كنسر(ي منطقه
 شگاه

و ي دانشگاه ها

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
ژوهشي دانشگ

ارتقا:  ن برنامه
 :  برنامهع

                     
                       
: هداف برنامه

 ي مقاالت

o- افزايش تعد

اخصهاي عمد
الت منتشر شد

 و ماه نامه
ضعيت فعلي بر
ره تقريبا باالي

دريافت، كارن 

عمومي -شگاه

ين دانشگاه هاي
ـ پژوهشي دانشگ
اي هيئت علمي

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت پژ -7

عنوان -7-5
نو -7-5-1

                      
                       

اه -7-5-2
ي جهت داوري

riginalپ مقاالت 

شا-7-5-3
ع در چاپ مقاال
ل فصلنامه به دو

وض-7-5-4
امه در هر شمار
ور متوسط زمان

  قوت

 رشته هاي دانش
 ت ها

واست تعامل بين
د امتياز علمي ـ
ضاي باالي اعضا

گز                 
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2-7
علمي
چاپ
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تسريع
تبديل
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فصلنا
به طو
نقاط
تنوع

فرصت
درخو
وجود
تقاض

 

   



  ني كاشان

 ولي ايران 

نشگاه هـا  

دهاي 

 ايجاد 
ن المللي 

از انجام 
  .ت

بهداشتي درمان

   كاشان 

 و شهركرد

ه سلولي ملكوجل

ترم پژوهشي دا

 ي كشور

 ت

   كاشان 

خرين استاندارد

رتاسر كشور و
تانداردهاي بين

هيزات مورد نيا
قرار گرفته است

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

شكي اصفهان و

مت ايران و مج
   .ه

ت معاونت محت

ت علوم پزشكي
نسرسيون نشريا

داشتي درماني

  پايلوت
يس مطابق با آخ

نشگاه هاي سر
با استخانه مطابق

امين كننده تجه
شي و پشتيباني قر

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

شگاه علوم پزش

  نطقه اي
  پايلوت

حي ايران، سال
آرم سه دانشگا

موافقت -قدماتي

ماهنگي نشريات
 و معوني از كنس

 و خدمات بهد

  دانشگاه

  نطقه اي
منطقه اي      
ر حال تاسينه د

 نياز محققين دا
 تجهيز حيوانخ

 شركت هاي تا
ن محترم پژوهش
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علوم پزشكي
  

يض، مجله دانش

من               
منطقه اي      

ك سه مجله جراح
ريه مشترك و آ

ري جلسات مقد

  شگاه ها

حمايت اداره هم
ر حمايت مالي

  
 علوم پزشكي

ر حال تاسيسِ

من               
   وت        

تجهيز حيوانخان

يشگاهي مورد
خانه، احتياج به

رات مربوطه با
 اختيار معاونين

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه
 :گاه

سرسيوم نشريه في

ملي              
   لوت        

چاپ مشترك 
 با هيئت تحرير

  :  ده برنامه
 م مجله
برگزار :برنامه

  گي اوليه
ك بين اين دانش

 ن دانشگاه ها

ح - دانشگاه ها
دانشگاه ها بري

ايي  دانشگاه
 گاه

هيز حيوانخانه د

ملي              
ملي پايلو          

تالش جهت ت:

  :  ه برنامه
 حيوانات آزماي
ي جاري حيوانخ

مذاكر:  :رنامه
ايج حاصله در

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر
ژوهشي دانشگ

كنس:ن برنامه
 :  برنامهوع

                     
ملي پايل           

: هداف برنامه
شگاه هاي فوق
شاخصهاي عمد
مودن كنسرسيوم
ضعيت فعلي بر
 و انجام هماهنگ

نسرسيون مشترك

ت عمومي در اين

رد نياز در اين
ت هاي پژوهشي

نامه هاي اجرا
ژوهشي دانشگ

تجهي:  ن برنامه
 :  برنامهوع

                     
                       
: هداف برنامه

اخصهاي عمد
كثير گونه هاي
امين هزينه هاي

ضعيت فعلي بر
نتا. ه شده است

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت پژ -7
عنوان -7-6
نو  -7-6-1

                      
                       

اه -7-6-2
ك توسط دانش

ش -7-6-3
ري  و نهايي نمو

وض -7-6-4
يرات مجالت

پيش نويس كنس
  قوت

ه چاپ نشريات
 ت ها

د توانمندي مو
قت همه معاونت

بر - 2
معاونت پژ -7
عنوان -7-7
نو -7-7-1

                      
                       

اه -7-7-2
 
شا-7-7-3

ظور توليد و تك
 درآمد براي تا

 .اشد

وض-7-7-4
 و برآورد هزينه

گز                 

2-7
2-7
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2-7
مشترك

2-7
پيگير
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مدو 

تهيه پ
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سابقه

فرصت
وجود
موافق
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  ني كاشان

ختمان 

عات بين 

يد بخش 
 88ل 

بكه 
ي 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ناجي آباد، ساخ 

 اشتراك اطالع

د،ساختمان جد
گاه تا پايان سال

ت مسكوني، شب
ث دانشكده هاي

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

2 واقع در فاز 
 البچي

 امكان تبادل و

ناجي آباد2رفاز
دانشگLANكه 

 دانشگاه، سايت
 جديداالحداث

  .ديده است

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

اونت بهداشتي
كز بهداشتي گال

  قه اي
 يلوت

ر مراكز فوق و

هداشتي واقع در
گالبچي به شبك

ي، ستاد مركزي
زشي، ساختمان
 راه اندازي گر

شتن اطالعات

 ت شبكه
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علوم پزشكي

ختمان جديد معا
هيد بهشتي،  مرك

منطق           
منطقه اي پاي    

هاي موجود در

جديدمعاونت به
ركز بهداشتي گ

ستاري و مامايي
، معاونت آموز
 نقوي و متيني

  گاه
ه اشتراك گذاش

  آسانتر

واحدهاي تحت

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 :  ه

ساخ LANي شبكه
ر بيمارستان شه

لي                 
     ت        

صال كامپيوتره
 ت و هزينه

  :   برنامه
LA ساختمان ج

شهيد بهشتي،  مر
   : امه

ده پزشكي، پرس
اونت پژوهشي
ي شهيد بهشتي،

دانشگ LANر
در واحدها و به
سي سريعتر و آ

  گاه

  ي دانشگاه
رويس دهي به و

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

هشي دانشگاه
اجراي:  رنامه

و روان واقع در
 :  برنامه  

مل                   
ملي پايلوت       

اتص:  اف برنامه
 جويي در وقت
خصهاي عمده

ANمپيوترهاي
در بيمارستان ش
عيت فعلي برنا

LAN ددانشك
معا ن و بيدگل،

ي، بيمارستانهاي

رهاي موجود د
العات موجود د
 و وقت، دسترس
بخشهاي دانشگ

در ديگر بخشها
٦M و امكان سر

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پژوه -
عنوان بر -8-

بخش اعصاب و
نوع -8-1-

                     
                       

اهد -8-2-
ا بمنظور صرفه

شاخ -8-3-
رتباط كليه كام
ب و روان واقع د

وضع -8-4-
Nل حاضر شبكه 

ت و درمان آران
ت و پيراپزشكي

  :وت
رتباط كامپيوتر
دسترسي به اطال
جويي در هزينه
ي مناسب بين ب

  : ها
د LAN شبكه 

MG پهناي باند

گز                 

  
  

2-7-
2-7-

جديد بخ
2-7-

          
          
2-7-

واحدها
2-7-

امكان ا
اعصاب

2-7-
در حال
بهداشت
بهداشت
نقاط قو
امكان ا
امكان د
صرفه ج
همكاري
فرصت
اجراي
وجود پ

 
  
  
  
  
  
  
  



  ني كاشان

  ب سايت

ك 

با توجـه   ه
ري به نظر 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ك اطالعاتي وب

دانشگاه از بانك

   كاشان 

ينترنت دانشگاه
ضرور E1 خط

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

بانكفوذگرها به 

88 

ي وب سايت د

داشتي درماني

 وت

هت ارتباط با اي
د، راه اندازي خ

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 

  قه اي
 يلوت

يري از ورود نف
  ر

8 تا پايان سال 
حي و پياده سازي

. 

 و خدمات بهد

  قه اي
منطقه اي پايلو 

خطوط تلفن جه
 فراهم نمي كند

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي

سايت دانشگاه

منطق           
منطقه اي پاي    

منيت و جلوگي
 اطالعات بيشتر

 سايت دانشگاه
حاضر در طراح
.فاده شده است

  
علوم پزشكي

  

E 

منطق           
           ت        

محدود بودن خ
عت اينترنت را

  

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي  دانشگاه

 :  ه

 ساختار وب س

لي                 
     ت        

زايش ضريب ا
ت امكان ورود

  :  برنامه
ده سازي وب

در حال ح :امه
استف aspويسي

دانشگاهرايي

 :ه
E1دازي خط

لي                 
ملي پايلوت    

 شتركين

  سطح شهر

  :   برنامه
 

با توجه م :نامه
 ارتباط پر سرع

و برنا 87د سال

نامه هاي اجرا

هشي دانشگاه
اصالح:  رنامه

  :  برنامه 
مل                   

ملي پايلوت       
افز: اف برنامه

D پيشرفته جهت
  سي

 ت و هزينه

خصهاي عمده ب
ر طراحي و پيا

برناعيت فعلي
برنامه نو  و زبان

رنامه هاي اجر

هشي دانشگاه
راه اند:برنامه

 :  برنامه ع 
مل                   

                       
 :داف برنامه

پر سرعت به مش 
ت به مشتركين
خصهاي عمده

88ا پايان سال

عيت فعلي برن
 معمولي امكان

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پژوه -
عنوان بر -9-
نوع  -9-1-

                     
                       

اهدا - 9-2-
Database از 

 سرعت دسترس
جويي در وقت

شاخ -9-3-
و اصالح ساختا

وضع -9-4-
و Accessتي 

رب - 2

معاونت پژوه -
عنوان ب -10-
نوع -10-1-

                     
                       

اهد-10-2-
Dial Upط 

ترنت پر سرعت
شاخ-10-3-

تا E1 زي خط

وضع-10-4-
ه خطوط تلفن

 د

گز                 

  

2-7-
2-7-
2-7-

          
           

2-7-
استفاده
افزايش
صرفه ج

2-7-
ارتقاء و

2-7-
اطالعاتي

2-7-
2-7-
2-7-

          
           

2-7-
ارائه خط
ارائه اينت

2-7-
راه انداز

 
2-7-

به اينكه
مي رسد



  ني كاشان

ي مختلـف         
م مـذكور   

ديده اي 

بهداشتي درمان

   كاشان 

ـاي واحـدهاي
 اندازي سيسـتم

   كاشان 

ي مشكالت عد

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  وزشي

بـين كامپيوترهـ
6M امكان راه

شتي درمانيدا

نشگاه كه داراي

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 انشگاه

  نطقه اي
  پايلوت

ي علمي و آمو

 

كـان برقـراري بـ
G د پهناي باند

 و خدمات بهد

  دانشگاه

  نطقه اي
  پايلوت

 سازماني 

8 

ستاد مركزي دا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي

 كنفرانس در د

من               
منطقه اي      

ها و نشست هاي

88 پايان سال
ال حاضـر امكـ

ضمنا با وجود.

علوم پزشكي

سيون اداري در

من               
منطقه اي      

زماني و برون س
  ت اداري

  ي

88تا پايان سال

 ابعه دانشگاه

ماسيون اداري س

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي  دانشگاه
 :گاه

ك اندازي ويدئو
 
ملي              

   لوت        
: 

On tim 
يش ها، سميناره

  :  ده برنامه
س در دانشگاه تا

در حـا:  برنامه
.اهم شده است

رايي دانشگاه
 :گاه

 اندازي اتوماس
 
ملي              

   لوت        
: 

اري درون ساز
 پيگيري مكاتبا
 مكاتبات اداري

  :  ده برنامه
ي در دانشگاه ت

  :   برنامه
در واحدهاي تا
زاري فعلي اتوما

و برنا 87د سال

نامه هاي اجرا
ژوهشي دانشگ

راه:ن برنامه
:  برنامهنوع

                     
ملي پايل           

هداف برنامه
me ت بصورت

راه دور به همايش
  ت و هزينه

 

شاخصهاي عمد
ويدئو كنفرانس
وضعيت فعلي

فر LAN شبكه
 د

رنامه هاي اجر
ژوهشي دانشگ

راه:ن برنامه
:  برنامهنوع

                     
ملي پايل           

اهداف برنامه
ري مكاتبات ادا
ترسي، تبادل و
يادل و پيگير
 ت و هزينه

شاخصهاي عمد
توماسيون اداري
وضعيت فعلي

د LAN  شبكه
د برنامه نرم افز

زارش عملكرد

بر - 2
معاونت پژ -7
عنوان -7-11
نو -1 -7-11

                      
                       

اه -7-11-2
ن تبادل اطالعات
ن دسترسي از ر
ه جويي در وقت

 رسي سريع تر
ش -7-11-3

ندازي سيستم و
و -7-11-4

گاه از طيريق ش
ن پذير مي باشد

بر - 2
معاونت پژ -7
عنوان -7-12
ن -1 -7-12

                      
                       

ا-2 -7-12
ن تبادل و پيگير
ش سرعت دست
ش دقت  در تبا
ه جويي در وقت

 رسي سريع تر

ش- 3 -7-12
ندازي سيستم ات

و-4 -7-12
وجود ش:   قوت
وجو:    ضعف

 اشد 

گز                 

  

2-7
2-7
2-7

      
       

2-7
امكان
امكان
صرفه
دستر

2-7
راه اند

2-7
دانشگ
امكان

 

  

2-7
2-7
2-7

      
       

2-7
مكان

افزايش
افزايش
صرفه
دستر

2-7
راه اند

2-7
نقاط
نقاط
مي با



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان 

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 ي

  نطقه اي
  پايلوت

   سال

 نرم افزار فوق

  شگاه

  فزار موجود

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

بيمارستان متيني

من               
منطقه اي       

ن متيني تا پايان

 به عنوان بستر ن

هيد بهشتي دانش
  ركشور

از نرم اف HIS ي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 :  گاه

HIS ه اندازي

  
ملي              

     لوت        
: 

 هداشتي
 تان

 ت موجود

 :  مده برنامه
جامع بيمارستان

 :   برنامه

مارستان متيني

ر بيمارستان شه
در HIS سيستم

 كشور
ستانهاي داراي

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

ژوهشي دانشگ
راه:  ان برنامه

: برنامهنوع
                     

ملي پايل           
اهداف برنامه
هينه اطالعات به
اليتهاي بيمارست
حيح از اطالعات

  ن
 ي مراجعين

شاخصهاي عم 
ي كامل برنامه ج

وضعيت فعلي

بيم LAN شبكه

د HIS رم افزار
ستانهاي داراي س

HIS جامع در ك
يت كامل بيمار

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پژ -7
عنوا -7-13
ن -1 -7-13

                      
                       

ا-2 -7-13
يريت مؤثر و به
ت مداوم بر فعا
ده مؤثر و صحي
د كيفيت درمان
ش رضايتمندي

7-13- 3-
ب و راه اندازي

و-7-13-4
 :  قوت

طرح اجراي ش  
  : فرصتها 

پياده سازي نر  
وجود بيمارس   

 :   تهديدها 
S ن يك سيستم

عدم رضاي    - 

گز                 

  
2-7
2-7
2-7

      
       

2-7
مدي  

نظارت
استفا
بهبود

افزايش
 
2-7
نصب  

 
2-7

نقاط
-     

      
-    
-    

      
نبودن

       
  
 

  



  ني كاشان

ت بين 

 مامايي، 
اونت 

بهداشتي درمان

   كاشان 

تراك اطالعات

8  

ي، پرستاري و
و معا  پژوهشي

 .رديده است

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

  جد دانشگاه

 ي پايلوت

ان تبادل و اشت
 نه

88 پايان سال 

نشكده پزشكي
دگل، معاونت
 راه اندازي گر

  العات

  

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

مسج LAN كه

  منطقه اي
منطقه اي         

 به منظور امكا
ر وقت و هزين

LA دانشگاه تا

دا LANشبكه
رمان آران و بيد
 و پيراپزشكي

ك گذاشتن اطال

ي تحت شبكه

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

ر نوري و شبك

م                
   يلوت        

سجد دانشگاه
صرفه جويي د

AN ه به شبكه

 حال حاضر ش
 بهداشت و در
 هاي بهداشت

  دانشگاه
ها و به اشتراك
  عتر و آسانتر

  گاه
هي به واحدهاي

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

 :شگاه

اندازي فيبرراه 

  
ملي               

ملي پاي             
 :ه

ي موجود در مس
سجد بمنظور ص

 :  مده برنامه
 مسجد دانشگا

در :   ي برنامه
سكوني، شبكه
داث دانشكده

LANود در

جود در واحده
 دسترسي سريع

  دانشگاه

خشهاي دانشگ
ن سرويس ده

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

پژوهشي دانش
:    وان برنامه

: برنامهنوع 
                     
                       
اهداف برنامه
ن كامپيوترهاي
ف دانشگاه با مس

شاخصهاي عم-
كامپيوترهاي 

وضعيت فعلي-
گاه، سايت مس

جديداالحدمان

يوترهاي موجو
 اطالعات موج
هزينه و وقت،

خشهاي دبين ب

LA در ديگر بخ
 6MG و امكا

زارش عملكرد

بر - 2

معاونت پ -7-
عنو -7-14-

-7-14-1-
                     
                       

ا-7-14-2-
راري ارتباط بين
حدهاي مختلف

-7-14-3-
ان ارتباط كليه

-7-14-4-
د مركزي دانشگ
زشي و ساختم

  :ط قوت
ان ارتباط كامپي
ان دسترسي به
فه جويي در ه
كاري مناسب ب

  :صت ها
ANاي شبكه 

ود پهناي باند

گز                 

2-
2-
 
2-

     
     

2-
برقر
واح

 
2-

امكا
 
2-

ستاد
آموز
نقاط
امكا
امكا
صرف
همك
فرص
اجر
وجو

 



  ني كاشان

 ران 

 87و  86، 

گزار مي 

ر 

ري از 

بهداشتي درمان

   كاشان 

   كاشان 

مديريت بحر -ن

، 85در سالهاي 

مادگي آنان برگ

ي در سطح شهر

   كاشان

W جهت پيشگير

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

بيمارستان -دث

ن و پرستاران د

ش پرسنل و آم

حوادث ترافيكي

  ترافيكي شهر

W.H.O كشوري و 

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

در صحنه حواد

  نطقه اي
  پايلوت

 ي پرسنل

آموزش پزشكان

ي جهت آموزش

پيرامون ح ت دار

  نطقه اي
 ت پايلو

شتي، درماني و

اي برنامه هاي

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

 علوم پزشكي

علوم پزشكي

گاه ويژه ترياژ د

من               
منطقه اي      

 دانش كاربردي

 برنامه جهت آ

 بصورت متوالي

حقيقاتي اولويت

من               
منطقه اي       

معضالت بهداش

 برنامه در راستا

امه هاي اجرايي

جلسه ش

ايي  دانشگاه

رايي دانشگاه

 :گاه

كارگ 5گزاري
 
ملي              

   لوت        
ارتقاء سطح :

  :  ده برنامه

اين :    برنامه

شور، اين برنامه

 :  گاه

جام ده طرح تحق

  
ملي              

     لوت        
: 

ت جهت حل م

 :  مده برنامه

اين :    برنامه

و برنا 87د سال

نامه هاي اجرا

رنامه هاي اجر

ژوهشي دانشگ
برگ:ن برنامه

:  برنامهوع
                     

ملي پايل           
:هداف برنامه

شاخصهاي عمد
  ار شده

وضعيت فعلي ب
  

 حوادث در كش

ژوهشي دانشگ
انج:  ن برنامه

 

:  برنامهنوع
                     

ملي پايل           
اهداف برنامه

ربردي تحقيقات

شاخصهاي عم
 صوب

وضعيت فعلي
 

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت پژ -7
عنوا - 7-15
نو -1- 7-15

                      
                       

اه-2- 7-15

ش-3- 7-15
د كارگاه برگزا

و-4- 7-15
. گرديده است
جه به وضعيت

 .د

معاونت پژ -7
عنوا -7-16

ن و كشوري
ن - 7-16-1

                      
                       

ا -7-16-2
ابي به نتايج كار

ش -7-16-3
د طرح هاي مص

و -7-16-4
 ..دث مي باشد

گز                 

  

  

2-7
2-7
2-7

      
       

2-7

2-7
تعداد

2-7
اجرا

توجبا 
گردد

2-7
2-7

كاشا
2-7

      
       

2-7
دستيا

 
2-7

تعداد
2-7

حواد
 



  ني كاشان

 

و بيني و 

 دانشگاه 

نس يـك   

بهداشتي درمان

   كاشان 

   كاشان 

گوش و حلق و

آموزش مداوم

كنفـرا -شـكي   

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني
 

، شكم، چشم،گ

 و با همكاري آ

وزه اخـالق پزش

 لوت

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

مغز و اعصاب،

  قه اي
 يلوت

ورت جداگانه

فرانس يـك رو

  نطقه اي
منطقه اي پايلو  

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي

علوم پزشكي

(زه تروماهاي

منطق           
منطقه اي پاي    

كنفرانس ها بصو
 ست

كنف -وزه تروما

من               
       ت        

امه هاي اجرايي

جلسه ش

دانشگاهرايي

رايي دانشگاه

 :ه

فرانس يك روز

لي                 
        ت        

 

  :  ه برنامه

اين ك:      نامه
گزار گرديده اس

 :گاه

نفرانس يك رو

 
ملي              

ملي پايلوت     
: 
   ل

  :  ده برنامه

   برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

هشي دانشگاه
كنفر :    برنامه

  :  برنامهع 
مل                   

ملي پايلوت       
:داف برنامه
 ربردي پرسنل

اخصهاي عمده

ضعيت فعلي برن
برگ 86و  85ل 

ژوهشي دانشگ
كنف   ان برنامه

 وهش

:  برنامهنوع
                     
                       
هداف برنامه

كاربردي پرسنل

شاخصهاي عمد

وضعيت فعلي

زارش عملكرد

رب - 2

بر - 2

معاونت پژو -
عنوان -17-
 مورد 3) ي

نوع -1 -17-
                     
                       

اهد -17-2-
كارسطح دانش 

شا -17-3-

وض-17-4-
پرستاران در سا

معاونت پژ -7
عنوا -7-18

 اخالق در پژو
نو -1- 7-18

                      
                       

اه-2- 7-18
ء سطح دانش ك

ش-3- 7-18

و-4- 7-18

گز                 

  

  
  
  

2-7-
2-7-

ارتوپدي
2-7-

          
           

2-7-
ارتقاء س

 
2-7-
 
2-7-

جهت پ

2-7
2-7

روزه
2-7

      
       

2-7
ارتقاء

2-7

2-7



بهداشتي درمان  ني كاشان

   كاشان 

   كاشان 

 

 اركنان

شكي و خدمات ب

داشتي درماني

داشتي درماني

 شي فيض

 ي و خارجي 

 

يات علمي و كا

شگاه علوم پزش

  ئت امناء

 و خدمات بهد

 و خدمات بهد

ه علمي پژوهشي

  نطقه اي
  پايلوت

الت معتبر داخلي
 وما

86امه در سال 

 رد

  نطقه اي
  پايلوت

لمي اعضاي هيا

دانش 88 ي سا ل

هيئ 26شماره

  

علوم پزشكي
  

  

  
علوم پزشكي

  

 
 

ضميمه مجله 87

من               
منطقه اي       

مجال  علمي در
 موضوعات ترو
 چاپ ويژه نامه

پ يك ويژه نا

SPSS يك مور

من               
منطقه اي       

رتقاي سطح عل

امه هاي اجرايي

جلسه ش

رايي دانشگاه

رايي دانشگاه

 :  گاه

7 و اواخر سال

ملي              
     لوت        

: 

 اعضاي هيأت
چاپ مقاالت با

چ :  ده برنامه

چاپ:      برنامه

 :  گاه

S -مورد 3سي

 
ملي              

     لوت        
: 

ار:   مده برنامه
 :      برنامه

و برنا 87د سال

رنامه هاي اجر

رنامه هاي اجر

ژوهشي دانشگ
  :ن برنامه

تروما در اوايل
 :  برنامهوع

                     
ملي پايل           

:هداف برنامه
تري از مقاالت
ي در توليد و چ
شاخصهاي عمد

وضعيت فعلي ب

ژوهشي دانشگ
  :ن برنامه

ي به زبان انگليس
:  برنامهنوع

                     
ملي پايل           

اهداف برنامه
 كاربردي

شاخصهاي عمد
وضعيت فعلي

زارش عملكرد

بر - 2

بر - 2

معاونت پژ -7
عنوان - 7-19

پ دو ويژه نامه ت
نو -1- 7-19

                      
                       

اه-2- 7-19
پ تعداد زيادتر

درصدي 30تقاء
ش-3- 7-19

و-4- 7-19

معاونت پژ -7
عنوا -7-20

گاه مقاله نويسي
ن -1 -7-20

                      
                       

ا-2 -7-20
كء سطح دانش 

ش- 3 -7-20
و-4 -7-20

گز                 

  

  

2-7
2-7

چاپ
2-7

      
       

2-7
چا -
ارت -
2-7
 
2-7

2-7
2-7

كارگ
2-7

      
       

2-7
ارتقاء

2-7
2-7


