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ی عا ه    با 
 

  :مقدمه
  
  ؛دعاي خير  ا ابالغ سالم و اهداءب

ترين  باال  عالي، آموزش ومؤسسات ها دانشگاه سازماني ساختار رأس در امنا هيأت

را  حساسـي  و مهـم  هـاي  بـوده و مسـئوليت   گيـري   گذاري و تصميم مرجع سياست

 باعـث  ، مطالعـه آن  و  دانشگاه ؛ بنابراين  تهيه گزارش عملكردساليانهرددا عهده بر

واحــد هــا ومــديريت هــاي  مســئولين ء،اعضــاي هيئــت امنــاآگــاهي جــامع و كامــل 

ايـن امـر موجـب مـي      در نهايت  شده و دانشگاه به نقاط قوت و ضعف زيرمجموعه

درماني،  ،بهداشتي خدمات پژوهشي، آموزشي، هاي رسالت به بتواند دانشگاه  شود 

بهتـر    جامعـه  نيـاز  مـورد  متخصـص  نيانسا و تربيت نيروي  تخصصي ،اجتماعي

  .بپوشاند عمل جامة

          
  محمدرضا نيكبختدكتر                                                                                      

 دانشگاه تسسرپر                                                                                        
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  صفحه  عنوان      
 

أ 

  1    دانشگاه1388 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  
  5     هاي تابعه كدهدانش 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 ي انساني ، وضعيت اقتصادموقعيت جغرافيايي، شاخصهاي توسعه نيرو -2- 1    

 ٨    شاخصهاي ساير بخشهاي توسعه، خصوصيات فرهنگي و اجتماعي منطقه كاشان              

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

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

          11     خصوصيات فرهنگي و اجتماعي  - 5- 2- 1 

 11     مأموريتتحليل وضعيت سالمت مردم  در حوزه  -3- 1
 11     تحليل علل مرگ - 1- 3- 1

  12                       88اقدامات انجام شده در زمينه ده علت اول مرگ در سال - 1- 1-3-1
   12                       پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي -1-1- 1-3-1    

  12                       پيشگيري از سرطان -3-1-1-2- 1    
  13                       پيشگيري از سوانح و حوادث -1-1-3- 1-3    

  14                     88اقدامات انجام شده درزمينه كاهش مرگ گروههاي درمعرض خطر در سال - 2- 1- 3- 1
  14                       نوزادان و كودكان -3-1-2-1- 1    

  14                                                                                  زنان باردار -1-2-2- 1-3    
  14                       سالمندان -1-2-3- 1-3    

  

 15     هاي شوراهاي تخصصي دانشگاه  فعاليت -4- 1
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  صفحه  عنوان      
 

ب 

           16                                                                                  آمار نيروي انساني شاغل-5- 1
 17     خدمات حجمي -6- 1

   
        1388هاي عمراني بهره برداري شده در سال  پروژه-7- 1

  1388عملكرد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي در سال  -8- 1
   1388سال   اعتبار مراكز تحقيقاتي به تفكيك در - -9- 1

  
   27                     :ت هيات امناگزارش عملياتي نمودن مصوبا -10- 1

  29                                                                                                مهم  نكات -11- 1
  29     اهم اقدامات جديد انجام شده در سال گذشته - 1- 1-11   
  33     اعضاء هيئت علمي رضايت مردم، كاركنان و دانشجويان و - 2- 1-11   
  34       ) طرح نوين اداره بيمارستانها(وضعيت پرداخت كارانه  - 3- 1-11   

   35                                                                                       پاسخ به سواالت-12- 1
  35        تحليلي از مشكالت موجود- 1- 1-12   

 37                                           م محورهاي مه -13- 1

  37  )پزشك خانواده( برنامه بيمه روستايي اجراي گزارش اجمالي از - 13-1- 1    
  38                    گري و جلوگيري از توسعه كمي كاهش تصدي - 13-2- 1       
  38    ها جويي ها و صرفه كاهش هزينه - 3- 1-13   
  38    وري بهره - 4- 1-13   
  38    )عدم تمركز(تفويض اختيار  - 5- 1-13   
  39    عدم افزايش پستهاي سازماني - 6- 1-13   
   39   با آن مواجه بوده است 88مشكالت اساسي و مهمي كه دانشگاه در سال  - 7- 1-13   
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ت 

  39    چكيده عملكرد دفتر رياست و معاونتها -14- 1
 39                    حوزه رياست  -14-1- 1 

    39    دانشگاه  دفتر رياست -1- 1- 1-14
  40    دفتر هيئت امناء -2- 1- 1-14
   41    دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات -3- 1- 1-14
  43    دفتر امور ايثارگران  -4- 1- 1-14
  44     كميسيون تحول اداري -5- 1- 1-14

  47     انشگاهمعاونت بهداشتي د - 2- 14- ١  
  47   ييته هاي علمي واجرايبرگزاري جلسات كم - 1- 2- 14- 1          
  47   نظام مراقبت از بيماريهاي واگير - 2- 2- 14- 1          
  HIV/AIDS   57برنامه مراقبت  - 3- 2- 14- 1          
  57   ريرواگيهاي غيمارينظام مراقبت از ب - 4- 2- 14- 1          
  60              برنامه بهداشت روان - 5- 2- 14- 1          
  61   پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر - 6- 2- 14- 1          

  62   برنامه بهره وري اطالعات - 7- 2- 14- 1          
  IHNS   62برنامه  - 8- 2- 14- 1          
  63   )مديريت منابع فيزيكي(ماني برنامه بهبود استاندارد ساختمان واحدهاي بهداشتي و در - 9- 2- 14- 1          
  63    برنامه ثبت مرگ و مير - 10- 2- 14- 1          
  63   اصالح جريان ثبت مرگ بر اساس گواهي فوت يكسانبرنامه  - 11- 2- 14- 1          
  63   )داوطلبين سالمت(برنامه جلب مشاركت مردمي  - 12- 2- 14- 1          
  64   بازآموزي كاركنان و دانشجويانبرنامه آموزش و  - 13- 2- 14- 1          
  65    برنامه تربيت دانش آموز بهورزي - 14- 2- 14- 1          
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ث 

  66   برنامه تنظيم خانواده -15- 2- 14- 1       
  67   برنامه مشاوره قبل از ازدواج -16- 2- 14- 1       
  67    برنامه ترويج تغذيه با شير مادر -17- 2- 14- 1      

   68     نامه كودك سالمبر -18- 2- 14- 1       
  68     برنامه مانا   -19- 2- 14- 1       

   68       برنامه مادران -20- 2- 14- 1       
  69        برنامه زنان -21- 2- 1-14        

     برنامه ارتقاء سالمت دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه در زمينه تغذيه -22- 2- 14- 1       
  69                         و آهن ياري هفتگي                         

  70     برنامه سالمندان -23- 2- 14- 1       
   70      برنامه خدمات مراقبتي دانش آموزان -24- 2- 14- 1      

  71       برنامه واكسيناسيون توام دانش آموزان -25- 2- 14- 1       
  71     اهش آلودگي به پديكولوزيس در مدارسبرنامه ك -26- 2- 14- 1       
  72     دانش آموزان آموزش سالمت -27- 2- 14- 1       
  72     برنامه سالمت جوانان -28- 2- 14- 1       
  73     توسعه، نظارت، هدايت و اجراي برنامه هاي ارتباطي -29- 2- 14- 1       
  73     ه هاي اطالعاتيتوسعه، نظارت، هدايت و اجراي برنام -30- 2- 14- 1       
  73      توسعه، هدايت، پايش و نظارت برنامه هاي آموزشي -31- 2- 14- 1       
  74   اجرا، پايش و ارزشيابي برنامه توليد رسانه هاي آموزش سالمتهدايت،  -32- 2- 14- 1       
  74   سال 12پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان كودكان زير برنامه  -33- 2- 14- 1       

  74     برنامه بهداشت آب و فاضالب -34- 2- 14- 1       
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  صفحه  عنوان      
 

ج 

  76     برنامه بهسازي محيط روستاها -35- 2- 14- 1       
  76     و ايمني مواد غذايي HACCPبرنامه  – 36- 2- 14- 1  

  BDN (           77( برنامه  شهر سالم ـ روستاي سالم با عملكرد نيازهاي اساسي توسعه   – 1-14-2-37       
  77      برنامه مداخالت بهداشتي پس از باليا – 38- 2- 14- 1  
  77     برنامه كنترل وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي – 39- 2- 14- 1  
  78     برنامه بهبود وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها  - 40- 2- 14- 1  
  79     برنامه كنترل دخانيات - 41- 2- 14- 1  
  79     برنامه بهبود وضعيت بهداشتي مساجد - 42- 2- 14- 1  
  79     برنامه بهبود وضعيت بهداشتي مدارس - 43- 2- 14- 1  
  79     برنامه بهداشت پرتوها - 44- 2- 14- 1  
  80     برنامه بهداشت مواد زائد و جامد - 45- 2- 14- 1  
  80                        با حشرات و جوندگان و سگهاي ولگردبرنامه نظارت بر امر مبارزه  - 46- 2- 14- 1  
  80   برنامه صدور صالحيت بهداشتي براي متصديان صنوف توليدي خدماتي - 47- 2- 14- 1  
  80     برنامه نظارت و بازرسي از كارگاه ها، كارخانجات و معادن - 48- 2- 14- 1  
  81     نظارت بر فعاليت ايستگاههاي بهگر - 49- 2- 14- 1  
  81     برنامه فعال نمودن و نظارت بر عملكرد خانه هاي بهداشت كارگري - 50- 2- 14- 1  
  81 حفاظت فني و بهداشت كار كارخانجات هاي و نظارت بر فعاليت كميته اندازي راه برنامه - 51- 2- 14- 1  
   81     برنامه ارگونومي -52- 2- 14- 1       
   81     يي و حمل و نقل مواد شيمياييبرنامه مديريت ايمني شيميا -53- 2- 14- 1       

  كنترل عوامل فيزيكي زيان آورمحيط كاربرنامه  - 54- 2- 14- 1    
  81             )ارتعاش، روشنايي،سرو صداو شرايط جوي(                       

   82       طرح بقا در مناطق روستايي برنامه -55- 2- 14- 1       
   82       نترل بيماري سيليكوزيسكاهش و كبرنامه  -56- 2- 14- 1       
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ح 

   82       ز در محيط كاردپيشگيري از ايبرنامه  - 57- 2- 14- 1     
   82       نظارت بر انجام معاينات دوره اي رانندگان و كارگرانبرنامه  - 58- 2- 14- 1     
   82     بهداشت كشاورزانبرنامه  - 59- 2- 14- 1     
  83       و زيان آورشناسايي مشاغل سخت برنامه  - 60- 2- 14- 1     

  83     دانشگاه معاونت درمان -14-3- 1
   83     مديريت نظارت بر درمان -1- 3- 14- 1     
  84     واحدهاي ارزشيابي  -2- 3- 14- 1     
  84     واحد آمار و مدارك پزشكي -3- 3- 14- 1     
  84     دفتر پرستاري -4- 3- 14- 1     

  86     ائي واحد مام -5- 3- 14- 1     
  87     واحد راديولوژي -6- 3- 14- 1     
  89     هاواحد امور آزمايشگاه -7- 3- 14- 1     
  90     واحد تجهيزات پزشكي -8- 3- 14- 1     
  90     )ديابت و دياليز( واحدهاي درماني -9- 3- 14- 1     
  91     واحد بيماريهاي خاص - 10- 3- 14- 1     
  91     امور اورژانسها - 11- 3- 14- 1     

  91                        )مركز درمان معتادين(واحد كميته پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد - 12- 3- 14- 1     
  93     واحد صدور پروانه ها - 13- 3- 14- 1     
  93     مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي - 14- 3- 14- 1     
  99    ستاد هدايت و اطالع رساني و رسيدگي به امور درمان - 15- 3- 14- 1     
  100    واحد امور اداري - 16- 3- 14- 1     

  101                   معاونت پژوهشي دانشگاه -14-4- 1 
  101  امور پژوهشي                                                                                         -1- 4- 14- 1     

  102                                                                          كتابخانه مركزي               -2- 4- 14- 1     
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خ 

  105      مجله فيض                                                                                          - 3- 4- 14- 1    
  106                                                        دفتر ارتباط و صنعت دانشگاه                  - 4- 4- 14- 1    
   108        كميته تحقيقات دانشجويي                                                                      - 5- 4- 14- 1    
  109                                                                                    مركز تحقيقات تروما- 6- 4- 14- 1    
  110                                                                              فيزيولوژيمركز تحقيقات - 7- 4- 14- 1    
  110                                                                            علوم تشريحمركز تحقيقات - 8- 4- 14- 1    
  110                                                                                     آزمايشگاه حيوانات - 9- 4- 14- 1    
        111                   همعاونت آموزشي دانشگا -14-5- 1
  111    ئت علمي يش عملكرد اعضاء هيابي و پايطرح ارزش - 1- 5- 14- 1    
  111    ئت علمي يف اعضاي هيمستندسازي شرح وظا – 2- 5- 14- 1    

  112    تجهيز آموزش كل دانشگاه به برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري - 3- 5- 14- 1    
  112    د يابي اساتيبازنگري واصالح روش ارز – 4- 5- 14- 1    
  112    برنامه ارزشيابي آزمونها - 5- 5- 14- 1    
  112    تشويق دانشجويان ممتاز -6- 5- 14-  1    

 115    برگزاري جلسات پرسش و پاسخ به دانشجويان - 7- 5- 14- 1    

  115    توسعه نقش اساتيد راهنما  - 8- 5- 14- 1    
  118    اقدامات انجام شده جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان در دانشگاه - 9- 5- 14- 1    
  119    1388انجام شده در سال  عملكرد شاخص آموزشي – 10 – 5- 14- 1    
  124    1389برنامه و اهداف كلي سال  –11 – 5- 14- 1    
  125                   معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه -14-6- 1
  125    ، فرهنگيدانشجويي دفتر معاونت - 1- 6- 14- 1    
  126    ييت امور دانشجويريمد - 2- 6- 14- 1    
  130    دانشجويان هاداره رفا - 3- 6- 14- 1    

  131    واحد مشاوره و راهنمايي - 4- 6- 14- 1    
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د 

  132    مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه - 5- 6- 14- 1    
  138    مديريت تربيت بدني - 6- 6- 14- 1    
  138    ستاد شاهد و ايثارگر - 7- 6- 14- 1    
                140                   دانشگاه ونت توسعه مديريت و منابعمعا -14-7- 1

   140    توسعه سازمان و منابع انسانيمديريت  - 1- 7- 14- 1    
           141                                                                                  امور عموميمديريت  - 2- 7- 14- 1    
            147                                                                                     مديريت امور مالي - 3- 7- 14- 1    
      147                                                                                     اداره رفاه كاركنان - 4- 7- 14- 1    
           148                      معاونت غذا و دارو - 8- 14- 1 

             152                                                                                                  پيشنهادات -15- 1
 153                      دانشگاه 1389سال هاي اجرايي  برنامه:  بخش دوم -2 
                      معاونت بهداشتي - 1- 2 
  154    ايدزكنترل آلودگي به ويروس  - 1- 2-1    
  155    كني فلج اطفال ريشه -1-2- 2     
  156    واكسيناسيون و مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي -1-3- 2     
  157    بيماريهاي قابل پيشگيري  با واكسن - 1-4- 2     
  158      ونمبارزه با هپاتيت هاي منتقله از راه خ - 1-5- 2     
  159    كنترل بيماريهاي آميزشي -1-6- 2     
  160    اي با اولويت بيماريهاي اسهالي كنترل بيماريهاي انگلي و روده - 1-7- 2     
  161    كنترل ماالريا -1-8- 2     
  162    كنترل بيماري سل -1-9- 2     

  163    برنامه مراقبت بيماري سالك - 1-10- 2     
  CCHF    164برنامه مبارزه با بيماري كريمه كنگ  - 1-11- 2     
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  165    )درمان پيشگيري بيماري هاري(برنامه مبارزه با بيماري هاري  - 1-12- 2     
  166    مبارزه با بيماري تب مالت - 1-13- 2     
     167    ...)سپيروز ولپتو( بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانساير كنترل  - 1-14- 2     
  168    آنفلوانزاي انساني و پرندگان - 1-15- 2     
  169    كنترل عفونت هاي بيمارستاني - 1-16- 2     
  170                                                                  پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال - 1-17- 2     
  170                                                      مه نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگيربرنا - 1-18- 2     
  171                                                  پيشگيري از سوانح و حوادث براساس مدل جامعه ايمن - 1-19- 2     
  172    بتكنترل و پيشگيري از بيماري ديا - 1-20- 2     
  173    پيشگيري از بروز موارد جديد بتاتاالسمي ماژور - 1-21- 2     
  174      ثبت و گزارش موارد سرطان - 1-22- 2     
  175    در نوزادان TSHغربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي   - 1-23- 2     
     176                                             در كودكان طرح كنترل  و پيشگيري از نابينايي قابل اجتناب - 1-24- 2     
  177                      بهداشت روان روستائي - 1-25- 2     
  178                      بهداشت روان شهري - 1-26- 2     
  179                      )پيشگيري از خودكشي(پيشگيري اوليه در بهداشت روان  - 1-27- 2     

   180                      آموزش مهارتهاي زندگي - 1-28- 2     
  181                      پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر - 1-29- 2     
  182                      بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني - 1-30- 2     

  HNIS (                      183( مت سيستم ساختار شبكه سال - 1-31- 2     
  184                      برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي - 1-32- 2     
  186                      بهره وري اطالعات - 1-33- 2     
   186                      اصالح جريان ثبت مرگ بر اساس گواهي فوت يكسان - 1-34- 2     
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  187                         ثبت مرگ و مير - 1-35- 2     
  188                      )رابطين بهداشت  ( جلب مشاركت مردمي  - 1-36- 2     
  190                      آموزش وباز آموزي ويژه كاركنان و دانشجويان در راستاي اهداف سالمت - 1-37- 2     

  192    بهورزي تربيت دانش آموز دوره يازدهم - 1-38- 2     
  193    )مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال(  مانا  - 1-39- 2     
     2 -1-40 - W.C.C )Well child care( مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم)194  )سال 8ازبدوتولدتا  
  195    ترويج تغذيه با شير مادر - 1-41- 2     

  وزان دختر راهنمايي و دبيرستانيبرنامه ارتقاء سطح سالمت دانش آم - 1-42- 2     
  196     از طريق آموزش تغذيه وآهن ياري هفتگي                         

  197    سالمت مادران - 1-43- 2     
  198    مشاوره قبل از ازدواج - 1-44- 2     
  199     كنترل جمعيت و تنظيم خانواده - 1-45- 2     

  201    سالمندان - 1-46- 2     
  202    )زنان  سالمت( يانساالنم - 1-47- 2     
       203    م دانش آموزانأواكسيناسيون تو - 1-48- 2     
  204      طرح كاهش آلودگي پديكلوزيس  در مدارس - 1-49- 2     
  205     آموزش سالمت  - 1-50- 2     
  206       خدمات مراقبتي دانش آموزان - 1-51- 2     
  هاو  ان جوان مركز فني حرفه اي  شهيد موسويان، سربازان مستقر در پادگانآموزش كارآموز( سالمت جوانان  - 1-52- 2     

  207    )زندانيان جوان در ندامتگاه كاشان 
  208    هدايت واجراي برنامه هاي ارتباطي نظارت ، توسعه ، - 1-53- 2     

  208    توسعه ،هدايت، پايش ونظارت برنامه هاي آموزشي - 1-54- 2     
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  209    نظارت ،هدايت واجراي برنامه هاي اطالعاتيتوسعه ، - 1-55- 2     
  209    هدايت،اجرا،پايش وارزشيابي برنامه  توليد رسانه هاي آموزش سالمت - 1-56- 2     
  210    صدور صالحيت بهداشتي براي متصديان صنوف توليدي خدماتي - 1-57- 2     

  211     نظارت و بازرسي از كارگاهها ، كارخانجات و معادن  - 1-58- 2     
  212    ايستگاه بهگر - 1-59- 2     
  213    فعال نمودن ونظارت بر خانه هاي بهداشت كارگري - 1-60- 2     
  214        فني و بهداشت كار حفاظت  كميتهفعال سازي و نظارت بر - 1-61- 2     
  216    ارگونومي - 1-62- 2     

  217    مديريت ايمني شيميايي و حمل و نقل مواد شيميايي - 1-63- 2     
  218    )ارتعاش ، روشنايي ، سر و صدا ، شرايط جوي ( كنترل عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار  - 1-64- 2     
و مديريت بهداشت ، ايمني ) OHSAS 18001(استقرار سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي - 1-65- 2     

  220    درصنايع)  HSE(و محيط زيست 
  221    و بهسازي كارگاههاي قاليبافي طرح بقا - 1-66- 2     
  222    سيليكوزيس طرح كاهش و كنترل  - 1-67- 2     

  223    پيشگيري از ايدز در محيط كار - 1-68- 2     
  224    طرح معاينات رانندگان و كارگران - 1-69- 2     
  225      بهداشت كشاورزان  - 1-70- 2     
  226    در مدارس HSEسيستم  استقرار - 1-71- 2     

  227    بزرگداشت روز جهاني ايمني و سالمت كار - 1-72- 2     
  228    زيان آور تشخيص و بررسي مشاغل سخت و - 1-73- 2     
  229    مديريت پسماندها - 1-74- 2     

  230  صدور مجوز ونظارت برفعاليت شركتهاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار - 1-75- 2     
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  231    آب و فاضالببهداشت  - 1-76- 2     
  232    و سگهاي ولگردنظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان  - 1-77- 2     

  234    كنترل وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي - 1-78- 2     
  235    بهسازي محيط روستا - 1-79- 2     
  236      اني ، مطبها و بيمارستانهابهبود وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درم - 1-80- 2     

  237  برنامه كنترل دخانيات - 1-81- 2     
  BDN    239شهر سالم  روستاي سالم با عملكرد  - 1-82- 2     
  241    بهداشت محيط مساجد و اماكن متبركه - 1-83- 2     

  242    مداخالت بهداشتي در باليا - 1-84- 2     
  244    بهداشت مواد زائد جامد - 1-85- 2     
  245    بهداشت پرتوها - 1-86- 2     
  246    بهداشت مواد غذايي - 1-87- 2     
  248    بهداشت محيط مدارس - 1-88- 2     
  250    بهداشت هوا - 1-89- 2     
  251      ارتقاء سالمت دهان و دندان دانش آموزان - 1-90- 2     
  252                                                                                      درمان معاونت- 2- 2

  252    تهيه و تدوين برنامه جامع نرم افزاري جهت تمامي واحدهاي حوزه معاونت درمان 1- 2- 2     
  252     شناسي داراي امتياز آموزش مداوم كارگاه تضمين كيفيت در ازمايشگاه انگل - 2- 2- 2     
 253        زمايشگاه بانك خون داراي امتياز آموزش مداومكارگاه تضمين كيفيت در آ - 3- 2- 2     

 كارگاه اورژانسهاي مامايي داراي امتياز آموزش مداوم - 4- 2- 2     

 253        
  254       داراي امتياز آموزش مداوم NSTكارگاه تفسير  - 5- 2- 2

  254       پيشرفته داراي امتياز آموزش مداوم ECGكارگاه آريتمي و تفسير  - 6- 2- 2     
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 كارگاه دوروزه احياي نوزاد داراي امتياز آموزش مداوم - 7- 2- 2     

 255      2 -2 -8 - 
  255    كارگاه احياي قلبي ريوي ويژه پزشكان عمومي داراي امتياز اموزش مداوم

 256    داراي امتياز آموزش مداوم  Advanceو Primaryكارگاه مديريت در بحران - 9- 2- 2     

 256  داراي امتياز آموزش مداوم  ) تصويربرداري (كارگاه آموزشي مدون پزشكان عمومي : - 10- 2- 2     

، دفاتر پرستاري  مامايي، مراكز MMTتخصصي كردن تيم هاي بازرسي شامل بازرسي مراكز درماني ، - 11- 2- 2      
 257      تصوير برداري و آزمايشگاهها  

 257        و بازرسي معاونت درمان تقويت واحد رسيدگي به شكايات  - 12- 2- 2     

  258    احداث ساختمان جديد مسجد معاونت در محوطه بيمارستان شبيه خواني   - 13- 2- 2     

  258     تشكيل كميته كارشناسي و بازرسي جديد جهت مقابله مضاعف با پديده زير ميزي - 14- 2- 2     

 ر همراه با جلسات ماهانه جهت جلوگيري از اشاعه فرهنگهاي تشكيل شوراي امر به معروف و نهي از منك:- 15- 2- 2     
 259        غلط و تقويت جلسه هاي ديني در سطح ادارات و بيمارستانهاي تابعه

تشكيل كميته اي ازكارشناسان براي پيگيري امر مقام معظم رهبري و راهكارهاي اجرايي كار مضاعف و  - 16- 2- 2     
 همت مضاعف

 259       2 -2 -17 - 
 علوم دانشگاه همرديف عالي يك درجه دانشگاهي بيمارستان چند يا يك از دانشگاه ارزياب تيم گروهي بازديد انجام

  260    كشور سطح در كاشان پزشكي
 تك و عمومي بيمارستانهاي ارزشيابي جهت  متبوع وزارت بهي ابيارزش ليستهاي چك شنهاديپ و اصالح -18- 2- 2     

 260    .بخشي اعتبار و نظارت مركز به سنوي پيش ارسال و تخصصي

 بندي سطح خصوص در متبوع وزارت از ارسالي تخصصي خدمات بندي سطح افزار نرم آموزش و نصب :-19- 2- 2     

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

 263   دانشگاه يپزشك مدارك و آمار پرسنل ژهيو خدمت ضمن يآموزش يها دوره ساعت 60 يزاربرگ - 20- 2- 2     

 264    آماري جامع افزار نرم تهيه - 21- 2- 2     

  265    برنامه ريزي جهت آموزش و اجراي پژوهش هاي كاربردي  - 22- 2- 2     
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  266    اجهه با بحران  تهيه برنامه آمادگي بيمارستانهاي تحت پوشش در خصوص مو - 23- 2- 2     
ويژه مديران و  برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با پدافند غير عامل، امداد نجات، مديريت بحران - 24- 2- 2     

  267    مسئولين درماني
  پيشنهاد و اصالح چارت تشكيالتي دفتر پرستاري معاونت درمان  - 25- 2- 2     

  268  ي و وضعيت موجود مطابق با درجه دانشگاه                      
  269    برگزاري مراسم روز پرستار   - 26- 2- 2     
  270    برآورد نيروهاي پرستاري مورد نياز در مراكز درماني تازه افتتاح شده    - 27- 2- 2      
  270  تهيه و تدوين جامع نرم افزاري جهت تمامي واحدهاي حوزه دفتر پرستاري معاونت درمان  - 28- 2- 2      

  271    تشكيل هسته آموزشي حوزه معاونت درمان براي پرستاري  - 29- 2- 2     
  271    .  اجراي برنامه آموزش اصول صحيح گزارش نويسي در پرونده بيمار - 30- 2- 2     
برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت تخصصي براي مسئولين و مديران پرستاري  با مجوز آموزش  - 31- 2- 2     

  272                             ضمن خدمت 
  272    متمركزنمودن آموزش ضمن خدمت براي پرسنل پرستاري  - 32- 2- 2     
  273  خدمات درماني اصالح روند ارائه در جهت بخش گرفتن باليني تحويل ايي اجراي مداخله - 33- 2- 2     
  273     روش تحقيق باليني جهت انجام پژوهش در درمان براي پرستاران  - 34- 2- 2     
     274    انجام يك پروژه تحقيقاتي از ديدگاه مديريت پرستاري - 35- 2- 2     
  274  گزارش آن       شده از مراكز درماني و پرستاري ارائه ماهيانه از خدمات و برگزاري بازديدهاي ريزي برنامه - 36- 2- 2     
اردادي به جايگزيني نيروهاي پرستاري با پيگيري تامين نيروي انساني كادر پرستاري به صورت قر - 37- 2- 2     

  275    هاي طوالني مدت و زايمان       استعالجي
  275    برگزاري مانور عملياتي در حيطه مديريت بحران در زمان حوادث غيرمترقبه - 38- 2- 2     
  276    تشكيل كميته دانشگاهي ايمني و ترويج زايمان طبيعي  - 39- 2- 2     
  277    ماهه    1- 59ميته مراقبت مرگ كودكان تشكيل ك   - 40- 2- 2     
  278       برگزاري مراسم روز ماما   - 41- 2- 2     
  279    آموزش پرسنل مامايي در خصوص داده هاي جديد طبق نيازسنجي    - 42- 2- 2     
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  280    تشكيل كميته دانشگاهي  مرگ و مير مادران   - 43- 2- 2     
  281    مير نوزادان تشكيل كميته دانشگاهي مرگ و  - 44- 2- 2
  282    اقدام جهت گرفتن لوح دوستدار مادر براي بيمارستان هاي بهشتي و شبيه خواني    - 45- 2- 2
 283    آموزش آمادگي براي زايمان مخصوص خانم هاي باردار    - 46- 2- 2

 283    تامين نيروي انساني كادر مامايي به وسيله استانداردسازي نيروي انساني   - 47- 2- 2

 284    اجراي برنامه مراقبت مرگ نوزاد در بيمارستانها    - 48- 2- 2

 284  ماهه در بيمارستانها و واحدهاي درماني و بهداشتي 59- 1اجراي برنامه مراقبت مرگ كودك    - 49- 2- 2

 285    اجراي برنامه بيمارستان دوستدار مادر در بيمارستان بهشتي   - 50- 2- 2

 285    بيمارستان بهشتي  اجراي برنامه نوزاد سالم در   - 51- 2- 2

 286    اجراي برنامه مراقبت آغوشي مادر و نوزاد     - 52- 2- 2

  286    كاليبراسيون تجهيزات وكنترل كيفي آزمايشات   - 53- 2- 2
  287    ي در شهرستان آران وبيدگل  راه اندازي آزمايشات پاتولوژ - 54- 2- 2
  287    راه اندازي سنجش سطح الكل سرم: - 55- 2- 2

  288    ه اندازي سنجش سطح داروهاي مخدررا - 56- 2- 22
  288    استاندارد سازي بخش هماتولوژي - 57- 2- 2
  289    تكميل روند ايمني سازي آزمايشگاهها  - 58- 2- 2
  289    ادامه كارگاههاي آموزشي   - 59- 2- 2
  290    تجهيز آزمايشگاههاي دولتي مخصوصا آزمايشگاههاي روستايي- 60- 2- 2
  290    ارد سازي آزمايشگاههاادامه روند استاند - 61- 2- 2
  291    طرح هولوگرام كاالهاي پزشكي وآموزش عرضه كنندگان تجهيزات پزشكي ملي   - 62- 2- 2
  291    آموزش جامع نحوه استفاده ونگهداشت تجهيزات پزشكي   - 63- 2- 2
  292    نصب دستگاه آنژيوگرافي   - 63- 2- 2
  293     راه اندازي دستگاههاي راديولوژي خريداري شده  - 64- 2- 2
  294    نصب وراه اندازي دستكاه اگزايمر :  - 65- 2- 2
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  295  )تخت - ويلچر –راديولوزي  –سونوگرافي ( جذ ب كمك هاي مالي وتجهيزات پزشكي ازخيرين  - 66- 2- 2
  295    گازهاي طبي –اتوآنااليزر  –سونوگرافي  –برگزاري مناقصه الپارسكوپي :  - 67- 2- 2
 296    .جهت تشكيل دوره هاي آموزشي تهيه وتنظيم تقويم آموزشي 68- 2- 2

 296    .استفاده از اتوماسيون جهت ثبت وپاسخگويي نامه ها ازطريق برنامه دبيرخانه 69- 2- 22

 297    .تشكيل كميته كاركنان 70- 2- 2

 297    .ساماندهي آموزش كاركنان - 71- 2- 2

 298    .اجراي برنامه زمان سنجي وكارسنجي - 72- 2- 2

  298    .بالغ شرح وظايف كاركنان براساس رشته شغلي و وظايف محولهتدوين وتنظيم وا - 73- 2- 2
  299    صدور گواهي آموزشي بصورت الكترونيكي  - 74- 2- 2
  300    راديولوژيمراسم روز  برگزاري  - 75- 2- 2
  301    رمترقبهيبحران در زمان حوادث غ تيريمد طهيدر ح ياتيمانور عمل يبرگزار    - 76- 2- 2
 يها يبا استعالج يروهاين ينيگزيبه جا يبه صورت قرارداد پرتوكاركادر يانسان يروين نيتام يريگيپ - 77- 2- 2

  302          مانيمدت و زا يطوالن
  303و گزارش آن           يمراكز درمان مراكز تصوير بردارياز  انهيماه يدهايبازد يو برگزار يزير برنامه  : - 78- 2- 2
ميزان خرابي كليشه هاي راديولوژي و - خصوص ميزان مصرف فيلم و دارودر  يقاتيتحق هاي انجام پروژه  - 79- 2- 2

  303       ميزان هزينه سرويس و نگهداري دستگاهها
  304    متمركزنمودن آموزش ضمن خدمت براي پرسنل مراكز تصوير برداري  - 80- 2- 2
  برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت تخصصي براي پرسنل  - 81- 2- 2

 305                              مراكز تصوير برداري با مجوز آموزش                    

  306    برآورد نيروهاي مورد نياز پرتوكار در مراكز درماني  - 82- 2- 2
  پيشنهاد تاسيس تشكيالتي دفترتصويربرداري معاونت درمان  - 83- 2- 2

  307                              مطابق با درجه دانشگاهي و وضعيت موجود                  
  308    كاليبراسيون تجهيزات وكنترل كيفي واحد هاي تصويربرداري تابعه  - 84- 2- 2
  308    راه اندازي بخش راديولوژي مركز بهداشتي درماني ابوزيد آباد  - 85- 2- 2
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  309    راه اندازي و  تجهيز بخش راديوتراپي بيمارستان شهيد بهشتي  - 86- 2- 2
  309    سي تي اسكن بيمارستان نقوي  –يولوژي تجهيز بخش راد - 87- 2- 2
 310    طراحي شبكه راديويي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه        - 88- 2- 2

 311    خريد تجهيزات پزشكي پيش بيمارستاني   - 89- 2- 2

 312    تكنسين - پزشك - كاردان - استخدام نيروي پرستار   - 90- 2- 2

 313    ويي اورژانس خريد تجهيزات رادي  - 91- 2- 2

 314    )هوشمند( خريد مانكن هاي آموزشي ديجيتالي    - 92- 2- 2

 315    برگزاري مانورهاي حوادث    - 93- 2- 2

 316    طراحي و پيگيري تاييديه تاپ چارت پيشنهادي اورژانس     - 94- 2- 2

 317    آموزش ضمن خدمت كاركنان   - 95- 2- 2

 GPRS    318و  GPSاستفاده از برنامه نرم افزاري  - 96- 2- 2

 319    عدد پاترول موجود به خودروهاي حوادث 2تبديل  - 97- 2- 2

 320    جذب دانشجوي آموزشكده فوريتهاي پزشكي - 98- 2- 2

 320    تهيه ملزومات و تجهيزات حوادث غيرمترقبه - 99- 2- 2

 321    خريد اتوبوس آمبوالنس - 100- 2- 2

 321    مقاوم سازي ساختمان معاونت دانشگاه  - 101- 2- 2

 322    درب ريلي اتوماتيك براي مناطق اورژانس  - 102- 2- 2

 323    تحويل آمبوالنس پيش بيمارستاني  –خريد آمبوالنس بيمارستاني  - 103- 2- 2

 323    خريد يك دستگاه خودروي فرماندهي  - 104- 2- 2

 324    115نرم افزار مديريت برسامانه مركز اپراتوري  - 105- 2- 2

  325    ب اجتماعي ناشي از اعتيادكاهش آسي   - 106- 2- 2
 326    از طريق برنامه نرم افزار بصورت شبكه اي   MMTنظارت بر عملكرد مراكز    - 107- 2- 2

 326    .تهيه و تامين لوازم و منابع آموزشي در خصوص مواد مخدر و خطرات آن   - 108- 2- 2

  327  ).مهارتهاي زندگي(اد مردم پيشگيري از گسترس اعتياد از طريق اطالع رساني آح   - 109- 2- 2
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 MMT     328گسترش مراكز خصوصي    - 110- 2- 2
 

  339                       عاونت آموزشيم  -3- 2
  339    تاسيس دانشكده دندان پزشكي          - 2-3-1
    339    ايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصر  - 2-3-2
  صيالت تكميلي در علوم پايه هاي تح تاسيس و گسترش رشته - 2-3-3

    330    و باليني و ارتقاء كيفي  رشته هاي موجود            
  331    دردانشكده ها Edoايجاد  - 2-3-4
  331    بهينه سازي امكانات و تجهيزات - 2-3-5
  332  برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد نمونه  - 2-3-6
  332  تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت تكميلي –تامين و تجهيز آموزشي   - 2-3-7
  333    فراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نياز - 2-3-8
  333    ارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علمي  - 2-3-9
  334    آموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزش - 2-3-10
  334    مي اعضاء هيئت علمي دانشگاهارتقاء عل - 2-3-11
  335    برگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتر - 2-3-12
  335    بروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب - 2-3-13
  336    بهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انجام كار - 2-3-14
  336    بازنگري آيين نامه ها - 2-3-15
  337    فضاهاي فيزيكي مورد نياز توسعه و تامين - 2-3-16
  337    ارتقاء سيستم آموزشي  - 2-3-17
  338    شناسايي، جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهد   - 2-3-18
  338    استقالل گروههاي علوم پايه و باليني - 2-3-19
  339    برنامه هاي اجرايي بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي - 2-3-20
  ها الن رشته هاي پزشكي ، پرستاري و مامايي ، پيراپزشكي با اجراي كنفرانسآموزش فارغ التحصي - 2-3-21
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  340    برنامه هاي مدون وسمينارهاي علمي –كارگاهها  –             
  342    راه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسي  - 2-3-22
  342  ده پزشكينصب دوربين مدار بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي باليني در دانشك - 2-3-23
  343    توسعه كالسهاي درسي در دانشكده پزشكي - 2-3-24
  343    نصب تابلوهاي آموزشي در سالن هاي دانشكده پزشكي - 2-3-25
  344    تكميل بايگاني ديجيتال   - 2-3-26
  344    ثبت متمركز اطالعات مربوط به كنترل كالسهاي درس   - 2-3-27
  345    زن تجهيز اداره كل به پرينتر كارت - 2-3-28
  345    پيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزارت متبوع - 2-3-29
  346    پيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورود  - 2-3-30
  346    اصالح فرآيند امضاء دانشنامه فارغ التحصيالن - 2-3-31
  347  تلفن گويا وپيامك ارائه سامانه پيگيري فارغ التحصيلي دانش آموختگان از طريق - 2-3-32
  347  هاي تابعه در حوزه معاونت آموزشي تمركز ارزيابي حق التدريس اساتيد  و مدرسين دانشكده - 2-3-33
  348    توانمند سازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه - 2-3-34
  بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف - 2-3-35

  349    واحدهاي آموزشي –برنامه  - شجودان –اساتيد (               
  350                      دانشجويي فرهنگي  معاونت -4- 2

 350    عملياتي نمودن سيستم اتوماسيون استخر  - 2-4-1

 350  )ع(ايجاد موتور خانه مركزي و لوله كشي به سه خوابگاه انديشه ، الزهرا و امام علي   - 2-4-2

  ميهمانان در ايام نوروز، تابستان و  احداث مكاني براي پذيرش - 2-4-3
 350    مقاطعي كه مراسم هاي گوناگون علمي ورزشي بر گزار مي گردد            

 351    راه اندازي برق اضطراري خوابگاه انديشه  - 2-4-4

 351    هاي مرتبط ها و ساير قسمت تداوم جلسات هماهنگي با سرپرستان دانشكده  - 2-4-5

 351    ح فضاهاي موجود معاونت دانشجوييگسترش و اصال - 2-4-6
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 352    تقويت شوراهاي صنفي دانشجويان - 2-4-7

 352  برنامه ريزي بهتر براي حضور در جشنواره ها و المپيادهاي سراسري فرهنگي ورزشي - 2-4-8

 353  دانشجويان جديدالورودي تمام برگزاري كارگاههاي مهارت هاي زندگي براتداوم و گسترش - 2-4-9

 353    ....)رواني ،خانوادگي و(انجام مشاوره هاي فرديتداوم و گسترش  - 2-4-10

 354    گسترش و تقويت دفاتر مشاوره در خوابگاهها و دانشكده ها- 2-4-11

 354  دانشجويان جديدالورود و تشكيل شناسنامه سالمتتداوم سنجش سالمت جسمي و رواني - 2-4-12

 355  هاي ارتباطي جهت پرسنل خوابگاههااي آموزش مهارتهدورهتداوم و افزايش كيفي و كمي - 2-4-13

 355  تداوم و گسترش كمي و كيفي برگزاري اردوهاي فرهنگي سياحتي زيارتي درون استاني- 2-4-14

 356    استفاده بهينه از فضاهاي موجود ورزشي دانشگاه- 2-4-16

 357  ...)دهه فجر و آذر، 16(هاي فرهنگي تبليغاتي ملي مذهبي خاص برپايي ايستگاه- 2-4-17

 357    ...)آبان و  13آذر،  16دهه فجر، (هاي مليبرپايي مراسم بزرگداشت مناسبت - 2-4-18

 358    هاي ملي و مذهبيجشنواره مسابقات فرهنگي هنري در مناسبت - 2-4-19

 358    برگزاري اردوهاي فرهنگي،سياحتي، زيارتي برون استاني - 2-4-20

 358    هاا و مسابقات فرهنگي در هفته بزرگداشت خوابگاههبرگزاري برنامه - 2-4-21

هاي علوم پزشكي ويژه كاركنان، هيأت برگزاري جشنواره مسابقات سراسري قرآن كريم دانشگاه - 2-4-22
 359    علمي، اساتيد و دانشجويان

     ت فرهنگيها و مسابقابرگزاري مراسم بزرگداشت ويژه دانشجويان جديدالورود و اجراي برنامه - 2-4-23
                                                                                                                            359  

 360    ...)مكالمه زبان انگليسي و (هاي علمي،آموزشي برگزاري و تقويت كارگاه - 2-4-24

 360    هاارت در دانشگاه و خوابگاهافزايش كيفي مراسم ادعيه و زي - 2-4-25

 361    شناسيبرگزاري طرح سير مطالعاتي با موضوع شخصيت - 2-4-26

 361    برپايي نمايشگاه و مراسم بزرگداشت يادواره شهدا - 2-4-27
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 361    برگزاري مراسم سالگرد شهداي گمنام و عطرافشاني قبور شهدا - 2-4-28

 362    هاي خاصسي در مناسبتهاي فرهنگي سيانامهچاپ ويژه  - 2-4-29

 362  ...)انستيتو پاستور ايران، ذوب آهن اصفهان و (برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي  - 2-4-30

 363    برگزاري اردوها و بازديد از مراكز معلولين و سالمندان و ايتام - 2-4-31

 363  ...)ظار و غرب و مهدويت، روانشناسي انت( ها فرهنگي مهدويت  برپايي كارگاه - 2-4-32

 363    هاي ديدار با خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران برگزاري برنامه - 2-4-33

  وگفتمان ازدواج هاي فرهنگي برگزاري كارگاه - 2-4-34
 364    ...)روابط دختر و پسر،معيارهاي انتخاب همسرو (             

  و عترت، هايي در خصوص نماز، حجاب، قرآن برگزاري برنامه - 2-4-35
 364    اي و انجام تبليغات امربه معروف و نهي از منكر به صورت بنر و پايه             

 365    هاي ادبي و نقد شعر و مراسم شب شعربرپايي كارگاه - 2-4-36

 365    هاي فرهنگي، ادبي، پژوهشي و تجليل از نخبگان ادبيبرگزاري فراخوان - 2-4-37

   365    و برنامه ريزي در مناسبتهاي خاصبرپايي جلسات مشورتي - 2-4-38
  366    برگزاري نشست علمي در مسجد دانشگاه  - 2-4-39
 366    نمايش و نقد فيلم سينمايي - 2-4-40

 366    هاهاي فرهنگي خوابگاهتجهيز كتابخانه - 2-4-41

 367    اردوي راهيان نور - 2-4-42

  367    هاي خوابگاهافزاري كردن كتابخانهنرم - 2-4-43
   367    چاپ و تكثير نشريات دانشجويي - 2-4-44
  ها و ها، تشكل كانون ها جهت و روزنامه تهيه نشريات- 2-4-45

 368                      واحدهاي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي برخي             

    368                                                                                معاونت غذا و دارو دانشگاه -5- 2
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  368  ادامه ساخت و تجهيز ساختمان جديد معاونت و تجميع واحدهاي تحت پوشش  -5-1- 2    
  رساني داروها  پاسخ گويي به سؤاالت دارويي در مركز اطالع - 2-5-2

  369    و سموم و سؤاالت مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي            
  ها و  ادامه فعاليت كميته دارو و درمان در بيمارستان - 2-5-3

  369    حضور فعال نماينده معاونت غذا و دارو در كميته           
  370    نرم افزار ثبت بازرسي كارخانجات  - 2-5-4
  370    اخذ نمودار تشكيالتي و تشكيالت تفضيلي مناسب براي معاونت غذا و دارو  - 2-5-5
  پوستر و بروشور در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي،تهيه پمفلت،  - 2-5-6

  371    ـ بهداشتي بندي مواد غذايي و لوازم آرايشي بهداشتي بخصوص بسته           
  371    اجراي برنامه نرم افزاري سيستم داروي مخدر  - 2-5-7
  تهيه مطالب آموزشي با  عنوان توصيه هاي غذايي و دارويي - 2-5-8

  372    قرار دادن آن در وب سايت معاونت            
  پيچي  نسخه, نويسي  هاي نسخهبررسي طرح وضعيت جاري و علل خطا  - 2-5-9

  372    و تجويز و مصرف دارو در بيمارستان هاي ايران            
  373    توسعه فعاليت هاي آزمايشگاه كنترل غذا  - 2-5-10
  373    دوره آموزشي تعيين الگوي مصرف دارو  - 2-5-11
  374    )برنامه آموزش كاركنان( prestriningاجراي برنامه   - 2-5-12
  374    )سيستم اتوماسيون مديريت دارو ( استفاده از برنامه سامد   - 2-5-13
  374    برنامه نرم افزاري ثبت اموال دولتي - 2-5-14
  375    برنامه جامع تداركات انبار  - 2-5-15
  375    خدر معاونت غذا و دارو نرم افزار مديريت مواد م  - 2-5-16
  هاي الزم  SOPو تدوين بروزرساني روشهاي آزمون و استانداردها  - 2-5-17

  375    با توجه به ارتقا سطح آزمايشگاه كنترل غذا               
  376  توانمندسازي آزمايشگاه كنترل غذا با تجهيز آزمايشگاه به دستگاه هاي پيشرفته - 2-5-18
  376    رداري از نرم افزار آزمايشگاه كنترل غذا بهره ب - 2-5-19
   377  ادامه بهره برداري از برنامه نرم افزاري كيمياگر در داروخانه فوق تخصصي معاونت - 2-5-20
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  377  دوره آموزشي تكنولوژي كنترل كيفيت فرآورده هاي شير و راههاي كشف تقلبات در شير - 2-5-21

 378    لوژي و كنترل كيفيت آرددوره آموزشي تازه هاي تكنو - 2-5-22

  378   دوره آموزشي بررسي وضعيت گالب و عرقيات گياهي توليدي در سطح كاشان - 2-5-23
  هاي تكنولوژي  اي تازه دوره آموزشي به صورت مكاتبه - 2-5-24

  379    هاي آرايشي بهداشتي و كنترل كيفيت فراورده             
  379    نه هادوره آموزشي اخالق در داروخا - 2-5-25
 380    دوره آموزشي سوء مصرف مواد - 2-5-26

 380    دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد - 2-5-27

 380     دوره آموزشي داروهاي ساختني و تركيبي در داروخانه ها - 2-5-28

 381                      دوره آموزشي فرموالسيون و كنترل فراورده هاي آرايشي و بهداشتي - 2-5-29

 381    دوره آموزشي درمان وابستگي به مواد افيوني - 2-5-30

 381    دوره آموزشي آشنايي با تازه هاي دارويي - 2-5-31

  382                    پژوهشي  معاونت -7- 2
 382    تهيه و نصب نرم افزار مناسب جهت پذيرش و داوري مقاالت مجله فيض - 2-6-1

 383    رايزني با ديگر دفاتر ارتباط با صنعت - 2-6-2

  راهنماي توانمنديهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي"تهيه مجموعه اي تحت عنوان - 2-6-3
  383    "درماني كاشان درخصوص همكاري با صنايع و دستگاههاي اجرايي            

 384    "معرفي فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت"برگزاري همايش - 2-6-4

 384    اط با صنعتتهيه نشريه دفتر ارتب - 2-6-5

 385    بررسي راهكارهاي كارآفريني - 2-6-6

  385    در مخزن كتابخانه مركزي) شلف خواني(آمارگيري كتب موجود  - 2-6-7
 386    اتوماسيون كتابخانه هاي واحدهاي بيمارستاني   - 2-6-8

  386    ارتقاء سطح كيفي و كمي منابع  و خدمات واحدهاي تابعه - 2-6-9
  د پيگيري جهت احياء و تكميل پستهاي موجود كتابداري ادامه رون- 2-6-10

 387    در دستگاه و تعريف پستهاي جديد               

 387    ادامه روند سازماندهي كتابخانه هاي تحت پوشش معاونت دانشجويي - 2-6-11
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 388    استفاده بهينه از منابع ملي با نياز سنجي دقيق در بخش تهيه كتاب   - 2-6-12

  اصالح فرآيند صدور كارت عضويت و تسويه حساب  - 2-6-13
 389    جهت رفاه حال اعضاء بويژه دانشجويان             

  ايجاد بخش تخصصي كتب دندانپزشكي در كتابخانه بيمارستان نقوي  - 2-6-14
 389    جهت ارتقاء سطح علمي دنداپزشكان منطقه             

 390    كتابداران دانشگاه  برگزاري دوره هاي آموزشي براي  - 2-6-15

  اختصاصي براي كليه كاربران اينترنت My documentپيگيري جهت واگذاري  - 2-6-16
 390    از طريق مديريت آمار  و فناوري اطالعات دانشگاه             

 391    پيگيري مراحل پاياني نقشه و اجراي پروژه كتابخانه مركزي دانشگاه  - 2-6-17

 392  تقاء سطح استفاده از منابع الكترونيك با تجهيز و ايجاد پايگاههاي عرضه اطالعاتتوسعه و ار - 2-6-18

 393    توليد و تكثير تمامي نيازهاي محققين دانشگاه به حيوانات آزمايشگاهي  - 2-6-19

 393    تجهيز حيوانخانه در حال تاسيسِ دانشگاه  - 2-6-20

 394    برگزاري كارگاه هاي آموزشي   - 2-6-21

 394    تجهيز ساختمان جديد مركز تحقيقات دانشگاه  - 2-6-22

 395    هاي جديد و به روز در مركز تحقيقات Setupاستقرار  - 2-6-23

 395    توسعه اجراي طرح هاي مشترك با ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي - 2-6-24

 396  ر ارتقاي سالمتهدايت بخشي از جريان تحقيقات مركز به سمت تحقيقات كاربردي و موثر د - 2-6-25

 396    انجام طرح هاي تحقيقاتي  با استفاده از گياهان داروئي - 2-6-26
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   : تاريخچه دانشگاه  -1- 1

  :  روند گسترش و وضعيت دانشگاه - 1-1-1   
شـوراي گسـترش دانشـگاههاي     30/9/65دانشگاه علوم پزشكي كاشان براساس تصويب نامه دومين اجـالس مـورخ   

عد از تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـه عنـوان دانشـكده       علوم پزشكي كشور ب
سيس گرديده است و به موجب مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي گسترش دانشگاهها أپزشكي در كاشان تعلوم 

نشـگاه  باسـتناد   دانشكده علوم پزشكي كاشان به دانشگاه تبديل و با توجه به تـوان و اسـتعداد ايـن دا    1/10/72مورخ 
هاي پيراپزشكي و بهداشت نيز تاسيس شده و در حال حاضر اين دانشـگاه داراي چهـار دانشـكده     مصوبات، دانشكده

در كاشان و دو بيمارستان مركز آموزشي، پزشكي و درماني  پنجپزشكي، پرستاري مامايي، پيراپزشكي و بهداشت و 
رشـته تحصـيلي در مقـاطع     36 و مصـوب تخـت بيمارسـتاني    1222  بـاسيدالشهداء و شهيد رجايي در آران و بيدگل 
 ،فيزيولـوژي  علـوم تشـريح،   ،هـاي ويـژه   مراقبت پرستاري پرستاري،( مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد

اطفـال، داخلـي، زنـان و    : هـاي تخصصـي   دكتـراي عمـومي و  رشـته    )بهداشت محـيط شناسي،ميكروب شناسي، انگل
 2216 باشـد و در حـال حاضـر    مـي   بيماريهـاي عفـوني وگرمسـيري   بيهوشـي و  ،روانپزشكي ،وميجراحي عم ،زايمان

 .دهند نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاه را تشكيل مي173دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده و 
 

  : سا و معاونين محترم دانشگاه با مدت زمان تصدي ايشان اسامي رؤ  -2- 1-1    
 ) :72لغايت  65از سال ( م  پزشكي كاشان دانشكده  علو 

  :سا ؤر
  سال 1آقاي دكتر علي عبداللهي به مدت  
  سال  4آقاي دكتر سعيد نمكي به مدت  
  ماه  9آقاي دكتر سيدعلي اكبر مرتضوي به مدت  
  سال 1آقاي دكتر سيد محمود سيدي به مدت  

  :معاونين 
  سال 7آقاي اصغر لقمان به مدت : معاونت پشتيباني

  :معاونت آموزشي، پژوهشي و دانشجويي
  سال  1آقاي دكتر حسين خدمت به مدت  
  سال 2آقاي دكتر فريد ابوالحسني به مدت  
  سال 3آقاي دكتر محمود عمراني فر به مدت  
 ماه 6آقاي دكتر سيدعلي اكبر مرتضوي به مدت  
  ماه  9آقاي دكتر سيد محمود سيدي به مدت  
 سال 5/1 آقاي  دكتر احمد خورشيدي به مدت 
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  :) تاكنون 72از سال ( دانشگاه علوم پزشكي كاشان  
  :سا ؤر
  ماه  9آقاي دكتر سيد محمود سيدي به مدت  

  ماه  6 سال و 11آقاي دكتر محمد زارع به مدت  
  ماه 6سال و  2آقاي دكتر صمد نوري زاد به مدت  
  87از مرداد ماه  محمد رضا نيك بختآقاي دكتر  

  :معاونين 
  :)توسعه مديريت و منابع انساني( شتيبانيمعاونت پ 

  سال 5آقاي اصغر لقمان به مدت  -
  ماه 10آقاي دكتر حسن افضلي به مدت  -
  سال 3آقاي دكتر احمد يگانه مقدم به مدت  -
  سال  3آقاي دكتر حسن حسني به مدت  -
 ماه  2 سال و  1 آقاي دكتر داورخواه رباني به مدت -
  . ادامه دارد  و لسا 2 آقاي دكتر حسين نيكزاد به مدت -

  : معاونت آموزشي 
  ماه  9آقاي دكتر احمد خورشيدي به مدت  -
  سال 1آقاي دكتر محمدرضا جعفري نسب به مدت  -
  سال 5/1آقاي دكتر مرتضي آبدار اصفهاني به مدت  -
  ماه  8سال و  2آقاي دكتر سيدفخرالدين صدر به مدت  -
  سال  6آقاي دكتر اسماعيل فخاريان به مدت  -
  ادامه داردسال و  3 حمود سالمي به مدتآقاي دكتر م -

  : معاونت دانشجويي، فرهنگي 
  سال 7آقاي دكتر سيدعلي مسعود به مدت  -
  ماه  2سال و  4آقاي دكتر محمدرضا فاضل به مدت  -
 سال 3 آقاي دكتر محمد حسين اعرابي به مدت -
 ماه3سال و  1به مدت آقاي دكتر سيد عليرضا مروجي  -
    1389بهشت ماه از اردي دكتر طاهره مازوچي -

 
  : معاونت بهداشتي 

  ماه 10سال و  1آقاي دكتر حسن الماسي به مدت  -
  سال 3آقاي دكتر حسن افضلي به مدت  -
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  سال 4آقاي دكتر عباس تقوي اردكاني به مدت  -
  ماه  6سال و  2آقاي دكتر رضا رزاقي به مدت  -
  .ماه  2سا ل و  2آقاي دكتر علي فخري به مدت -
 تاكنون 87از مهرماه  حسن افضليآقاي دكتر  -

  :معاونت درمان
  سال 5/2آقاي دكتر علي هنرپيشه به مدت  -
  سال 4آقاي دكتر حسين بوجاري به مدت  -
  سال  5آقاي دكتر ابراهيم كوچكي به مدت  -
 سال 5/2 آقاي دكتر سيدعليرضا عبادي به مدت -
 تاكنون 87ماه آبان از  عباس ارجآقاي دكتر  -

  :و داروغذا معاونت  -
 ماه 11و  سال 2به مدت  محسن تقي زادهآقاي دكتر -
  تاكنون 87از اسفند  احمد خورشيديآقاي دكتر  -
  : معاونت پژوهشي 

  سال 1آقاي دكتر عباس صمدي به مدت  -
   سال 1آقاي دكتر حسين نيكزاد به مدت  -
  سال 5/1آقاي دكتر اميرحسين فقيهي به مدت  -
  سال  8آقاي دكتر نادر ممتازمنش به مدت  -
 ماه  5 ال وس 1 نيكزاد به مدتآقاي دكتر حسين  -
 .و ادامه داردماه  10سال و  1 به مدت غالمعلي حميدي آقاي دكتر -
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  : هاي تابعه هيئت رئيسه فعلي دانشگاه و روساي دانشكده C.Vذكر مختصري از  -1-3- 1

شگاه گالسكو دكتراي تخصصي فارماكولوژي از دان داراي -بوير احمد  -1341متولد  :رضا نيك بختمحمدآقاي دكتر 
تـاكنون بـه عنـوان سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـكي         1387ماه سال  مرداداز و يار، عضو هيئت علمي دانشگاهدانش، انگلستان

بهداشـت و درمـان    مـدير شـبكه  مشاراليه قبل از انتصاب به اين سمت ، به ترتيب .  كاشان منصوب و مشغول خدمت مي باشند
-مدير كل بيمه خدمات درماني استان كهكيلويه و بوير احمد -گاه علوم پزشكي ياسوج معاون درمان و دارو دانش  گچساران

  .بوده اند سرپرست و رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوجومعاون دانشكده پزشكي ياسوج 

بـا رتبـه علمـي     ؛دكتـراي تخصصـي در رشـته بيوشـيمي      داراي -اصـفهان  -1346متولـد  :آقاي دكتر محمد حسين اعرابي
بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي        1387دي مـاه  تـا  1384وعضو هيئت علمي دانشـگاه، ازاسـفندماه  راستاديا
  . باشند منصوب و مشغول به كار مي به عنوان قائم مقام سرپرست دانشگاه  1387واز دي ماه  دانشگاه

و  دانشيار يزيولوژي با رتبه علميزواره، داراي دكتراي تخصصي در رشته ف -1344متولد  :آقاي دكتر محمود سالمي 
تاكنون به عنوان سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه منصوب و مشغول به  1385عضو هيئت علمي دانشگاه،  از فروردين ماه 

  .اند مشاراليه قبل از انتصاب به اين سمت ، مدير گروه فيزيولوژي دانشگاه بوده. باشند كار مي
فيروزآباد فارس، داراي دكتراي تخصصي ميكروب شناسي باليني با رتبه علمي   -1332متولد  :خورشيديآقاي دكتر 

تاكنون به عنوان سر پرست معاونت غذا و دارو دانشگاه 1387اسفند ماه دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه، مشاراليه از 
اجرايي ؛ مدير شبكه بهداشت و درمان نامبرده قبل از انتصاب به اين سمت، داراي سوابق . منصوب و مشغول به كار مي باشند

معاون آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه، معاون آموزشي، پژوهشي دانشكده پزشكي،  ؛شهرستان فيروزآباد فارس
  .سرپرست دوره هاي آموزشي شبانه و مدير گروه ميكروب شناسي دانشگاه بوده اند

با رتبه علمي  فوق تخصص گوارش و كبدتخصصي در  فوق  ي، داراي دكتراكاشان -1345متولد  :عباس ارجآقاي دكتر
دانشگاه منصوب و مشغول  درمانتاكنون به عنوان سرپرست معاونت  1387ماه آبان استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه،  از

دانشگاه  داخليوه مدير گر معاونت آموزشي بيمارستان شهيد بهشتي و مشاراليه قبل از انتصاب به اين سمت ،. باشند به كار مي
  .اند بوده

بـا رتبـه علمـي    پزشكي اجتمـاعي  دكتراي تخصصي در رشته  داراي-كاشان -1354متولد  :سيد عليرضا مروجيآقاي دكتر
 و معـاون  خانواده بهداشت سئولم سال  2مدت مشاراليه قبل از انتصاب به اين سمت  به  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه،

بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت      1389لغايـت ارديبهشـت مـاه     1387مـاه  دي و از  بوده اند دانشگاه داشتيبهحوزه معاونت  فني
   .بوده انددانشگاه مشغول به كار  دانشجويي و فرهنگي

بيماريهـاي  دكتراي تخصصي در رشـته   -1373: سال اخذ مدرك تحصيلي-كاشان -1345متولد  : حسن افضليدكتر آقاي
قـائم مقـام معاونـت بهداشـتي     مشاراليه قبل از انتصاب به اين سمت   و عضو هيئت علمي دانشگاه، شياردانبا رتبه علمي عفوني 

رياسـت    -سـال   1معـاون پشـتيباني دانشـگاه بـه مـدت      -سال  5/3معاون بهداشتي دانشگاه به مدت  -سال  1دانشگاه به مدت 
تاكنون به عنـوان سرپرسـت    1387و از مهرماه  بوده اند يمدير گروه بيماريهاي عفون -سال  5بيمارستان شهيد بهشتي به مدت 

   .معاونت بهداشتي دانشگاه مشغول به كار مي باشند
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ر و دانشـيا داراي دكتراي تخصصي در رشته علوم تشريحي با رتبه علمـي   -كاشان -1343متولد  :آقاي دكتر حسين نيكزاد
مشـاراليه  . باشـند   ن سرپرست معاونت پشتيباني مشغول به كار مـي با عنوا 1386خرداد ماهاز ايشان عضو هيئت علمي دانشگاه ، 

سال سرپرسـت دانشـكده پيراپزشـكي و مـدتي نيـز در       5قبل از انتصاب به اين سمت ، مدير گروه آناتومي دانشگاه و به مدت 
هيئـت امنـاء    همچنين در حـال حاضـر عضـو   . ندبوده اسرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه  1385سال  و مجدداً در 1374سال 

  .دانشگاه مي باشند
داراي دكتراي تخصصي در رشته فيزيولوژي و با رتبه علمي  –كاشان  -1347متولد   :غالمعلي حميديدكتر آقاي 

تاكنون به عنوان سرپرست معاونت پژوهشي منصوب و مشغول بكار  86استـاديـار و عضو هيئت علمي دانشگاه از مرداد ماه 
  .ل از انتصاب به اين سمت ، مديراجرايي مجله علمي ، پژوهشي فيض بوده استمشاراليها قب. مي باشد

كارشناس ارشد پرستاري با رتبه علمي مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه -گلپايگان-1338متولد  :آقاي محمدرضا افاضل
مشاراليه قبل از انتصاب به . شندبا به عنوان سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي منصوب و مشغول به كار مي 1380از آبان ماه 

  .اند جراحي بوده -سال مدير گروه پرستاري داخلي 4سال مدير خدمات پرستاري و مامايي و به مدت  8اين سمت، به مدت 
اي با رتبه علمي استاديار  داراي دكتراي تخصصي در رشته بهداشت حرفه -كاشان-1326متولد  :آقاي دكتر حسن الماسي

. باشند به عنوان سرپرست دانشكده بهداشت منصوب و مشغول به كار مي 1377دانشگاه ، از بهمن  و عضو هيئت علمي
همچنين در . اند مشاراليه قبل از انتصاب به اين پست مدتي معاون بهداشتي دانشگاه و رئيس مركز بهداشت شهر كاشان بوده

  .باشند شهر كاشان نيز مي اسالمي  حال حاضر عضو شوراي
داراي دكتراي تخصصي در رشته فيزيك پزشكي با رتبه علمي  -اصفهان -1344متولد  :اصغرزاده اكبر علي آقاي دكتر

ومشغول به كار   منصوب دانشكده پيراپزشكي عنوان سرپرست   به 1384ماه  علمي دانشگاه، از اسفند   استاديار و عضو هيئت
  .اند راديولوژي و دبير شوراي پژوهشي دانشگاه بودهمشاراليه قبل از انتصاب به اين سمت مديرگروه . باشند مي

با رتبه علمي جراحي مغز و اعصاب داراي دكتراي تخصصي در رشته  -تهران -1343متولد  :آقاي دكتر اسماعيل فخاريان
ر تاكنون به عنوان سرپرست دانشكده پزشكي منصوب و مشغول بكا 1386از تيرماه و هيئت علمي دانشگاه ، ـر و عضدانشيا

  .بوده اند موزشي دانشگاه معاون آ 1385تا سال   1378مشاراليه از سال . مي باشند
 

 :اسامي اعضاء هيئت امناء دانشگاه از بدو ايجاد تاكنون   -1-1-4    
  :اسامي اعضاء قبلي  

  )كاشان فقيدنماينده ولي فقيه و امام جمعه ( )ره( حضرت آيت اهللا يثربي .1
  )ير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رئيس هيئت امناءوز(آقاي دكتر رضا ملك زاده  .2
  ) وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس هيئت امناء(آقاي دكتر عليرضا مرندي  .3
  )وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس هيئت امناء( آقاي دكتر محمد فرهادي  .4
  )رم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس هيئت امناءوزير محت( آقاي دكتر مسعود پزشكيان  .5
  )ريزي كشور در بخش بهداشت و درمان نماينده سازمان مديريت و برنامه( لو   آقاي دكتر حسن امين .6
  )ريزي كشور در بخش آموزش عالي نماينده سازمان مديريت و برنامه(آقاي دكتر سيد محمد اعتمادي  .7
  )ريزي كشور در بخش آموزش عالي ه سازمان مديريت و برنامهنمايند(آقاي دكتر مرتضي مموئي  .8
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  )ريزي كشور در بخش آموزش عالي نماينده سازمان مديريت و برنامه( آقاي علي كبيري  .9
 )نماينده محترم مردم كاشان و وزير معادن و فلزات و عضو هيئت امناء(آقاي مهندس حسين محلوجي  .10
  )ريزي كشور در بخش آموزش عالي ازمان مديريت و برنامهنماينده س( محمد رضا ميالني حسيني آقاي .11
  )رئيس دانشكده و دبير هيئت امناء(آقاي دكتر سعيد نمكي  .12
  )رئيس دانشكده و دبير هيئت امناء(آقاي دكتر علي اكبر مرتضوي  .13
  )رئيس دانشكده و دبير هيئت امناء(آقاي دكتر سيد محمود سيدي  .14
 )انشگاه و دبير هيئت امناءرئيس د(آقاي دكتر محمد زارع جوشقاني  .15
 )عضو هيئت امناء (آقاي دكتر سيد حسين موسويان  .16
  ) نماينده مردم نطنز، بادرود ، قمصر و عضو هيئت امناء(آقاي دكتر علي باغبانيان  .17
  ) عضو هيئت امناء (آقاي مهندس محمود جمالي  .18
 ) عضو هيئت امناء(آقاي دكتر حسن الماسي  .19
  )دانشگاه و دبير هيئت امناءس رئي(زاد  آقاي دكتر صمد نوري .20

  :اسامي اعضاء فعلي  
  هداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس هيئت امناءبوزير -1
  اصفهاناستان استاندار  -2
 برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت  -3
   در مجلس شوراي اسالمي و آران و بيدگل كاشانشهرستانهاي نماينده مردم ( آقاي مهندس اصغر گرانمايه پور -4

  )عضو هيئت امناء و  
  )عضو هيئت امناء(آقاي دكتر عليرضا مصداقي نيا  -5
  )عضو هيئت امناء(آقاي دكتر حسين نيكزاد  -6
  )عضو هيئت امناء(دكتر سعيد سركارآقاي  -7
  )دانشگاه و دبير هيئت امناء سرپرست( محمد رضا نيكبختآقاي دكتر  -.8
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ايي، شاخصهاي توسعه نيروي انساني، وضعيت اقتصادي و اجتماعي، شاخصهاي ساير موقعيت جغرافي -2- 1
  بخشهاي توسعه، خصوصيات فرهنگي و اجتماعي منطقه كاشان

  :   جغرافيايي  موقعيت  -1-2-1 
تان پهنـاور،  درگستره جغرافيايي ايران، آنجا كه نام استان اصفهان خودنمائي مي كند در شمال غربي ترين نقطـه ايـن اسـ           

  . ي استان اصفهان شروع مي شودظبخش مركزي كاشان از ابتداي حوزه استحفا
درصد از مساحت استان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در      12/4كيلومتر مربع مساحت  07/4415شهرستان كاشان با       
 34دقيقـه تـا    30درجـه و   33ول شـرقي و  دقيقـه طـ   29درجـه و   52دقيقه تا  55درجه و  50كيلومتري شمال اصفهان بين  200

  . دقيقه عرض شمالي ، در محدوده اي ميان شهرستان هاي نطنز ، برخوار و ميمه ، آران و بيدگل واقع شده است  27درجه و 
شهرستان كاشان كه در كنـار   .شهرستان كاشان از سه منطقه كوهستاني ، دشت آبرفتي و تپه هاي ماسه اي تشكيل يافته است   

  : دشت كوير ايران واقع شده است به دليل وجود ارتفاعات داراي دو آب و هواي متفاوت اقليمي است كه عبارتند از 
  . ايي نسبتاً معتدل در نواحي كوهستاني آب و هو) الف 

  . آب و هواي گرم و خشك مناطق كويري ) ب 
  . درجه سانتيگراد است  7/19ساليانه آن نيز حدود  ميليمتر و متوسط دماي 6/145ميزان بارندگي متوسط ساليانه شهرستان 

درصد از كل مراتع استان را به خود اختصـاص داده اسـت ، حـدود     15هزار هكتار مراتع شهرستان كه  1086از حدود           
هرسـتان  ايـن ش . درصد مراتع فقير و صخره اي مـي باشـد    7/82درصد مراتع متوسط و  1/7درصد به مراتع درجه يك ،  2/10

هزار هكتار بيابان ميباشد  15بوده و داراي ) درصد از مراتع و جنگلهاي استان % 27معادل ( طبيعي  لهزار هكتار جنگ 3داراي 
هـزار   1089بنابراين مجمـوع مراتـع و جنگـل هـاي شهرسـتان برابـر       . ن را شامل مي شود ابانهاي استادرصد از كل بي%  25كه 

  . مراتع و جنگل هاي استان را به خود اختصاص مي دهد درصد از  4/14هكتار بوده و 
 اثـر  بـر  مـرور   بـه   كـه   اسـت   بوده  و گلپايگان  ، محالت دليجان ،  ، نراق بادرود نطنز،  شهرستانهاي  از ديربازشامل  كاشان  منطقه  

  خـدمات  از  منـاطق   ايـن   مردمنيز  اضرح  لهر چند كه در حا. اند گرديده  تبديل  مستقل  يشهرستان  به  هريك  كشوري  تقسيمات
مركـزي و   اين شهرسـتان داراي دو بخـش   .دنماين مي  استفاده  دانشگاه  اين  تابعه  واحدهاي  اورژانسي و  تخصصي فوق ، تخصصي

يد دشـت مـي   كويرات و چهار نقطه شهري اران و بيدگل ، نوش آباد ، ابوزيد آباد و سپيد شهر و دو دهسـتان بـه نامهـاي كـويرات و سـپ     
از غرب به كاشان، از جنـوب بـه نطنـز و از مشـرق بـه اردسـتان        -اين شهرستان از شمال به درياچه نمك  و استانهاي سمنان و قم  . باشد

  . محدود و از طريق دو جاده اصلي به كاشان و شبكه راههاي اصلي كشور مرتبط مي باشد 
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  1388در سال  و جمعيت تحت پوشش آن تعداد شهر  - 1شماره 
 نام شهرها جمعيت 

 عنوان

 شهرستان نام

 كاشان  267059

 كاشان 

نياسر 2164

قمصر 3415

جوشقان و كامو 5519

برزك 3297

مشكات 5003

آران و بيدگل 56438

 آران و بيدگل
نوش آباد 11384

ابوزيد آباد 5543

سپيدشهر 5386
  

  :  انساني  نيروي  توسعه  شاخصهاي - 2 -1-2
ايرانـي و   نفـر   370936نفر بوده كه از اين تعداد   401130تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان  جمعيت 1388در سال 

   ،آن جمعيت%    54/10سال و 15جمعيت مذكور زير %  21از جمعيت ايراني زير يكسال و % 51/1مابقي غير ايراني مي باشند 
بـراي دريافـت خـدمات درمـاني بـه      ... ذكر است شهرهاي بادرود، نطنز، دليجان، محـالت و نـراق و    شايان (سالمند مي باشد 

نفـر    500000با لحاظ نمـودن ايـن موضـوع جمعيـت تحـت پوشـش بـالغ بـر          . نمايند مراكز وابسته به اين دانشگاه مراجعه مي
  . باشد مي

  

 1388هاي منتخب توسعه نيروي انساني در سال  شاخص - 2جدول شماره

 مقدار واحد عنوان

 100 درصد  آموزان مشغول به تحصيل در دوره ابتدايي نسبت دانش
 100 درصد  تحصيل در دوره راهنمايي آموزان مشغول به نسبت دانش

2/85 درصد  آموزان مشغول به تحصيل در دوره دبيرستان نسبت دانش  
ددرص  دانشگاهي آموزان مشغول به تحصيل در دوره پيش نسبت دانش  2/33  

4/7208به ازاء يكصد هزار نفر جمعيت  نسبت دانشجويان به ازاء يكصد هزار نفر جمعيت  
 

: اجتماعي و  اقتصادي  وضعيت  - 2-3- 1   
چنانچه نويسـندگان   . اند و توليدي بوده ، كشاورزي صنعتيمردم كاشان در تمام اعصار تاريخي از زن ومرد سرگرم به كارهاي 

  .تواند در آنجا زيست نمايد اند كه در كاشان بيكاري بزرگترين ننگ به شمار رفته و آدم بيكار نمي تهخودي و بيگانه نوش
در . باشد مي  غلهو   پنبه  زير كشت  شهرستان  اين  هاي زمين  عمده  قسمت. شغل غالب مردم صنعتي، كشاورزي و خدماتي است  

  .وجود دارد  مرمر و تراورتن سنگهاي ، طعام  سبز، نمك  زاج ، باريم  ، سولفات ، آهن مانند مس  معادني  كاشان
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،  بافي  پارچه ، بافي  ، ابريشم بافي ، زري بافي مخمل  چون  صنايعي  اصلي  و پايگاه  جايگاه ديرباز از  دستي  صنايع  در زمينه  كاشان   
جز نمونه هايي   ينماشي  تكنولوژي  رشدروزافزون  دليل  به  كه است  بوده  و مسگري  ، سفالگري كاري ، كاشي بافي  ، قالي شعربافي

  . مايدن مي ايفا  مهمي  كشور نقش  اقتصادي  در عرصه  دستباف فرشهاي  صادرات  تنها در زمينه  اينكو از آن باقي نمانده 
  حج  در ايام  ساله  و همه  خورداربر جهاني  ، از شهرتددار  كه  مطلوبي  بلحاظ اسانس  كاشان  عطر و گالب  كه  است ذكر  شايان
  .دشو شستشو مي  كاشان  ناب  گالب با بيت اهللا الحرام ،  تمتع

  

 تعداد مناطق محروم به تفكيك تقسيمات كشوري بر حسب شهرستانهاي  - 3جدول شماره 

 1388در سال  تحت پوشش
  

 كل جمعيت ساكن در منطقه محروم شهرستان
تعداد 
 آبادي 

تعداد 
 داد بخشتع دهستان 

تعداد 
 شهر

 عنوان
  

 نام شهرستان

  كاشان  - - - -  -

 آران و بيدگل  1 1  2  9 13364

 جمع 1 1  2  9 13364

  
  1388-1389جمعيت تحت پوشش دستگاههاي حمايتي در سال  - 4جدول شماره 

 
 )نفر(جمعيت تحت پوشش  نام سازمان

  8500  سازمان بهزيستي

  17606 )ره(كميته امداد امام خميني 
 4512 طرح شهيد رجايي

 30618 جمع

  
  : توسعه  ساير بخشهاي  شاخصهاي - 4 -1-2

سراسري و بزرگراه شمال به جنوب قرار داشته و از اين حيث از اهميت خاصي برخـوردار    آهن  راه  در مسير   كاشان  شهرستان
 . ري كامل نرسيده استاست و احداث فرودگاه كاشان از سالها پيش شروع شده، اما هنوز به بهره بردا

  داراي  روسـتايي   ازخانوارهاي درصد 9/99 .باشند مي  درماني  بهداشتي  خدمات  پوشش  تحت  كاشان  شهرستان  جمعيت  كليهتقريبا 
  همـه اً بـ باشند و تقري ميسالم   آشاميدني  آب  درصد روستاها داراي 75/99 و  تلفن  درصد روستاها و آباديها داراي 90بيش از    برق

 . باشد مي  شده  تعيين  استانداردهاي  طبق  روستايي  درجمعيت  مدرسه  به  دسترسي .دارند  آسفالته  راه  به  روستاها دسترسي
همچنين در بخش آموزش عـالي شهرسـتان كاشـان      .نمايند مي  استفاده  از گاز شهري  در شهر كاشان  ساكن  درصد ازجمعيت 100

كـه  . باشـد  مـي ... پزشكي، دانشگاه كاشـان، دانشـگاه پيـام نـور ، دانشـگاه آزاد اسـالمي، آموزشـكده فنـي و          داراي دانشگاه علوم
  .دانشجويان زيادي در مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا در اين دانشگاهها مشغول به تحصيل هستند
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  :  اجتماعي  فرهنگي  خصوصيات -5 -2 -1
كيلومتري غرب كاشـان، ايـن ناحيـه يكـي از نخسـتين مراكـز        4هاي سيلك واقع در  حقيقات باستان شناسان در تپهبه استناد ت 

  از داليـل   يكـي اسـت و    آريـايي  اصـيل   از ريشـه   كاشان    مردمنژاد . سكونت بشر ماقبل تاريخ شناخته شده است تمدن و محل
  انـدكي   در لهجـه  يآشـنا هسـتند منتهـ     آن  ادهستانها ب اكثر  اهالي  كه باشد مي  قديم  فارسي  حفظ زبان  نژاد آنان  و پاكي  اصالت
از   آن  نظيـر شـيعيان    بـي   و تقـواي  ، زهـد  راسـخ   ايمـان   بواسطه  چنانكه.  است  عشري اثني  شهر شيعه  اين  مردم  مذهب. دارد  فرق

كاشـان در زمـان ساسـانيان      اسـت   قرار گرفتـه   نشين  شيعه  شهرهاي در صدرمشهور بوده و   دارالمومنين به  تاكنون  اسالم  ابتداي
اسـتناد جغرافـي    بـه . اين شهر در دوره اسالمي نيز يكي از شهرهاي مهم و معروف عراق و عجم بود. است منطقه اي آباد بوده

لـب تـوجهي دارد و آثـار    معمـاري ويـژه بـومي جا    شهر كاشان. نيز بوده است” چهل حصاران“دانان اسالمي، نام قديم كاشان 
هر چند كاشان، شهري نشسته بر كرانه كوير اسـت لـيكن هرگـز در    . مانده است بناهاي تاريخي ومذهبي فراواني در آن به جا

بـيم داشـته و نـه از     فرسـاي تابسـتان كـويري    نه از گرماي طاقت. كويري و طوفانهاي مهيب شني جا خالي نكرده برابر بادهاي
ديوارهـاي خشـتي،   . بقـاء و رنـگ و بـوئي ديگـر دارد     چرا كه فلسفه زندگيش ؛ن لرزه بر اندامش افتادهسرماي سوزنده زمستا

هنـر،   ،اش پويـائي در بافـت سـنتي    بـا همه و همه نشان از استقامت دارنـد   ،و جذابش هاي پيچ در پيچ و بادگيرهاي بلند كوچه
هـاي نبـوغ معمـاري ايرانـي در بناهـاي متعـدد        نشـانه  ت كـه كاشـان شهريسـ  . تـوان ديـد   مـي  عاطفه ، غيرت ، ايمان و اعتقاد را

 هاي بلند است، اي و گلدسته مسجدهاست، شهر بقاع متبركه، ديار گنبدهاي فيروزه كاشان شهر. اش متجلي شده است تاريخي
    اي گسترده از يادمانهاي به ياد ماندني از تاريخ و هنر ايران است صحيفه

كـاال    حمل  سهولت  علته ب و  شده  واقع  جنوب -  شمال  ترانزيت  در مسير راه  كاشان  شهرستان  نكهاي  به  حاضر با توجه  ر حالد
ايجـاد و    شهرسـتان   فرهنگـي   دربافـت   ، تغييراتـي  نشـيني  حاشـيه  و ، بيكاري ، مهاجرت بودن  ، كارگري و تردد مسافر و توريست

   . است  پذيرفته  ناخواسته باشند را  مي  ويژگيهاي  چنين  داراي  ور كهكش  ديگر شهرهاي  مشابه  ، مشكالتي بلحاظ اجتماعي
  . با مراجع ذيصالح مكاتبات الزم و پيگيريهاي متعدد انجام شده اما پاسخي دريافت نگرديده است   5درخصوص جدول شماره  *

  

   :تحليل وضعيت سالمت مردم در حوزه ماموريت  -3 - 1
  :تحليل علل مرگ  - 3-1- 1

 1388و  1387مقايسه ده علت اول مرگ در سالهاي  - 6ل شماره جدو
 

 رديف
 عنوان                     

 علل مرگ
 عنوان                          1387سال

 علل مرگ
 1388سال

 درصد تعداددرصدتعداد
 43.93 726 بيماريهاي قلبي و عروقي 44.08 775 بيماريهاي قلبي و عروقي 1
 15.05 249 سرطانها و تومورها 15.08 265 ها و تومورهاسرطان 2
 10.7 177 سوانح و حوادث غير عمدي 11.38 200 سوانح و حوادث غير عمدي 3
 6.89 114 بيماريهاي دستگاه تنفس 5.86 103 بيماريهاي دستگاه تنفس 4
 3.39 56 وليكبيماريهاي غدد ، تغذيه و متاب 3.19 56 بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي 5
 3.26 54 بيماريهاي زمان حول تولد 3.19 56 بيماريهاي سيستم عصبي 6
 3.15 52 بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي 2.96 52 بيماريهاي غدد ، تغذيه و متابوليك 7
 2.48 41 بيماريهاي سيستم عصبي 2.92 51 بيماريهاي زمان حول تولد 8
 2.29 38 بيماريهاي دستگاه گوارش 2.16 38 رفتاريبيماريهاي رواني و اختالالت 9

 1.88 31 عالئم و حاالت بد تعريف شده و مبهم 2.11 37 ناهنجاريهاي مادرزادي و كروموزومي 10

 93.02 1536 جمع  92.93 1633 جمع
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  : 88اقدامات انجام شده در زمينه ده علت اول مرگ در سال  -1-3-1-1
  :بيماريهاي قلبي عروقي پيشگيري از -1-3-1-1-1    

  :بسترسازي در زمينه اصالح الگوي غذايي  -الف
ترويج فرهنگ الگوي غذايي سالم براي پيشگيري از چاقي و تاكيد بر جايگزيني مصرف روغنهاي مايع بـه جـاي     -

  نفر 3050جلسه آموزشي گروهي  براي گروههاي هدف به تعداد  34روغنهاي جامد از طريق برگزاري 
ل مطالب آموزشي در زمينه روغن هاي مايع تهيه شده توسط اداره بهبود تغذيه  جامعـه و تاكيـد بـر آمـوزش     ارسا -

   مزاياي مصرف آن براي تمام گروههاي سني
  :اجراي برنامه كنترل مصرف دخانيات   -ب 

 فعال سازي مركز مشاوره ترك دخانيات در مركز فاطميه زيدي -
  موزشي به مناسبت هفته بدون دخانيات و ارسال آن به ساير دانشگاههاتهيه و توزيع پمفلت و متون آ -
  جمع آوري ادوات دخانيات بويژه قليان از كليه سفره خانه ها -
 برگزاري كميتة شهرستاني كنترل دخانيات  -
يه و توزيع مواد موادخوردني، آشاميدني ـ آرايشي و بهداشتي در مراكز ته 13آئين نامه ماده  15و  14ـ  13اجراي مواد  -

  غذايي و اماكن عمومي 
  پيگيري اجراي مفاد قانون جامع كنترل دخانيات با مكاتبه با ادارات و سازمانها و نهادهاي دولتي و كارخانجات -
  جمع آوري ادوات دخانيات بويژه قليان درسفره خانه ها با همكاري اداره اماكن نيروي انتظامي -
 ت هفته سالمت برگزاري نمايشگاه به مناسب -
  تهيه فيلم نيكوتين و مضرات آن با همكاري سينماي جوان شهرستان -

  اجراي برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني -ج 
جلسه براي  92آموزشي پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي در مراكز بهداشتي درماني به تعداد  اجراي برنامه •

  نفر 1486
فشار خون و ديابت براي بهورزان، كاردانها و كارشناسان بيماريها و ماماهاي  اجراي برنامه آموزشي پيشگيري از •

  .نفر 120جلسه آموزشي براي  3مراكز روستايي به تعداد 
  توزيع پمفلت و تراكت جهت ادارات با موضوع پيش به سوي سالمت قلب در محيط كار •
  نفر 745براي  جلسه 60اجراي جلسات آموزشي در خصوص پيشگيري از ديابت به تعداد  •
جلسه   133اجراي برنامه آموزشي با موضوع پيشگيري از بيماري فشار خون باال در مراكز بهداشتي درماني به تعداد  •

  نفر 1972براي 
  :پيشگيري از سرطان  -1-3-1-1-2

  اجراي برنامه ثبت سرطان دانشگاه -
  ، متخصصين داخلي و پاتولوژيستهاجهت پزشكان عمومي  GIآموزش پيشگيري ، تشخيص  و درمان سرطانها  -
جهـت  )، معـده ، برسـت ، دسـتگاه مجـاري ادراري     پوسـت  (اجراي برنامه آموزشي عوامل خطر سـرطانهاي شـايع    -

  جلسه 5پرسنل بهداشتي مراكز روستايي و شهري به تعداد 
  و پرورشتهيه جزوه آموزشي و تشخيص زودرس توده پستاني جهت مديران ، معاونين و دبيران آموزش  -
  نفر 1422جلسه براي 50آموزش عامل خطر سرطان برست به گروههاي هدف به تعداد  -
  نفر 1256جلسه براي  35به تعداد  آموزش عوامل خطر سرطانهاي شايع زنان به گروههاي هدف -
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  : پيشگيري از سوانح و حوادث -1-3-1-1-3
    آموزش و اطالع رساني  - الف 

  پزشكان عمومي ، متخصصي داخليبرگزاري جلسه آموزشي جهت  -
 خانواده هاي روستايي نمونوكسيد كربن و توزيع بيازا زمسموميت با گ ي توزيع پمفلت آموزشي پيشگير -
 نفر 1583جلسه براي  51به تعداد  آموزش پيشگيري از سوانح و حوادث به عموم مردم -
 نفر 1800براي  جلسه 45آموزش پيشگيري از سوانح و حوادث به دانش آموزان به تعداد  -

  نفر 170جلسه براي  15آموزش پيشگيري از سوانح و حوادث به رابطين بهداشتي به تعداد 
 مشاركت درون بخشي و بين بخشي  -ب 

  اجراي برنامه جامعه ايمن در شهرهاي  مشكات، برزك ، قمصر ونياسر  -
   نظام جمع آوري و ثبت اطالعات حوادث در بيمارستان -ج 
  ري و ثبت اطالعات حوادث در بيمارستان ها نظام جمع آو -ج 

 1387-88 معرض خطر در سال مقايسه علل مرگ در گروههاي سني در: 7جدول شماره 
  

  عنوان               
  گروه در

 معرض خطر
 علت مرگ

 1387سال
  علت مرگ

 1388سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 نوزادان

 مشكالت ناشي از طول دوره بارداري -1
 ناهنجاريهاي مادرزادي -2

 اختالل تنفسي ، قلبي و عروقي نوزاد -3

 نوزاد وجنين بيماريهاي عفوني -4

36 
17 

7 

3 

54.55 
25.76 

10.61 

4.55 
 

  مشكالت ناشي از طول دوره بارداري -1
  اختالل تنفسي ، قلبي و عروقي نوزاد  -2
 ناهنجاريهاي مادرزادي   -3

 نوزاد وجنين بيماريهاي عفوني -4

37 

10 

5 

3 

66.07  
17.86  

8.93  
5.36 

كودكان 
يكماهه تا 
 يكساله

 ناهنجاريهاي مادرزادي-1
  بيماريهاي دستگاه تنفس-2
 بيماريهاي حول تولد-3

 بيماريهاي غدد ، متابوليك -4

 خشونت بوسيله ديگران-5

12 
5  
3  
1  
1 

54.55  
22.73  
13.64  
4.55  
4.55 

  ناهنجاريهاي مادرزادي  -1
  تولدبيماريهاي حول  -2
 حوادث غيرعمدي   -3

6  
3  
2 

54.55  
27.27  
18.18 

  كودكان 
5 – 1  

 سوانح و حوادث غير عمدي -1
 بيماريهاي سيستم عصبي-2
 ناهنجاري مادرزادي - 3
 بيماريهاي سيستم تنفسي -4
 بيماريهاي سيستم خونساز وايمني-5

5 
3  
1  
1  
1 

45.45 
27.27  

9.09  
9.09  
9.09 

  سوانح و حوادث غير عمدي  -1
  ناهنجاري مادرزادي  -2
  بيماريهاي عفوني -3
  سرطانها - 4
  بيماريهاي سيستم تنفسي  -5
  

 

7  
6  
3  
2  
1  
 

36.84  
31.58  
15.79  
10.53  

5.26 

 پراكالمپسي زنان باردار
 

  1 پنوموني   1

 سالمندان

 بيماريهاي قلبي عروقي-1
  سرطان ها و تومورها -2
  بيماريهاي تنفسي -3
  مديسوانح و حوادث غير ع -4
 بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي -5

673 
190  

87  
69  
48 

54.01 
15.25  

6.98  
5.54  
3.85 

  بيماريهاي قلبي عروقي-1
  سرطان ها و تومورها -2
  بيماريهاي تنفسي -3
  سوانح و حوادث غير عمدي -4
 بيماريهاي غدد،تغذيه و متابوليك  -5

653  
196  
104  

59  
45 

53.48  
16.05  

8.52  
4.83  
3.69 
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1388اقدامات انجام شده در زمينه كاهش مرگ و مير در گروهها ي سني در معرض خطر سال  -2- 3-1- 1  
 :نوزادان و  كودكان  -1-3-1-2-1        

  تقويت برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر در بيمارستانهاي دوستدار كودك -
  دهي براي كليه پرسنل مراكز بهداشتي درمانيتقويت برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر از طريق آموزش مشاوره شير -
  اجراي برنامه كودك سالم در شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل -
  تقويت برنامه مانا در كليه مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري شهرستانهاي آران و بيدگل و كاشان -

    :زنان باردار  -1-3-1-2-2
سال به مراكز بهداشتي درماني، پايگاهها و خانه هاي بهداشت در زمينه  مسموميت تهيه و تكثير مطالب آموزشي و ار  -

 حاملگي، خونريزي ، زايمان ايمن، بيماريهاي مقاربتي، كم خوني فقرآهن، معاينه پستان و مراقبتهاي پس از زايمان 

  برگزاري جلسات آموزشي زايمان ايمن براي زنان باردار توسط متخصص زنان -
  فلت مراقبت پيش از بارداريتهيه پم -
  تهيه مطلب جهت ترويج زايمان ايمن ودرج در وب سايت  -
 برگزاري كالس آموزش زنان باردار باتفاق همسرانشان -

 : سالمندان  -1-3-1-2-3

 اجراي فعاليتهاي آموزشي در خصوص بهبود شيوة زندگي سالم در دوره سالمندي   -

ر سالمندان جهت رسيدگي به امور سالمندان و برنامه ريزي جهت پيشگيري از پيگيري تشكيل كميته ساماندهي امو -
 ناتواني هاي سالمندان

 تهيه و تدوين گاهنامه ارتباط در زمينه نيازهاي سالمندان در شهريور -

 دوره همايش سالم پير شدن با همكاري فرهنگسراي معراج 4برگزاري  -

رگروه اموراجتماعي فرهنگي شهرستان با موضوع شيوة زندگي سالم برگزاري كميته تخصصي بهداشت و درمان كا -
 در دوران سالمندي از طرف مركز بهداشت آران و بيدگل
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  فعاليت شوراهاي تخصصي دانشگاه  - 4- 1
  1388تعداد جلسات شوراهاي دانشگاه و مصوبات آن به تفكيك شورا در سال  - 8جدول شماره 

 تعداد مصوبات تعداد جلسات عنوان شورا رديف

 17 1 شوراي دانشگاه 1
 136 18 شوراي آموزشي 2

 154  25 يدانشكده پزشكيآموزشيشورا  3

 28  20 نشكده بهداشتدايآموزشيشورا  4

 75  15 ييو مامايدانشكده پرستاريآموزشيشورا  5

 75  13 يراپزشكيدانشكده پيآموزشيشورا  6

 795 21 شوراي پژوهشي 7

 - 4 شوراي تحصيالت تكميلي 8

  7  2 كميسيون موارد خاص  9
  34  6 شوراي تاليف و ترجمه  10

-يپزشكيدانشكده ها(شوراي گروههاي آموزشي  11
  819  205 )يراپزشكيپ-ييو مامايپرستار-بهداشت

  90  8  ته اخالق درپژوهشيكم  12
  HSR 8  39شوراي  13
  13  5  داروخانه ها 20كميسيون ماده   14

  10  4  شوراي آموزش مداوم  15

  -  EDC  125جلسات برگزار شده در كميته هاي مختلف   16
  4  8 يئت علميبانك اطالعات اعضاء ه  17
 58 7د دارويته خريكم  18
 7 4ييته دارويكم  19
 12 4دارويز و مصرف منطقيته تجويكم  20
 35 13ييغذايته فنيكم  21
  78  12 ايمنكميته جامعه  22
  3  1 كميته دانشگاهي تاالسمي  23
  4  1 كميته دانشگاهي ثبت سرطان  24

  

  423در اين جلسات  گزار شده است وهيأت رئيسه برجلسه  34،  388شايان ذكراست در اين دانشگاه در سال  
  .موضوع به تصويب رسيده است 
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 :آمار نيروي انساني شاغل-1-5 
  1639: تعداد پستهاي اشغال شده                       2416  :تعداد پستهاي مصوب 

  684: تعداد پرسنل قراردادي و طرحي                      632  :  تعداد پرسنل شركتي 

 عداد پرسنل شاغل غير عضو هيئت علمي در دانشگاه به تفكيك درجه علمي ت - 9جدول شماره 

  1388و رابطه استخدامي در سال 
  

 نوع استخدام
 عنوان

  رسمي و پيماني
 )تعداد(

  قراردادي 
 )تعداد(

   ساير
 ) طرحي، شركتي ( 

 پزشك

 - --فوق تخصص
 11 -18متخصص
 37 -71عمومي

دندانپزشك
 - --فوق تخصص
 - --متخصص
 7 195عمومي

 6 -11داروساز
 PhD-- 2دكتراي تخصصي

 9 -35كارشناسي ارشد
 163 623190كارشناس
 45 24655كاردان
 47 263141ديپلم

 549 -228زيرديپلم
 - -- ساير

 876 1514391جمع 
  

  1388هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه در سال  - 10جدول شماره 
 

 تعداد عنوان

  2 استاد
  23 دانشيار
  89 استاديار
  59 مربي
  173 جمع



 
 

  

  خدمات حجمي -6- 1
   1388 در سال ) نفر(خدمات حجمي واگذار شده به تفكيك نوع خدمت و معادل نيروي انساني - 11جدول شماره 

 

معادل نيروي   نوع خدمات حجمي واگذار شده  عنوان  رديف
  )نفر(انساني 

مبلغ هزينه شده 
  ريكسالد

  1100000000  18  شستشوي البسه بيماران، ملحفه، وسايل بيمارستاني  واگذاري لنژري  1
  1296000000  18  و غيرهچاپ و تكثير،  اوراق اداري  واگذاري انتشارات  2
  792000000  12  چمن كاري –كاشت، داشت، نگهداشت   واگذاري فضاي سبز  3

واگذاري داروخانه   4
  -  7  اروهاي بيمارستان نقوي و بيماران سرپايي و تخصصيفروش د  بيمارستان نقوي

  1188000000  18  طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويان واگذاري سلف دانشجويي  5
  312000000  6  واگذاري فيزيوتراپي نقوي جهت رفاه بيماران  واگذاري فيزيوتراپي  6
  264000000  4  ورد نياز دانشجوفروش كتاب هاي كتابخانه و كتاب هاي م  واگذاري كتابخانه  7

دستگاه  4انعقاد قرارداد با آژانس هاي سطح شهر و همچنين   واگذاري حمل و نقل  8
  1980000000  30  دستگاه ميني بوس 30اتوبوس و 

 50472000000  701  واگذاري امور خدماتي اعم از نگهباني، آشپزي، كمك بهياري  واگذاري خدمات عمومي  9
  5538000000  71  راهبري و نگهداشت تأسيسات واحدهاي تابعه  ت واحدهاواگذاري تأسيسا  10
واگذاري امور پذيرش   11

  -  7  پذيرش بيماران دندانپزشكي  كلينيك دندانپزشكي كتابچي
 



 

 

 

  :1388پروژه هاي عمراني بهره برداري شده در سال  -7- 1
  

  1388برداري شده به تفكيك هزينه و مشخصات فني در سال  هاي عمراني بهره پروژه - 12جدول شماره 
 )ارقام به ميليون ريال (                                                                                                                         

رديف
 

 هزينه عنوان پروژه
زيربنا به 
 مترمربع

سال شروع 
 پروژه

 محل تامين اعتبار

  30303032ملي ـ   1387  208  630  قمصر اورژانس بين راهي  1
  30303032ملي ـ   1387  143  340  )خزاق(اورژانس بين راهي قائم   2

3  
خريداري و نصب چيلر جذبي بيمارستان

  د بهشتيشهي
  درآمد اختصاصي  1387  -  4000

  30303032ملي ـ   1387  143  514  اورژانس بين راهي نياسر  4
  30303032ملي ـ   1387  150  730  اورژانس بين راهي چوگان    5
  30303032ملي ـ   1386  1000  2200  اورژانس شبانه روزي قمصر  6
  30303 ص 091استاني ـ   1381  2000  6500  مركز بهداشتي ناجي آباد  7
  30146064 –ملي   1387  350  6695  كانال تاسيساتي آدم رو پرديس  8
  خيرين  1388  217  -  اورژانس بين راهي برزك  9
  خيرين ـ منابع در اختيار  1388  480  2800  درمانگاه فاطميه آران و بيدگل  10
  30146065 –ملي   1387  18000  800  )آميزي رنگ(سايت هاي خوابگاه اساسي تعميرات  11
  30303066 –ملي   1387  1000  1050  تكميل منازل ده واحدي دانشجويان  12



 

 

 

  1388عملكرد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي در سال -1-8
  مالحظات درصد تخصيص  تخصيص دريافتي 88مصوب شماره طرح شرح

  35540000 34047000 95.8   

وژه
پر

 
ي 
ها

  ملي

   95.9  9587000  10000000  30146064  ...)رويس، محوطه سازي وسلف س(تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي
   100 2160000 2160000 30146065 و ماشين آالت تجهيزاتخريد و اساسي تعميرات

   97.2 2800000 2880000 10521081 مطالعه و احداث آزمايشگاه حيوانات
   94.8 12800000 13500000 30303166 تعميرات اساسي بيمارستانها

   95.7 6700000 7000000 30303167 بهبود استاندارد تجهيزات بيمارستانها
  11550000 10015000 87   

وژه
پر

 
ي 
ها

ني
ستا

ا
  

   90 2160000 2400000  30303ص  981 تعميرات اساسي بيمارستان بهشتي
   90 450000 500000 و بيدگل آران بيمارستانهاي اساسي تعميرات
   90 1350000 1500000 30302ص010 ناجي آباد  شهرستان بهداشت مركز تكميل احداث و

   90 540000 600000 30303ص591 اي جاده تكميل اوژانس بين
 كاشان–احداث تكميل و تجهيز مراكز بهداشتي

  30302ص  590
1500000 1350000 90   

   90 450000 500000 بيدگل و آران,بهداشتي احداث تكميل و تجهيز مراكز
   0 0 800000  درآمد مازاد استاني–تكميل مراكز بهداشتي آران و بيدگل

   100 2800000 2800000 30303ص033 حوادث غيرمترقبههايتكميل و تجهيز پروژه
   100 300000 300000 30302ص590 كمك به نوسازي و تجهيز مركز بهداشتي شهر برزك

   100 315000 350000 10215ص003 ايجاد خدمات سالمت الكترونيك  
   100 300000 300000 مصوبه سفر دوم اي هزينهA– نوع آنفوالنزاي اجراي طرح پيشگيري از

       30303ص  577 مازاد استاني–بهداشتهايخانهتكميل و تجهيز
      مازاد استاني–هاي پزشكتكميل خانه

   94 44062000 47090000 جمع كل                         
  
  



 

 

 

  هاي تحقيقاتي و تعداد مقاالت چاپ شده و چگونگي اعتبار مراكز تحقيقاتي به تفكيك مركز و وضعيت طرح - 9- 1
  1388سال   ها در استفاده از نتايج طرح 

 
 نام مركز تحقيقاتي

هاي تحقيقاتي طرح اعتبار مركز تعداد  
هايي كه از   طرح

نتايج آن 
استفاده شده 

 است

مقاالت چاپ شدهتعداد  اعتبارات هزينه  
 شده

 منابع
مالي 
 مركز

كمك از 
دانشگاه 
 مربوطه

كمك از 
خارج 
 دانشگاه

منابع 
مالي  

خارج از 
 كشور

هاي    تعدادطرح
 تحقيقاتي مصوب

88سال   

هاي  طرح
 تحقيقاتي

 در حال اجرا

هاي  تعداد طرح
تحقيقاتي 

يافته پايان  
 

مجالت 
 داخلي

  مجالت خارجي
پشتيباني 

حقيقاتت  

 
اندكس  تحقيق

 شده
اندكس 
 نشده

  23  239  -  5  5  -  -  12  1  -  -  300  -  تروما

  62  86  -  2  11  -  -  4  4  -  -  300  - علوم تشريح
  16  19  -  1  3  -  -  3  3  -  -  300  -  فيزيولوژي



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        

 

 21

 :گزارش عملياتي نمودن مصوبات هيات امنا -10- 1
  به اختصار 23/10/88نشگاه مورخبيست و هفتمين جلسه هيئت امناء دا مصوبات

درصد پيشرفت عملياتي شدن  موضوع مصوبه به اختصار
 مصوبه

داليل عدم اجرايي شدن 
يا پيشرفت آن  مصوبه  

شاملاقدام جهت تهيه جدولي,گزارش حسابرس 4درمورد بند-)1-1(
تكميل و نيمه تكميل  مشخصات طرحها، وضعيت اجراي آنها از نظر

 غ هزينه شده طرحها و انجام تعديالت الزم در حسابهابودن طرحها و مبل

  در حال پيگيري

 اي با حضور آقاي گزارش حسابرس تشكيل،كميته 5در مورد بند -)1-2(

دكترنيكزاد عضو محترم هيئت امناء، يك نفر از دفتر مديريت منابع مالي 
نشگاه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و يك نفر نماينده از دا

قيمت، پالك، محل استقرار و : و تهيه شناسنامه دارايي ثابت مشتمل بر
گزارش اقدام نسبت به بررسي علي  6وضعيت دارايي و در مورد بند 

الحسابها و پيش پرداختهاي جاري و سنواتي و برنامه زمانبندي جهت 
 وصول مطالبات و يا تسويه حساب آنها در قبال اخذ كاال يا خدمات

 .شده استاجرا 
  

 

گزارش حسابرس ارسال پاسخ تاييديه درخواستي 7در مورد بند -)1-3(
   به حسابرس دانشگاه در اسرع وقت

 اجرا شده است
  

 

از هزينه تحصيلي دوره آموزشي كارشناسي ارشد% 50پرداخت-2
 آموزش پزشكي اعضا هيئت علمي از محل درآمدهاي اختصاصي

   اجرا شده است100%

88سالغ چهار ميليارد ريال از محل درآمدهاي اختصاصيهزينه مبل-3
 - 1-3 2ـ3و  1ـ3صرفا با نظر هيئت رئيسه دانشگاه با توجه به بندهاي

امام  درماني  واحد مسكوني در مجاورت مركز بهداشتي 3براي تملك 
شبكه بهداشت و درمان آران وبيدگل جهت توسعه اين ) ره(خميني 

  ع با توجه به موافقت خير براي احداث بنا درمترمرب 2700مركز به متراژ 
  مترمربع زير بـنا حداكثر تا مبلغ دو ميليارد و 2500سه طبقه به متراژ 
  بيست ميليون ريال

 يرين خ مشاركت دانشگاه با عمرانيهاي  پروژه اخذ مجوز ساخت -3-2
  مترمربع500                               اورژانس متيني  -الف
  مترمربع 2000                      كلينيك گالبچي -ب
 مترمربع  2600                   مركز بيماريهاي خاص -ج
  مترمربع 1100شبكه آران و بيدگل    سالن آمفي تئاتروكالس بازآموزي-د
  مترمربع 400          )زائر امام) ( ع(پايگاه بهداشتي سيدالشهداء  -هـ
  مترمربع 500                                   جي آباد  مركز بهداشتي نا -و
  مترمربع450           پايگاه بهداشتي بهروان آران و بيدگل-ز

   اجرا شده است 100%
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درصد پيشرفت عملياتي شدن  موضوع مصوبه به اختصار
 مصوبه

داليل عدم اجرايي شدن 
يا پيشرفت آن  مصوبه  

    اجرا  مي گردد %100 بهورزي كارآموزان و آموزان دانش پذيرش نحوه لعملدستورا سه ماده دو بند

    اجرا شده است %100  المللي عضويت اعضا هيئت علمي در مجامع بين دالر براي حق 300مبلغ 

  اجرا شده است %100  دار سال جاري هاي قبل در پروژه هاي اولويت هزينه مانده اعتبارات سال
  

    اجرا شده است %100  89سابرسي مدبران امين با عنوان حسابرس سال انتخاب موسسه ح

    اجرا شده است %100  آيين نامه پذيرش بهورز 12تغيير در ماده 

به دانشگاه اجازه داده مي شود با در نظرگرفتن صرفه و صالح دانشگاه
و با تصويب هيئت رئيسه و تاييد فرمانداري محترم ويژه كاشان و با 

گي معاونت توسعه مديريت و منابع و حوزه حقوقي وزارت متبوع هماهن
در مورد امالك مشروحه ذيل با هالل احمر جمهوري اسالمي ايران به 

  .شرط انتقال سند به نام دانشگاه اقدام نمايد
  مترمربع 3000اورژانس سرم درماني به متراژ           -9-1
  مترمربع 10000       بيمارستان متيني به متراژ           -9-2
  مترمربع350درمانگاه صادقپور به متراژ             -9-3

جلسه در  -در حال پيگيري
  .فرمانداري تشكيل شد

  

 

واگذاري مديريت واحدهاي تحت پوشش دانشگاه به بخش تعاوني،
  خصوصي، نهادهاي و موسسات عمومي غيردولتي

  اجرا شده است % 100
  

آيين نامه مالي و معامالتي مصوب هر ساله 3ه طبق ماده دانشگااقدام
نسبت به بستن حسابهاي مالي اعم از ) پايان اسفند ماه(در مهلت مقرر 

جاري  وتملك دارايي ودر ضمن در صورتي كه بعد از پايان سال مالي، 
اعتباراتي از هر محل و به هر شكل به دانشگاه اختصاص و واصل 

ان تاريخ وصول نسبت به ثبت تاريخ واريز گرديد، مي بايست در هم
اقدام نمايند و ثبت و صدور اسناد هزينه آنها، در همان تاريخ وقوع 

  .هزينه اقدام شود

  اجرا شده است % 100
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  :مهم نكات -11 - 1
 :اهم اقدامات جديد انجام شده در سال گذشته -1-11-1 

پيگيري و ارجاعات تخصصي نوآموزان در تعيين  وضعيت سالمت بررسي تاثير "اي تحت عناوين  هاي مداخله ارزيابي −
نوآموزان بر حسب منحني هاي رشد آنان BMI منحني  بررسي وضعيت"و " 88-89سال تحصيلي –آنان در شهر كاشان 

 . كه همزمان با طرح سنجش سالمت نوآموزان صورت گرفت "88-89سال تحصيلي  –د ر سنين قبل از مدرسه 

جهت مدارس  "راز شاد زيستن"جهت مدارس مقطع متوسطه،"رازموفقيت  "ي ديداري آموزشي شاملها تهيه  رسانه −
 جهت مدارس مقطع ابتدايي  "دهان ودندان "مقطع راهنمايي و

 جهت پرسنل  »مجموعه آموزشي اختالالت بيماري هاي نياز مند مراقبت ويژه در دانش آموزان « گرد آوري   −

  سالمت دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي كاشان مشاركت در تشكيل شناسنامه   −
 ويژه مديران مدارس با همكاري واحدهاي ذيربط  "A(H1N1)پيشگيري از آنفلوآنزا  "تهيه وتنظيم كتابچه −

 نفر از رابطين به مناسبت هفته سالمت 50اعزام سه نفر از رابطين بهداشت به كربالي معال و اهداء جوايز به  −

اعـزام  مشهد مقدس ، اهداء جوايز بـه رابطـين    -ي داوطلب ، اردوهاي سياحتي زيارتي يكروزه مراسم روزجهان برگزاري −
 .....و  نفر از رابطين به مناسبت هفته سالمت 50سه نفر از رابطين بهداشت به كربالي معال و اهداء جوايز به 

راكـز بهداشـتي درمـاني در هيـات     تصويب موضوع پاپ اسمير رايگان رابطين بهداشت فعال و خـانواده هـا ي آنـان در م    −
 رئيسه دانشگاه

برگزاري كارگاه آموزشي حمايتهاي رواني اجتماعي در باليا و حوادث غير مترقبه ويژه مربيان و مسئول رابطين بهداشت  −
 با همكاري واحد بهداشت روان  

 هروندان شبه  2و  1سطح يونيت وارائه خدمات دندانپزشكي   6افتتاح كلينيك دندانپزشكي شبانه روزي كتابچي با −

  سال 12گسترش ارائه خدمات دندانپزشكي به عموم مردم بويژه گروه هدف زير  −
  در مراكز بهداشتي و درماني ) فيشورسيالنت  –فلورايد تراپي ( ارائه خدمات پيشگيري از پوسيدگي دندان  −
  ز بهداشتي و درماني گالبچي ارائه خدمات دندانپزشكي به بيماران ارجاعي از مركز مشاوره رفتاري در مرك −
  برگزاري آموزش مدون جهت دندانپزشكان براي اولين بار در كاشان  −
برگزاري كارگاه آموزشي  جهت  مربيـان مهـدهاي شهرسـتانهاي  كاشـان و آران و بيـدگل در زمينـه ي  اسـتفاده از ژل         −

  وارنيش فلورايد 
  89سنتي در سال  پيگيري تهيه  و عرضه آبليموي پاستوريزه به جاي آبليموي −
حضـوري    –مورد شكايت مردمي دريافتي از طريق تلفن 482فعال نمودن ستاد فوريت هاي سالمت محيط و رسيدگي به  −

  و وب سايت دانشگاه 
  ها  شور اتوماتيك در كبابي سيخوزن  كباب در نتيجه استفاده ازدستگاههاي% 70آلودگي ميكروبي موادغذايي به ميزان كاهش −
سفره خانه ها از ارائه موا دخاني و قليان با همكاري اداره اماكن نيروي انتظامي و تهيه فيلم نيكـوتين و  %  100پاك سازي  −

 مضرات آن با همكاري سينماي جوان شهرستان 
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سرويس بهداشتي روستايي  خانوارهاي مستحق و تحت پوشـش  كميتـه امـداد امـام خمينـي و      212مشاركت در بهسازي  −
  عدد سنگ توالت  200متر مربع كاشي و  1564واماكن متبركه با تحويل اماكن عمومي، مساجد

از نفر متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي در آموزشگاه اصـناف ويـژه بهداشـت      759آموزش به  −
 محيط و ارائه  گواهينامه

  محرم و صفرساماندهي وضعيت ذبح دام در معابر و انظار عمومي در مناسبت ها و ايام  −
 ابالغ مصوبه شوراي سالمت به منظور جلوگيري فعاليتهاي غير قانوني تخصصي و زيبائي در آرايشگاههاي زنانه  −

واحـد گالبگيـري سـنتي در سـطح      50پيگيري تشكيل اتحاديـه گالبگيـران سـنتي و صـدور  صـالحيت بهداشـتي بـراي         −
  شهرستان كاشان 

 انبارها بطريقه بهداشتي از آب زاينده رود صدور مجوزآبگيري و پيگيري تأمين آب آب  −

  پيگيري ممانعت از آبياري سبزيجات خام با پساب فاضالب تصفيه نشده −
اجراي طرحهاي پژوهشـي بررسـي آلـودگي آب اتوبوسـهاي بـين شـهري ، بررسـي وضـعيت بهداشـتي آشـپزخانه هـا و             −

  يد زولبيا درشهر كاشانها و پيشنهاد ستاره دار نمودن آنها و بررسي ميزان پراكسا رستوران
  89فروردين ماه  15لغايت  88اجراي كشيك بسيج سالمت نوروزي ازابتداي اسفندماه  −
  )ايام گالبگيري ( اجراي برنامه ضربتي كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي در ايام ارديبهشت و خرداد  −
 فر بطور قطعي ن 4فعال سازي مركز مشاوره ترك دخانيات در مركز فاطميه زيدي و ترك  −

  در مدارس شهري و روستايي ) شير و نان غني شده( كنترل كيفي تغذيه رايگان  −
 )زندگي سالم  –شهر سالم (  CBIفعال نمودن دبيرخانه كميته  −
 اجراي برنامه پيشگيري از سوانح وحوادث در قالب جامعه ايمن در چهار شهر مشكات ، نياسر ، برزك وقمصر  −

ي فشارخون باالجهت شناسائي ،كنتـرل ودرمـان بيمـاران فشـارخون بـاال بصـورت اكتيـودر مراكـز         اجراي برنامه غربالگر −
 بهداشتي درماني  حاشيه شهر

آموزش كليه پرسنل مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي جهت انجـام نمونـه گيـري برنامـه غربـالگري كـم كـاري          −
  مادرزادي تيروئيد

  نفر در ورزشگاه تختي 2000 باحضور سالمندانبرگزاري جشن بزرگ -  −
گذاري براي ماماهاي طرح پزشك خـانواده و طرحـي جديـد در مراكـز بهداشـتي درمـاني بـر اسـاس برنامـه           IUDپايش −

 گذاري در دانشگاه  IUDاستاندارد

برگزاري جلسه هماهنگي با مدرسين درس تنظيم خانواده در كليه دانشگاهها و مراكـز و موسسـات آموزشـي كاشـان در      −
 دستورالعمل جديد تنظيم خانواده و تهيه جزوه مشترك درس جمعيت و تنظيم خانواده خصوص

  اجراي برنامه ادغام يافته سالمت سالمندان در شبكه بهداشت شهرستان آران و بيدگل −
 اجراي برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي در كاشان −

 در سطح شهرستان كاشان  برگزاري سه دوره مسابقات قرآني سالمندان با همكاري اداره بهزيستي −
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 )DIC(راه اندازي دومين مركز كاهش آسيب گذري  −

 )آوريل 28( ارديبهشت  9برگزاري همايش روز جهاني بهداشت حرفه اي در تاريخ  −

اي و محـيط معاونـت    ويژه كارشناسان بهداشت حرفهبرگزاري كارگاه آموزش دو روزه پيشگيري از ايدز در محيط كار  −
 بهداشتي و مراكز و بازرسان اداره كار و امور اجتماعي

اي و  حرفـه ن بهداشـت  هاي اداري براي كاردانـان و كارشناسـا   برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه ارگونومي در محيط −
 محيط معاونت بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني 

 ارگاه آموزشي يك روزه ارگونومي در محيط هاي اداري ويژه بهورزان مراكز روستايي برگزاري دو دوره ك −

برگزاري جلسه همـاهنگي فعاليـت پزشـكان دوره ديـده طـب كـار انجـام دهنـده معاينـات دوره اي كـارگران در مركـز             −
 بهداشتي درماني مسلم بن عقيل

 هاي دولتي و خصوصي  اي شاغل در بخش حرفه بهداشت سانكارشنا و ويژه كاردانان صنعتي آموزشي تهويه برگزاري كارگاه −

هاي هواي محيط كار و كار با وسايل آزمايشگاهي  برگزاري كارگاه آموزشي دو روزه روشهاي نمونه برداري از آالينده −
 هاي دولتي و خصوصي  اي شاغل در بخش ويژه كاردانان و كارشناسان بهد اشت حرفه

اي معاونـت بهداشـتي    و كارشناسان بهداشت حرفـه  و مسئول اجراي احكام اداره تعزيرات اي با حضور رئيس برگزاري جلسه −
 موازين بهداشتي  از اصول و متخلف كارگاههاي متصديان كارفرمايان و پرونده مراكز بمنظور تسريع در رسيدگي به و

 بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني دانشگاه    اي حرفهبررسي وضعيت بهداشت  −

 رفي مدارس ايمن شهرستان در هفته سالمتمع −

اجراي برنامه سالمت مردان از طريق  برگزاري كالسهاي آموزشي در كارخانجات  ، اعزام پزشك بـه كارخانـه ، انجـام     −
 معاينات كارگران داخل شركت و توزيع پمفلتهاي آموزشي بين كارگران

  پيشگيري از پوسيدگي دندان  ارتقاء سطح فيشورسيالنت و فلورايد تراپي به عنوان دو گام −
  اجراي طرح سالمت دهان و دندان كودكان در مهد كودك −
  تطبيق سني مستقيم ميزانهاي مرگ شهر و روستا    −
   Accessتهيه بانك اطالعاتي  جمع آوري فرمهاي آماري مراكزبهداشتي درماني، تحت  −

 در آناليز اطالعات  spssاستفاده از نرم افزار  −

  شاخصها براي مركز بهداشت و مراكز تابعهطراحي پروفايل   −
در راستاي توانمند سازي كارشناسان ستادي در تجزيه و » كاربرد شاخصها در ارزيابي برنامه ها« برگزاري كارگاه   −

                                             تحليل اطالعات                                                                                                     
 )(HNISشروع ثبت اطالعات واحدهاي بهداشتي درماني در برنامه تحت وب  −

 از مصوبات سفيران خدمت  %94پيگيري و اجراي  −

 تصويب بازنگري طرح واحدهاي محيطي مراكز بهداشت شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل  −

 مراكز بهداشت دانشگاه با هماهنگي مديريت  منابع انساني تصويب تشكيالت واحدهاي محيطي  −
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 نفر  50000انجام طرح اجرايي سرشماري در شهرهاي زير  −

 اولويت بندي پروزه هاي ساخت و بهسازي معاونت بهداشتي  −

 دتجهيز و فعال سازي محل استقرار تيم هاي پزشكي مستقر در روستاهاي فتح آباد ، مسلم آباد ، آرنجن و برز آبا −

 شروع احداث خانه هاي بهداشت آبشيرين و ويدوجا  −

 در ناجي آباد ) ع(شروع احداث مركز بهداشتي درماني امام علي  −

 بهره برداري از ساختمان جديد مركز بهداشتي درماني شبانه روزي قمصر  −

 بهره برداري از ساختمان جديد پايگاه بهداشتي فاطميه آران و بيدگل −

 درماني مشهد اردهال در ايام تعطيل  فعال نمودن مركز بهداشتي −

 مركز بهداشتي درماني وادقان ، آذران ، مرق و مشكات 4توزيع آمبوالنس با تجهيزات كامل در  −

 اعزام تيم بهداشتي درماني به مشهد اردهال در مراسم سنتي مذهبي قاليشويان  −

 صرارائه خدمات به صورت شبانه روزي در مراكز بهداشتي درماني مشكات و قم −

 پزشك جهت مركز بهداشتي درماني قمصر  4تامين  −

 پزشك با توجه به بار مراجعات باال  2پوشش مراكز بهداشتي درماني جوشقان قالي و برزك با  −

 اعزام پزشك ثابت به مراكز بهداشتي درماني وركان و وادقان −

 بازنگري  ، چاپ و توزيع فرمهاي پرونده سالمت فرد −

 خانواده در برنامه آموزش مداوم سايت وزارت متبوع هماهنگي جهت شركت پزشكان  −

 2500مقايسه ، ارزيابي و رتبه بندي مراكز با توجه به ميزان پس خوراند دريافتي از پزشك متخصص ، درصد نسخ باالي  −
 ... تومان ، درآمد مراكز ، تعداد مراجعات و 

 رنسخه و ارسال فيدبك به مراكزبررسي نسخ آزمايشگاهي پزشكان خانواده و برآورد متوسط هزينه ه  −

و اعالم  به اداره بيمه خدمات  10تعيين اقالم دارويي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي بر اساس دستورالعمل نسخه  −
 درماني ، انبار دارويي و كليه مراكز مجري برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي

 پيشرفت برنامه پزشك خانواده در ستاد اجرايي دانشگاه  ارائه گزارش عملكرد وآمار مقايسه اي از روند −

 تغيير فرانشيز برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي با هماهنگي ستاد اجرايي برنامه و ابالغ به كليه مراكز مجري برنامه مذكور −

حضور معاون محترم تهيه آمار و عملكرد برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي و ارائه گزارش آن در جلسه اي با  −
  سالمت، ادارات كل، رياست دانشگاه و معاونين پشتيباني، بهداشتي، درماني، آموزشي دانشگاه

 اجراي برنامه اتوماسيون  −

 در معاونت  ITجذب نيرو جهت انجام مشكالت  −

 سيستم جديد با يك عدد لب تاب  8راه اندازي  −

 تهيه و تنظيم برنامه حسابداري تعهدي −
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 :هيئت علمي  ت مردم ، كاركنان ، دانشجويان و اعضاءرضاي -2- 11- 1

   طرح تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع
 :معاونت آموزشي -الف

  تاسيس صندوق قرض الحسنه حضرت زينب در دانشكده پيراپزشكي 
 -تفكيـك سـالن و خـواهران    -افـزايش تعـداد قفسـه كتـاب     –رنگ آميـزي  (بهبود فضاي كتابخانه دانشكده پيراپزشكي  

  )زايش كامپيوترهاي سايتاف
  نصب سيستم آب تصفيه در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت 
  پزشكي -در سرويس بهداشتي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت ) دست خشكن برقي(نصب هود  
  به روز نمودن اعطاي پايه ها در بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي 
  ضاي هيئت علميورود به موقع اطالعات و صدور كارنامه هاي عملكرد اع 
  كوتاه نمودن فرآيند ورود اطالعات تا گزارشگيري 
  راه اندازي سامانه آموزش مداوم  
راه اندازي حساب اعتباري آموزش مداوم كه ارباب رجوع نياز به مراجعه به بانك در هر برنامه نمي باشد مبلـغ ثبـت نـام     

  .ددبصورت خودكار پس از ثبت نام از موجودي اعتباري فرد كسر مي گر
  بازرسي از حيطه هاي باليني و كالس  
  .امكان مراجعه حضوري دانشجويان و ساير ارباب رجوع به مسئولين دانشكده ها 
نصـب دسـتگاه تـايمكس جهـت      -نصب تابلو ديجيتال در ورودي  -راه اندازي دستگاه تصفيه آب -راه اندازي آسانسور 

تـزئين سـالن ورودي    -بهسازي محوطه بيرون دانشكده -نشكده نصب برنامه كاري كليه كاركنان دا -اساتيد در ورودي 
  دانشكده هاي بهداشت وپيراپزشكي

  برگزاري سمينار خانواده و دانشگاه 
  برگزاري كالسهاي مهارتهاي ورودي جهت دانشجويان جديدالورود 
  راه اندازي كميته استقبال از دانشجويان جديدالورود 
  نصب تابلو راهنماي اتاقها 
  اختصاصي براي گروههاي آموزشينصب تابلو  
  نصب تلفن گويا 
  نصب تابلو راهنماي اتاقها و نصب اسامي پرسنل در اتاقهاي مربوطه در دانشكده پزشكي 
 گذاشتن صندلي در سالنهاي طبقات مختلف و محوطه فضاي سبز دانشكده پزشكي 

 .زيبا سازي فضاي سبز دانشكده پزشكي و ايجاد محيط جذاب براي دانشجويان 

 .ب تابلو اختصاصي براي گروههاي مختلف آموزشي جهت اطالع رساني به ذينفعاننص 

 .نصب تابلوهاي آموزشي در سالنهاي دانشكده پزشكي 



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        

 

 28

 .قرار دادن فرم تكريم ارباب رجوع در مقابل درب ورودي سالن در دانشكده پزشكي 

 –وانين آموزشي همچون نحوه ثبت نام اين كتابچه در زمنيه ق.( تدوين كتابچه راهنماي دانشجويان جديد الورود  
 ).تدوين شده است ..... انتقالي  –جابجايي 

 .به روز رساني وب سايت دانشكده ها جهت اطالع رساني به موقع به ذينفعان 

 .برگزاري نشست با كارمندان و بررسي پيشنهادات و انتقادات آنان در دانشكده پزشكي 

 .مشكالت دانشجويي و پيگيري جهت رفع آن در دانشكده پزشكي برگزاري جلسه با شوراي صنفي جهت بررسي 

 .رنگ آميزي اتاق اساتيد در دانشكده پزشكي  

  .نصب دربهاي اتوماتيك در راستاي كاهش مصرف انرژي در دانشكده پزشكي 
 .ايجاد مركز كامپيوتر براي دانشجويان پزشكي در دانشكده پزشكي 

 يان به منابع مورد نياز در دانشكده پزشكيساخت كتابفروشي جهت دسترسي آسان دانشجو 

 .نفربراي دانشجويان در دانشكده پزشكي 50ايجاد دو كالس درس با ظرفيت هر كدام  

 .ايجاد شش اتاق با تجهيزات كامل براي اساتيد محترم هيئت علمي در دانشكده پزشكي 

 .كده پزشكياصالح روشنايي سالنها در راستاي زيبا سازي و كاهش مصرف انرژي در دانش 

 .نصب دست خشك كن برقي در سرويسهاي بهداشتي در دانشكده پزشكي 

 .نصب آب سردكن در سالنها در دانشكده پزشكي 

 .نصب منشور اخالقي در اتاقها در دانشكده پزشكي 

 .دستگاه تلقن راه دور در سالنهاي دانشكده جهت استفاده ارباب رجوع در دانشكده پزشكي  2نصب  

 قي در طبقه همكف در دانشكده هانصب واكس زن بر 

  ): طرح نظام نوين اداره بيمارستان ها(وضعيت پرداخت كارانه  -1-11-3    
  .پرداخت شده است 1388سال  اسفندكليه مطالبات مربوط به كارانه پزشكان تا آخر          
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 :پاسخ سواالت -1-12    

  :تحليلي از مشكالت موجود -1 -1-12   
  :موزش بخش آ 

  تحت وب نبودن برنامه بانك اطالعات و وجود برخي نواقص در برنامه موجود
 حجيم بودن مستندات كاغذي در واحد بانك اطالعات و نياز به حذف آن

 نداشتن نماينده فعال بانك اطالعات در برخي از دانشكده ها
 عدم ارسال به موقع اطالعات توسط اعضاء هيئت علمي باليني

 دهاي باليني از جمله بخش هاي تخصصي سوختگي واتاق عمل وزايمانمحدوديت فيل
 خستگي شغلي مربيان واعضاي هيئت علمي

 كمبود نيروي انساني وتعداد زياد واحدهاي درسي اعضاي هيئت علمي
  جذب كارشناسان مركز مطالعات وتوسعه اموزش علوم پزشكي با توجه به چارت سازماني ارائه شده

  زشكي با توجه به برگزاري كارگاههاي آموزش مداوم ومركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكيدوري از دانشكده پ
  عدم دسترسي به موقع به كتابخانه مركزي و انتشارات دانشگاه

  نداشتن مكان جداگانه جهت سرپرست و قائم مقام مركزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي
  تبوع جهت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيمجزا كردن بودجه هاي ارسالي از وزارت م

  فقدان سيستم برق اضطراري دانشكده بهداشت و پيراپزشكي
  نبودن سيستم اطفاء حريق در دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

  كمبود فضاي فيزيكي جهت اساتيد)15
  )كالس درس(كمبود فضاي آموزشي )16
  )علميجهت اعضاي هيئت (كمبود فضاي كمك اموزشي )17
  .عدم ارتقاء نرم افزار سماء با توجه به مشكالت مالي شركت مربوطه با وزارتخانه به نظر مي رسد)18
  عدم وجود تشكيالتي منسجم جهت پايش ارزيابي تحصيلي دانشجويان)19
  درخواست مكرر اساتيد جهت تصحيح نمرات ارسال شده)20
  . اني كه در درس نمره مردودي مي گيرندعدم ارائه دروس در نيمسال دوم تحصيل به دانشجوي)21
  كمبود فضاي آموزشي به خصوص براي كارشناسي ارشد وآموزش باليني در دانشكده پزشكي )22
  عدم وجود سالن ويژه امتحانات )23
  : آموزش )24

  شكاف بين تلقيات اعضاي هيأت علمي براي تدريس و دريافت فراگيران 
  .....)ها    Must learnعدم انطباق آموزش با مباني ( 

  ) تدريس شده توسط اعضاي هيأت علمي ( نبود درسنامه مدون 
 عدم انطباق كامل برنامه ارائه شده با اجرا شده به خصوص در بخشهاي باليني 

 :پشتيباني )25
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 عدم تخصيص بودجه كافي به دانشكده براي پاسخگويي به موقع به نيازها 
 شكده و اتالف وقت مديران آن در اين ارتباط تداخل بيش از حد در مسائل مختلف دان

  ) براي فعاليتهاي روزمره ( عدم وجود بودجه براي گروههاي آموزشي 
 :بخش بهداشت  

 انگ ناشي از بيماريهاي رواني  -
  درصد مرگ ومير كودكان ونوزادان به دليل حوادث 14/17 -
 مورد سرطان پستان  73بروز -
 ت علمي در رعايت موارد تجويز شير مصنوعي عدم همكاري متخصصان و اعضاء هيئ -
 سزارين  درصدي جراحي 8/45افزابش  -
 درصد   19/ 6و 10افزايش سالمندان درشهر و  روستا  به ترتيب  -
 نگرش درمان محوري در سطح وزارت متبوع، سياستگذاران و مردم   -
 ت  به پرسنل بخش درمان كاهش انگيزه نيروها ي بهداشت به دليل تفاوت زياد در مزاياي دريافتي نسب -
 اختصاص  سرانه پائين به دليل كم بودن نسبت مشمولين بيمه روستايي   -
 عدم تمايل پزشكان به همكاري بعلت پايين  بودن ضريب محروميت دانشگاه  -
 مراجعات مكرر وبيمه روستايي به دليل افزايش بار مراجعه مراكز مجري برنامه پزشك خانواده  -
 رويه دارو در بين مردم  وجود فرهنگ مصرف بي -
 عدم حمايت متخصصين از نظام ارجاع  برنامه پزشك خانواده و نبود قوانين مناسب جهت اجراي بهتر نظام ارجاع  -
 نبود نگرش سالمت محوري در پزشكان خانواده به دليل عدم توجه به آموزش پزشكان در دانشگاه ها نسبت به سالمت  -
 شهري، استيجاري بودن تعداد زيادي از واحدها  و درماني روستايي مراكز بهداشتي داشت،خانه هاي به ساختمانهاي فرسودگي -
 عدم تفكيك مركز بهداشت شهرستان كاشان از معاونت بهداشتي -
  فرسودگي وكمبود تجهيزات پزشكي درخانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري  -
 سال  20ثراً با طول عمر بيش از اني روستايي و شهري اكفرسودگي آمبوالنسهاي مراكز بهداشتي درم -
 همكاري ضعيف مجمع امور صنفي در زمينه تداخل شغلي صنوف -
 ... )پاركها و –دوره گردي  –زباله ( همكاري  نامطلوب شهرداري در امور مرتبط  -
اني در دكـه هـا وتوسـط    عرضـه مـواد غـذايي و دخـ    در جلـوگيري از همكاري ضعيف اداره بازرگاني و مجامع امور صـنفي   -

 فروشندگان دوره گرد
 فرسودگي بخشي ازشبكه آبرساني عمومي شهري و روستايي  -
 مشكالت بهداشتي مراكز درماني و مطبها و آزمايشگاهها   -
 وجود دامداري و مرغداري در مناطق مسكوني  -
 فقدان رسانه هاي جمعي بويژه صدا و سيما  -
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  :محورهاي مهم - 13- 1
 :  )پزشك خانواده (  گزارش اجمالي از اجراي برنامه بيمه روستايي – 1 – 13 – 1

  پزشك خانواده و پايش برنامه در طي سال و بازنگري در برنامه تهيه برنامه عملياتي بيمه روستايي و  -
ي برنامه درشهرستان كاشان و آران و بيدگل با تهيه كتابچه نظام ارجاع جهت اطالع رساني چاپ وتوزيع آن به مراكزمجر  -

 همكاري اداره بيمه خدمات درماني 

ه با حضور نماينده يي و اعتباري برنامه پزشك خانوادتشكيل جلسات ستاد اجرايي دانشگاه و بررسي مشكالت اجرا -
  )جلسه  2( فرمانداري و معاونين دانشگاه  

 96جلسه  با  12به تعداد ( ستان جهت  مرتفع ساختن چالشهاي موجود در برنامه برگزاري جلسات متعدد ستاد اجرايي شهر   -
 )اجرا نشده% 3مصوبات درحال اجرا و % 15مصوبات  اجرا شده، % 82مصوبه ،

مركز توسعه، نماينده مجلس، فرمانداري   ارائه مشكالت برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي به معاون محترم سالمت ، -
 )مورد 114تعداد مكاتبات انجام شده  (اري واستاند

 انجام هماهنگيهاي مستمر جهت تامين  پزشك جايگزين درمناطق مجري برنامه بيمه روستايي  -

 )جلسه  3تعداد ( تشكيل جلسات متعدد با امور مالي و دارويي وتوجيه نحوه تهيه آمارهاي درخواستي وزارت متبوع   -

فرم درآمد وتهيه دفاتر جديد براساس نيازهاي  رسي دفاتر پذيرش و ثبت نام بيماران و تشكيل جلسات متعدد جهت بر  -
  ) جلسه  5تعداد ( موجود جهت نظارت بيشتر بر درآمد مراكز

هاي اعتباري برنامه و مرتفع شدن مشكل            درماني جهت بررسي چالش تشكيل جلسه با اداره كل بيمه خدمات -
  هاي آن اداره پرداخت

 بررسي دقيق قراردادهاي جديد، تفاهم نامه وآئين نامه اجرايي پزشك خانواده وبيمه روستايي وارائه  نقطه نظرات و  -
 پيشنهادات به وزارت متبوع 

 بررسي نسخ آزمايشگاهي و برآورد متوسط هزينه هر نسخه وارسال فيدبك به مراكز  -

 ... ريال و  25000صوص نحوه تكميل فرم پرونده سالمت ، نسخ باالي پايش مراكز وارائه فيدبك به مراكز مجري در خ  -

 روستايي  ارائه فيدبك به مراكز مجري برنامه بيمه و 2سيستم ارجاع درسطح مشكالت خصوص هماهنگي با معاونت درمان در -

 مه روستاييهماهنگيهاي متعدد با معاونت درمان درخصوص تأمين پزشك جايگزين جهت مناطق مجري برنامه بي -

رياست  ادارات كل ،   تهيه آمار وعملكرد مورد نياز برنامه و ارائه گزارش در جلسه اي با حضور معاون محترم سالمت ، -
 دانشگاه و معاونين 

هماهنگي و پيگيريهاي متعدد با امور اداري دانشگاه ، معاونت پشتيباني و وزارت متبوع درخصوص نحوه تهيه قرارداد ها   -
 س دستورالعمل وبازنگري در فرمت قراردادها  براسا

 تشكيل اولين جلسه ادواري  پزشكان خانواده وارائه گزارش عملكرد ومشكالت موجود مراكز   -

بيمارستانها و شبكه  وساير آمارو اطالعات مورد نياز وزرات متبوع وهماهنگي با مراكز ،  پيگيري تهيه آمارهاي سه ماهه  -
 )مورد 20تعداد دفعات ارسال آمار ( زمينه  آران وبيدگل دراين

 وارسال به وزارت متبوع  بررسي اشكاالت فرمهاي آماري  -
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 بررسي اشكاالت فرم آمار مراجعين مركز توسعه ، پيشنهاد فرم جديد وارائه به مركز توسعه   -

 جديد همراه با دستورالعمل مربوطه و آموزش به پرسنل  3بازنگري درفرم شماره  -

 بررسي بسته خدمتي پزشك خانواده توسط واحدهاي ستادي و جمع بندي نظرات آنان و ارائه به مركز توسعه   -

 )بار درسال  2( ارائه اطالعات پزشكان وماما ها در سايت جهت شركت در آموزش مداوم پزشكان   -

 اطالع رساني برنامه پزشك خانواده در جلسه كارگروه بهداشت و درمان -

 پايشهاي مراكز مجري برنامه بيمه روستايي وپزشك خانواده وارسال فيدبك به مراكز مربوطه  انجام  -

 هماهنگي درخصوص آموزش بدو خدمت نيروهاي جديدالورود به برنامه بيمه روستايي   -

  بازنگري در بلوك بندي مناطق مختلف از نظر پوشش پزشك وماما با هماهنگي اداره بيمه خدمات درماني  -

 :كمي توسعهگري و جلوگيري از  كاهش تصدي-2- 1-13 

 به واحدهاي تابعه) طبقه بندي مشاغل(تفويض  كميته هاي اجرايي اداري  -

  واگذاري كليه امور بازنشستگي به حوزه اداري بازنشستگي -
 :ها جويي صرفه وها  كاهش هزينه -13-3- 1

  ادغام وكوچك كردن فرمهاي آماري   -
 نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني ثبت نام اينترنتي -

 اطالع رساني برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از طريق وب سايت دانشگاه -

  واگذاري برخي از دوره هاي آموزشي ضمن خدمت به شركت هاي خصوصي -
 : وري بهره -13-4- 1

  :معاونت بهداشتي
 نصب و آموزش نرم افزار اتوماسيون اداري  -

 مركز بهداشتي درماني 5بخشي از خريد خدمات پشتيباني به اجراي واگذاري  -

  دستگاه موتورسيكلت خانه هاي بهداشت 16پيگيري واگذاري اجاره به شرط تمليك -
 ثبت نام اينترنتي نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني -

 اطالع رساني برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از طريق وب سايت دانشگاه -

  برخي از دوره هاي آموزشي ضمن خدمت به شركت هاي خصوصيواگذاري  -
  ):تمركز عدم( تفويض اختيار  - 13-5- 1
  واگذاري معاينات پايه اول ابتدايي، راهنمايي ومتوسطه به بخش خصوصي -
 به واحدهاي تابعه) طبقه بندي مشاغل(تفويض  كميته هاي اجرايي اداري  -

 اداري بازنشستگي واگذاري كليه امور بازنشستگي به حوزه -
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 ----  :سازماني پستهايعدم افزايش  -13-6- 1

  . با آن مواجه بوده است 88مشكالت اساسي و مهمي كه دانشگاه در سال  –7 – 13 - 1
  88مشكالت موجود در مديريت توسعه در سال 

 عدم اجراي اتوماسيون اداري باتوجه به امكانات موجود -

 به صدور احكام بر اساس قانون خدمات كشوريعدم ابالغ قوانين تكميلي مربوط  -

 در احكام 87بالتكليفي اجراي نتايج ارزشيابي سال  -

 درخواست بي رويه واحدها در جهت بكارگيري نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني -

 عدم پاسخگويي شفاف در زمينه دستورالعمل بازنشستگي پيش از موعد از طرف واحدهاي ذيربط -

  
  رياست و  معاونتها حوزه عملكرد  چكيده -14- 1
  :حوزه رياست -1-14-1   

 : دفتر رياست  -1-1- 14- 1       

نفر و افزايش مالقات با  35تا  25متوسط مالقاتهاي عمومي سرپرست دانشگاه در روزهاي دوشنبه هر هفته   89در سال  -
صورت گرفته كه پس از استماع و بررسي و مديران ، پزشكان، و اعضاء هيئت علمي دانشگاه در ساير روزهاي هفته 

  .ارجاع به كارشناس مربوطه نسبت به حل مشكالت آنان در چهارچوب قوانين و مقررات اقدام شده است
تشكيل جلسات هيئت رئيسه دانشگاه هر هفته به منظور بررسي و تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشي، بهداشتي،  -

جلسه بوده كه   34تصميمات الزم نسبت به مسائل مطروحه كه تعداد جلسات مذكور  درماني و زيربنايي دانشگاه و اخذ
  .موضوع به تصويب رسيده است 423در اين جلسات 

  پيگيري مصوبات هيئت رئيسه و عملياتي شدن آنها در كليه حوزه ها -
  )جلسه( هماهنگي الزم جهت جلسات اجالس روساي دانشگاهها  -
  ا معاونتها، دانشكده ها و بيمارستانها در دفتر آن واحدهابرگزاري جلسات مختلف ب -
  شهرستان استان و حضور در جلسات شوراي اداري  -
  هاي تخصصي در فرمانداري  كارگروه – سفيران خدمت -سوانح و حوادث -كارگروه فرهنگي، اجتماعي حضور در جلسات -
  حترم شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل ديدار با امامان جمعه نماينده محترم مردم و فرماندار م -
ديدار با خانواده هاي معظم شهداء و ايثارگران و آزادگان و جانبازان به صورت گروهي و انفرادي و تقديم هدايا و  -

  لوح تقدير به خانواده هايشان
  برگزاري جلسه و مانور ستاد حوادث غيرمترقبه -
  برگزاري جلسه با مدير گروههاي آموزشي -
  برگزاري كميته جذب نيرو -
  برگزاري كميته ساالنه مجمع خيرين سالمت دانشگاه -
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  مورد 4) شوراي سالمت(برگزاري جلسه كارگروه بهداشت  -
  ITبرگزاري و شركت در كميته هاي  -
  برگزاري و شركت در كميته سوء مصرف مواد  -
  ه بررسي مرگ و مير كودكانبرگزاري و شركت در كميته مرگ و مير مادران و نوزادان و كميت -
  برگزاري و شركت در كميته ايمني و ترويج زايمان طبيعي  و همچنين كميته ارتقاء سالمت مادر و نوزاد -
  برگزاري و شركت در كميته آموزش و ترويج تغذيه با شير مادر وحمايت از مادران -
  برگزاري و شركت در كميته تجويز ومصرف منطقي دارو -
  شركت در هسته تحقيق و نظردهي دانشگاهبرگزاري و  -
  برگزاري و شركت در كميته جذب اعضاي هيئت علمي -
  برگزاري و شركت در كميته انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي -
  برگزاري و شركت در كميته انضباطي دانشجويان -
  برگزاري و شركت در كميته پايگاه تحقيقات جمعيتي -
  كميسيون تحول اداري و كميسيون موارد خاص برگزاري و شركت در -
  برگزاري و شركت در تشكلهاي دانشجويي -
  ها  داروخانه 20با حضور مسئول محترم اداره تعزيرات و همچنين كميسيون ماده  11كميسيون ماده  و شركت در برگزاري -
  هنگي و برنامه ريزي آموزش برگزاري جلسات شوراهاي فرهنگي،آموزشي، تامين بهداشت رواني دانشجويان،هما -
  انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و نشست با خبرنگاران و خبرگزاري ها -
ها  نشست با پزشكان متخصص، اعضاء هيئت علمي، دانشجويان، بسيجيان، كاركنان، مديران، بانوان، سرپرست دانشكده -

  و سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
  سات مجمع خيرين و ديدار با آنانبرگزاري و شركت در جل -
  بازديد از واحدهاي مختلف بهداشتي ، درماني و آموزشي و خوابگاههاي دانشگاه -
  افتتاح پروژه هاي مختلف بهداشتي، درماني، آموزشي و رفاهي دانشگاه و شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل -

  :دفتر هيأت امناء دانشگاه   -1-14-1-2     

  ارش عملكرد ساالنه دانشگاه گز دوينت  -
  چاپ و تكثير ساالنه كتاب جامع گزارش عملكرد دانشگاهتدوين،  -
  دريافت و جمع بندي پيشنهادات دانشگاه جهت طرح در هيئت امنا   ، مكاتبه   -
  مصوبه34با  6/4/88تاريخ  دانشگاهر د هيئت امناءجلسه   ششمينبيست و  برگزاري   -
  مصوبه 11با   23/10/88در تاريخ  هيئت امناء جلسه  نهفتميبرگزاري بيست و   -
  تدوين گزارش و برنامه هاي اجرايي ساالنه دانشگاه جهت ارائه در جلسات ساليانه هيئت امناء  -
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  زارت متبوعبا هماهنگي معاونت هماهنگي وهيئت امنا دانشگاه تنظيم صورتجلسه تهيه و   -
 اجرايي نمـودن  مربوطه و پيگيريهاي الزم جهت به معاونت هاي دانشگاه  رئيسههيئت  و ابالغ مصوبات هيئت امناء - 

  مصوبات هيئت امنا
  وارد نمودن اطالعات و گزارش عملكرد  ساليانه در وب سايت معاونت هماهنگي وزارت متبوع -
  ارتباط و مكاتبه و هماهنگي با حسابرس دانشگاه جهت گزارش حسابرس در پايان سال مالي  -
  تدوين شاخص هاي اشتغال ، سالمت و آموزش پزشكي در منطقه تحت پوشش دانشگاهتهيه و  -
  ارتباط مستقيم و انجام مكاتبات الزم با اعضاي هيئت امنا -
 پيگيري احكام اعضا هيات امنا دانشگاه و انجام مكاتبات الزم با شوراي انقالب فر هنگي در مورد اين احكام -

 :پاسخگوئي به شكايات دفتر بازرسي و – 3 – 1 – 14 –1

  :در زمينه بازرسي، تهيه گزارش و پيگيري مشكالت واحدهاي تحت پوشش بصورت شبانه روزي) الف
  مورد  93                  مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي -
  مورد 102                      بيمارستانهاي سطح شهر -
  مورد  48                   مراكز بهداشتي و درماني خصوصي -
  مورد  48                  پايگاههاي اورژانس شهري و جاده اي -
  مورد  25                  شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل -
  مورد  34                      واحدهاي تابعه دانشگاه -

  :در زمينه پاسخگويي و رسيدگي به شكايات ارجاع شده از ) ب 
  مورد 28                  رياست جمهوري                                   -
  مورد  85مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات از وزارت متبوع     -
  مورد 246                                  رياست دانشگاه  -
  مورد  26                              سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي  -
  مورد 70                     مراجعه حضوري ارباب رجوع -
  مورد 20                          صندوق شكايات -
  مورد 23                      دستگاههاي ناظر دولتي استان -
  مورد 44                      دستگاههاي ناظر دولتي شهرستان -
  مورد 5                             امام جمعه شهرستان -
  وردم 2                     دفتر نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسالمي -
  مورد 345                         حوزه ستادي -
  مورد 10                          اعضاء هيئت علمي  -
  مورد 189                          معاونتها -

 .مورد مي باشد   55شركت در جلسات بعنوان ناظر اعم از مناقصات ، همايشها، سمينارها و كميته ها جمعاً     ) ج 
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  1388نشگاه در سال بازديد اداره بازرسي از مراكز تابعه دا
  مورد    80    88بازرسي از مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي در ايام نوروز و در طول سال -1
  مورد   35                                                    بازرسي از بيمارستان هاي سطح شهر  -2
  وردم   15        بازديد از اورژانس سرم درماني و گالبچي -3
  مورد    10       بازديد از شبكه بهداشت و درمان آران وبيدگل -4
  مورد   18        115بازديد از مراكز اورژانس  شهري و جاده اي  -5
  مورد    30        شركت درجلسات مناقصات و جذب نيرو  -7
  مورد   15       شركت در جلسات مديران،معاونين و رياست -8
  مورد     10         و سمينارها  شركت در همايشها -9

  مورد    40   خصوصي و دولتي  MMTبازرسي از بيمارستان ميالد و مراكز درماني  -10
  مورد    23       بازديد از واحدهاي ستاد ي و تابعه دانشگاه   -11

  1388ليست مجموع نامه هاي رسيده و ارسال شده در سال 
 تعداد واحد تعداد واحد تعداد واحد

 15 شبكه آران و بيدگل 20 وزارتخانه 65 دكتر نجابت

  5  امام جمعه  61  معاونت درمان  35  فرمانداري
  50  معاونت توسعه  246  رياست دانشگاه  9  معاونت دانشجويي
  مراجعات حضوري

70  
معاونت غذا و 

  دارو
19  

  حراست 
34  

  20  عمومي طو رواب سرپرست دفتر رياست  36  بيمارستان بهشتي  7  بيمارستان متيني
  8  دانشكده پزشكي  2  نماينده كاشان  10  اعضاء هيئت علمي

  109  گزينش  2  زايشگاه  6  روابط عمومي
  مراكز اورژانسها 

  )فوريتها گالبچي-مركزي(
  6  بهزيستي  10  معاونت پژوهشي  15

  32  معاونت بهداشتي  8  مركز روستايي  100  امور اداري
  28  ت جمهوريرياس  9  بازرسي اصفهان  10  گزارشات اداره
  8  بيمارستان نقوي  3  نظام پزشكي  3  بيمارستان ميالد
  16  بيمارستان اخوان  -  نيروي انتظامي 102 حوزه ستادي

  20  صندوق شكايات  14 استانداري اصفهان  MMT  9مركز 
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 : رگران دفتر امور ايثا – 4 – 1 – 14 – 1

  ريال/1 000/000/860ايجاد صندوق ايثار و ارائه مبلغ  -
  مكاتبه با كليه دستگاههاي تابعه مبني بر همكاري با ايثارگران -
  برگزاري جشن ايثار و  پذيرايي از ايثارگران و خانواده ايشان همراه با صرف شام و برنامه هاي متنوع ديگر  -
   ران در بيمارستاناز طريق نمايندگان دفتر ايثارگ هماهنگي و پيگيري امور درماني ايثارگران مراجعه كننده به دانشگاه -
  تجديد قرارداد دارويي بين دانشگاه و بنياد شهيد جهت كليه ايثارگران كاشان  -
  تجديد قرارداد درماني بين دانشگاه و بنياد شهيد جهت كليه ايثارگران كاشان -  
  تنظيم و تكميل فرم هاي ارائه شده و وزارتي در زمينه آمار  ايثارگران -
  اي ارائه شده و وزارتي جهت برنامه ريزي براي مسكن ايثاگران تنظيم و تكميل فرم ه -
  پيگيري و انجام مكاتبات تا مرحله پاياني ارائه گروه تشويقي فرزندان شاهد و ذخيره مرخصي آزادگان  -
  پيگيري و اقدام در زمينه مكاتبات مرتبط با شكايات  -
  ارگران پيگيري و هماهنگي در زمينه احتساب خدمت زير پرچم ايث -
  اطالع رساني به كليه واحدهاي تابعه ايثارگران در رابطه با بخشنامه ها و ارائه خدمات به ايشان  -
  ابالغ جهت كليه واحدها و ايجاد واحد رسيدگي كننده بر امور ايثارگران  -
  هماهنگي در زمينه موارد خاص و معرفي زمان شاخص به وزارت متبوع  -
  اداري در زمينه استخدام ايثارگران با توجه به معرفينامه بنياد شهيد  مكاتبه با مديريت امور -
  مكاتبه با مديريت خدمات دانشگاه جهت بكارگيري و جذب ايثارگران  -
   گانو آزاد انمشهد مقدس براي ايثارگران جانباز كه مكرمه، عتبات عاليات و جذب  سهميه زيارتيمكاتبه و  -
  ي اجتماعي به وزارت بهداشت ، پزشكي جهت همكاريمعرفي كارشناسان رشته پزشك -
  پيگيري مصوبات كميته ايثارگران فرمانداري  -
  جهت فرزندان ايثارگران    و كامپيوتر برگزاري كالس آموزش زبانو ايجاد تسهيالت  -
  ني و مركز كشور هماهنگي با بيمارستانها و مركز درماني استاو ارائه خدمات در زمينه پاراكلينيكي به ايثارگران -
  ارائه آئين نامه تسهيالت اجتماعي جهت استفاده از برنامه هاي حمايتي دولت  -
  پيگيري جهت احتساب سوابق خدمات دولتي ايثارگران  -
  پيگيري جهت ايجاد شركت تعاوني مسكن ايثارگران -
  برنامه ريزي جهت ارائه خدمات بر اساس امتيازبندي  -
  تيم داخلي 10قات فوتسال ايثارگران در سطح دانشگاه بين برگزاري يك دوره مساب -
  برگزاري يك دوره مسابقات واليبال ايثارگران در سطح شهرستان كاشان  –
  پرداخت كمك هزينه آموزشي براي فرزندان ايثارگران در طول سال تحصيلي  -
  تشكيل كميته هاي مرتبط با امور ايثارگران جهت رفع مشكالت ايشان  -
  %50اي بيمه تكميلي رايگان خانواده جانبازان و آزادگان تا سطح اجر -
  صدور ابالغ مسئولين هماهنگي ايثارگران در كليه واحدهاي تابعه و ارائه خدمت ايشان به ايثارگران  –
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  ريال 000/000/10ريال جهت هر نفر  000/000/560ارائه وام از صندوق ايثار به ايثارگران به ميزان  -
  هماهنگي جهت ايجاد تعاوني مسكن ايثارگران و جمع اقتصادي ايثارگران در سطح دانشگاهايجاد م -
  هماهنگي بين دانشگاه و ايثارگران مبني بر پاسخگويي تلفني جهت راهنماييهاي دارويي -
  هماهنگي با كميته ايثارگران فرمانداري جهت ارائه خدمات بطور كلي -
  بيمارستانها و مراكز درماني شهر مراكز درمانگاهي روستايي، ازي مسير در كليهرفع سد معبر و بهس و برنامه ريزي -
  مناسب سازي محيط شغلي ايثارگران شاغل با توجه به وضعيت جسمي ايشان -
  نفر از جانبازان داراي موارد خاص 30دانشگاه و بنياد شهيد جهت رسيدگي به  115هماهنگي با اورژانس  -
قانون در زمينه سازه هاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني خصوصي  193ه اصول بند ج ماده مكاتبه جهت رعايت كلي -

  و دولتي توسط دفتر فني
  ارائه ليست كليه مسئولين هماهنگي امور ايثارگران دانشگاه جهت ارائه خدمات بهينه -
  نشگاه همكاري با وزارت متبوع و ارائه ليست افراد مايل به ادامه تحصيل در دا  -
  همكاري با كميته ايثارگران فرمانداري جهت ارائه خدمات بهتر با هماهنگي كليه ادارات شهرستان -
  ريال 000/000/60بودجه جهت ايثارگران به ميزان  -
  ريال 000/000/48پاداش روز جانباز به ميزان  -
  ريال 000/000/30هزينه اعزام به مشهد به ميزان  -
  ريال 000/000/20آزادگان به ميزان پاداش جهت تقدير از  -
  برنامه ريزي جهت اردوهاي سياحتي، زيارتي در سطح منطقه -
  هاي آموزشي و علمي بين ايثارگران دانشگاه CDتوزيع  -
  برنامه ريزي و هماهنگي جهت قراردادهاي آموزشي و كمك آموزشي -
  برگزاري يادواره شهيد علم الهدي -
  نفر به مشهد مقدس 60رآني و اعزام برندگان به تعداد برگزاري يك دوره مسابقه ق -
  ايجاد سيستم ارسال اطالعات از طريق پيام كوتاه -
  پيگيري جهت تامين سالن ورزشي ويژه ايثارگران  -
  %70جانبازان شهدا و ديدار با خانواده   -
  : كميسيون تحول اداري – 5 – 1 – 14 – 1

  : دستاوردها 
هاي اجرايي استان اصفهان در جشنواره شهيد رجايي سال  در بين كليه دستگاه 87عملكرد سال كسب رتبه اول در ارتقاء  

 و تقدير از سوي استاندار محترم اصفهان  88
هاي اجرايي استان اصفهان در جشنواره شهيد رجايي سال  در بين كليه دستگاه 87كسب رتبه دوم در ارزيابي عملكرد سال  

  ر محترم اصفهان  و تقدير از سوي استاندا 88
تقدير از سوي وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي بلحاظ كسب اولين  ارتقاء رتبه در ارزيابي عملكرد و  

  88ها و سازمان هاي مستقل در جشنواره شهيد رجايي سال  كسب رتبه دوم ارزيابي عملكرد در گروه وزارتخانه
 88هاي اجرايي استان اصفهان در جشنواره شهيد رجايي سال  در بين كليه دستگاه  87در ارزيابي عملكرد سال  ITكسب رتبه اول  
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 محور براي اولين مرتبه و تقدير از سوي استانداري اصفهان 11در  88تدوين برنامه جامع تحول اداري دانشگاه در سال  
عنوان پست سازماني  119تختخوابي شهيد بهشتي جهت  570هاي سازماني بيمارستان  تدوين كتاب شرح وظايف پست 

 ) شناسنامه شغلي كاركنان(
 )شناسنامه شغلي كاركنان(عنوان پست سازماني  72هاي سازماني بيمارستان متيني جهت  تدوين كتاب شرح وظايف پست 
 %70در بيمارستان متيني به ميزان  ISO 9001-2008پيشرفت عمليات اجراي اخذ استاندارد  
 %70در مركز بهداشتي درماني فاطميه به ميزان  ISO 9001-2008ندارد پيشرفت عمليات اجراي اخذ استا 
 هاي مختلف دانشگاه و درج در وب سايت دانشگاه  در حوزه) روش انجام كار(فرآيند  566احصاء  
گانه  وابسته به  11هاي  جلسه توسط كميسيون تحول اداري و كميته 144هاي تخصصي و تشكيل  سازي كميته فعال 

 88در سال   مصوبه 983ول اداري با بيش از  كميسيون تح
 با توافق استانداري اصفهان  88تدوين  شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد براي اولين بار در دانشگاه در سال  
هاي مبارزه با فساد در كميته ارتقاء سالمت نظام اداري و  هاي در معرض خطر و گلوگاه بندي پست شناسايي و اولويت 

 ا فسادمبارزه ب
 ITهاي تحت پوشش دانشگاه توسط كميته  در حوزه LANطراحي و اجراي شبكه  
 ITهاي تحت پوشش دانشگاه توسط كميته  هاي الكترونيكي در حوزه سازي و اجراي سامانه پياده 
 ITاجراي اتوماسيون اداري در كليه واحدهاي دانشگاه توسط كميته  
 اب مديران كميسيون تحول اداري طرح و تصويب انتصاب مديران در كميته انتص 
پيشنهاد از بين  18به كميته نظام پيشنهادات و تصويب تعداد  88پيشنهاد توسط كاركنان دانشگاه در سال  217ارائه تعداد  

 آن ها جهت اجرا در راستاي اجراي مديريت مشاركتي 
و مراجعين و انجام امور پذيرش و اطالع طراحي نرم افزار تحت وب دريافت پيشنهادات بصورت الكترونيكي از كاركنان  

 رساني بصورت كامالً الكترونيكي 
 اعطاء پاداش به تمامي ارائه دهندگان پيشنهادهاي مصوب و اجرا شده  
 ، مديريت بهره وري جهت مديران 5S ،6 sigmaبرگزاري دوره هاي آموزشي جهت اجراي مدل  
 ء يافته به روش علمي اعطاي مزاياي تشويقي جهت صاحبان فرايندهاي ارتقا 
 محاسبه و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري  
 مورد  433ارائه اطالعات خدمات رساني در پورتال مردم به تعداد  
 انجام نظرسنجي بصورت غيرحضوري از مراجعين در كليه وب سايتهاي دانشگاه توسط كميته طرح تكريم ارباب رجوع 
 ده از مراجعين توسط كميته طرح تكريم ارباب رجوع تشويق پرسنل بر اساس نظرات جمع آوري ش 
، صندوق هاي نظرسنجي جمع آوري اطالعات تخلفات كاركنان از واحدهاي حراست، بازرسي، رسيدگي به شكايات 

ارباب رجوع، تلفن هاي پيامگير و سامانه هاي نظرسنجي اينترنتي و تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده و تدوين 
 راهكارهاي عملي جهت پيشگيري از بروز تخلفات

 يانجام طرح هاي تحقيقاتي جهت بررسي ميزان و علل كسورات درآمدها، سنجش كنترل هاي داخلي مالي و ادار 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  88خدمت ارائه شده در كميته اجرايي ماده  105محاسبه بهاي تمام شده  
 .... كاهش تصدي گري از طريق واگذاري امور خدمات، پشتيباني، درمان سرپايي و  
عيين بهاي تمام شده خدمات و اجراي آزمايشي تغيير مبناي حسابداري از نقدي تعديل شده به مبناي تعهدي در راستاي ت 

 ريزي عملياتي بودجه
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  :معاونت بهداشتي دانشگاه  - 2- 14- 1
  : هاي علمي و اجرايي كميتهبرگزاري جلسات  -2-1- 14- 1
  جلسه22            كميته فني معاونت بهداشتي  -
  جلسه9            شوراي پژوهشي معاونت بهداشتي -
  جلسه7                كميته اداري مالي-
  جلسه3                تبيينكميته طرح -
  جلسه 6               كميته نقل و انتقاالت-
  جلسه7                كميته بهسازي-
  جلسه14              كميته جامعه ايمن جلسات-
  جلسه1              كميته تاالسمي جلسات-
  جلسه1              كميته ثبت سرطان  جلسه -
  جلسهAFP             3كميته  جلسات-
  جلسه3             ستاد التور شهرستان  جلسات-
  جلسه1               كميته راهبردي ايدز-
  جلسه4        ستاد برگزاري مراسم روز جهاني ايدز جلسه -
  جلسه3      كميته هدايت و نظارت بر آموزش و اطالع رساني ايدز -
  جلسه49            آنفلوانزاي پرندگان جلسات ستاد -
  جلسه6          جلسات بين بخشي آنفلوانزاي پرندگان -
  جلسه2              نيكميته عفونتهاي بيمارستا-
  جلسه 1            كميته ترويج تغذيه با شير مادر -
  جلسه2    ماهه 1-59كميته بررسي مرگ هاي خارج بيمارستاني كودكان  -
  جلسه 7        )شوراي سالمت ( درمان و كارگروه بهداشت  -
  جلسه 2    كميته فرعي تخصصي بهداشت و درمان در حوادث غير مترقبه -
  جلسه 2              كميته كنترل دخانيات -
  جلسه3          ستاد اتالف حيوانات ناقل بيماري به انسان  -
  جلسه3      ) شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد (كميته شبنم  -
  جلسه2               كميته بهداشت روان -
  جلسه14            كميته مشترك بهداشت مدارس -
 :واگير  بيماريهاياز  مراقبتنظام  -1-14-2-2

 :و كنترل بيماري فلج اطفال غربالگري ، پيشگيري 
 : برقراري نظام مراقبت بيماري

سال اتباع بيگانه و كودكان تحت پوشش تيم سيار به تعداد  5انجام ايمن سازي تكميلي فلج اطفال جهت كودكان كمتر از  -
  .شد گروه هدف انجام% 100با پوشش  88خانوار طي دو نوبت در فروردين و خرداد ماه سال 9343نفر در  9280
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  ) بار  1392جمعاً ( مركز فيزيوتراپي بصورت هفتگي  29گزارش گيري صفر فلج اطفال از  -
مورد مطب خصوصي، مراكز  204پرسنل بهداشتي به   موارد بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن ماهيانهگزارش گيري  -

  رش گيري در طول سال نوبت گزا 2448بهداشتي درماني، مركز فيزيوتراپي و بيمارستانها و انجام 
كه پس از بررسيهاي اپيدميولوژيك و نمونه گيري الزم از بيماران همگي  از نظر  88مورد بيمار فلج شل حاد در سال  4گزارش

  .و طبقه بندي بيماران به مركز مديريت بيماريها منعكس گرديد AFPابتال به  فلج اطفال منفي بودند ونتيجه پس ا زتشكيل كميته 
  %100  روز 3ها به آزمايشگاه طي  درصد وصول نمونه %235 ف موارد به حداقل مورد انتظار ساليانهدرصد كش

  %100  روز از بروز فلج7طي  AFPدرصد كشف   %100 هاي كافي گرفته شده درصد نمونه
  %100  60درصد پيگيري روز  %100 درصد موارد با هر نوع ارسال نمونه

 

  :انجام شده  و اهم اقدامات بيماري ماالريا
   تكنسين هاي مبارزه با بيماريها  كارگاه باز آموزي كاردانها ودو برگزاري   -

برگزاري كارگاه عملي آزمايش المهاي ماالريا با همكاري كارشناسان آزمايشگاهي جهت كاردانان وكاشناسان  -     
  بيماريهاي شهرستانهاي كاشان و آران وبيدگل

  در مراكز روستايي جلسه  آموزشي 5برگزاري   –
  عدد دستورالعمل  100 –عدد تراكت    300 –عدد پمفلت   550توزيع  -
  جلسه هماهنگي برون بخشي  1برگزاري  -
  اجراي چك انتمولوژي ،  بيماريابي ، تشخيص و درمان بيماري درطول سال درشهرستانهاي كاشان وآران و بيدگل -
  دي كاملشناسايي و درمان بيماران مبتال تا بهبو -

 1388 سالكاشان  دانشگاهوضعيت بيماري ماالريا در  -3 جدول

  كليه موارد ماالريا وارده مي باشد
  :بين انسان وحيوانبيماريهاي قابل انتقال 

  88وضعيت بيماريهاي قابل انتقال بين انسان وحيوان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 
  100000 در ميزان بروز  تعداد  نوع بيماري
  106  421 سالك
  17  65 تب مالت

  154  620 )هاري(موارد حيوان گزيدگي
  7/0  3 كيست هيداتيك

  2/0  )منفي (1 مشكوك به لپتوسپيروز
  2/0  )منفي(1 وك به تب كريمه كنگومشك

 جمعيت
كل الم  تعداد
 شده تهيه

 بيماران تعداد
 مثبت

 ماالريا نوع
API ABER SPR 

 ميكس فالسيپارم ويواكس

400059 83 3 3 0 0 1 06/0 3/18     
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  :و اهم اقدامات انجام شده  ) حيوان گزيدگي ( بيماري هاري 
  برگزاري كارگاه باز آموزي جهت پزشكان و پيراپزشكان    -
  جلسه آموزشي  جهت  بهورزان ، كاردانها و دانشجويان پزشكي اجتماعي  5برگزاري  - 

  سري  دستورالعمل  100توزيع  –عدد پمفلت   2000 0توزيع -
  جلسات آموزشي جهت گروههاي در معرض خطر  323برگزاري-
  طرح اهميت موضوع اتالف سگهاي ولگرد در شوراي سالمت شهرستان  -
  اهميت موضوع بيماري هاري در ستاد حيوانات ناقل بيماري  طرح  -
  مركز درمان پيشگيري هاري در شهرستان آران و بيدگل  تجهيز -
  ن بهداشتي الشه حيوانات تلف شده پيگيري دف -
  پاسيو موقع و اجراي اقدامات الزم در اسرع وقت بصورت اكتيووه تقويت و افزايش سيستم مراقبت و كشف ب - 

  جلسه هماهنگي برون بخشي و درون بخشي  3برگزاري  -
         88و روسـتايي در سـال    تعداد موارد گزارش حيوان  گزيدگي دريافت شده از مراكز و پايگاههـاي تحـت پوشـش شـهري     -

  .دهد مورد در يكصد هزار نفر را نشان مي 154مورد كه بروز  620
گزارش دريافت شده روند كاهش را نشان مي دهد كه بدليل  اينكه اجراي برنامه هاي آموزشي بخصوص در سطوح مـدارس در   

مراكز شهري و روستايي بصورت اكتيو انجـام مـي گـردد،     شهر وروستا  افزايش تقويت نظام مراقبت از بيماري است  كه در كلية
  . ازطرفي اطالع رساني مناسبي كه جهت گروههاي در معرض خطر انجام شده كاهش موارد  نسبت به سال قبل را نشان مي دهد

  :بيماري سالك واهم اقدامات انجام شده 
–مبارزه با مخزن  -رهاي آموزش واطالع رسانيتدوين برنامه عملياتي مبارزه با سالك در سال جاري كه براساس محو-

  .نظام مراقبت انجام گرفته است خالصه آن بشرح ذيل ميباشد -بهسازي محيط–مبارزه با ناقل 

  :آموزش * 
نوع فعاليت و اقدامات 

  انجام شده
درصد پوشش آموزش  )نفر(تعداد گروه هدف

  گيرندگان
  مالحظات

آموزش راههاي انتقال 
و پيشگيري آن و 

قدامات مراقبتي ا
  بيماري سالك

  اين برنامه ادامه دارد  %90 48 روحانيون
  -  %100 120 پرسنل مراكز
 آموزشها طبق برنامه ادامه دارد  %95 5392 دانش آموزان

  -  %80 150 معلمين
  -  %80 39152 عموم مردم

  -  %90 620 كشاورزان و دامداران
  -  %100 38 رابطين دانش آموزان

  -  %100 108 ن بهداشترابطي
  -  %60 100 كانون هاي  بسيج
  برنامه آموزشي ادامه دارد  %90 2000 نمازگزاران مساجد
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 :اطالع رساني*

  عدد 40000توزيع پمفلت و تراكت هاي آموزشي  -

  اجدبنر در ميادين اصلي شهر و روستا و مس 25نصب بنرهاي آموزشي سالك با موضوع سالك شهري و سالك روستايي -

  اجراي طرح آموزشي چهره به چهره در مناطق سن سن ، آبشيرين -
  

  :هماهنگي *    
  مالحظات  درصد پوشش  تعداد جلسات برگزار شده  جلسات هماهنگي

  ---  %100 15 جلسات داخلي در مراكز
  ادامه دارد  %90 10 جلسه با شهرداران منا طق
  ادامه دارد  %90 4 جلسه با معتمدين محلي

 

  

  ) :طعمه گذاري(برنامه مبارزه با مخزن بيماري *         

  مراحل عمليات طعمه گذاري  نام منطقه عملياتي
تعداد روزهاي 

  فعاليت
مساحت تحت 

  پوشش
  هكتار 115  روز7  فروردين ، خرداد، تير ، مرداد سن سن
  هكتار 310  روز 15  فروردين ، خرداد، تير ، مرداد آبشيرين

 هكتار 1020  روز 21  فروردين ، خرداد، تير ، مرداد ان و بيدگلمناطق آلوده شهرستان آر

 هكتار 1445  روز 43 - جمع
 :بهسازي محيط*

يكي از اقدامات مهم وكنترلي بيماري سالك بهسازي محيط مي باشد كه به همكاري ومشـاركت سـاير سـازمانها نيـاز     
وطي مكاتبه با فرمانـدار محتـرم شهرسـتان جهـت ابـالغ بـه       مي باشد بدين منظور حدود انتظارات از سازمانها ي مرتبط تعيين 

  .رؤساي سازمانها ارسال گرديد
  .اقداماتي كه در اين راستا در مناطق مختلف انجام گرفته بشرح ذيل مي باشد

  : منطقه فاطميه زيدي *

  .حصار كشي و اتالف سگهاي ولگرد درحال انجام ميباشد -جمع آوري زباله  -بهسازي
  :ه سادات راوند منطقه محل* 

 .انجام نشده و جمع آوري زباله واتالف سگهاي ولگرد درحال انجام ميباشد حصار كشي –بهسازي 
  :منطقه فين *

  .ميباشد  ولگرد در حال انجامجمع آوري زباله و اتالف سگهاي –حصاركشي  -بهسازي محيط  
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  :سن سن وآبشيرين *

شده و حصار كشي و اتالف سگهاي ولگرد و جمع آوري زباله در حال  مبارزه با مخزن بيماري انجام –بهسازي محيط  

  .انجام مي باشد

  ) :سمپاشي برعليه پشه خاكي (عمليات مبارزه با ناقل بيماري  * 
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  متر مربع

 )89لغايت 87.(اين برنامه طي سه سال انجام خواهد شد الزم بذكر است  
  

  بيماري هاي  مشترك بين انسان و دام  براي  پزشكان و پيراپزشكان   بازآموزي  برگزاري كارگاه  -
  دوكارگاه باز آموزي  براي بهورزان برگزاري   -
   دوكارگاه آموزشي جهت كاردانان وكارشناسان مبارزه با بيماريهابرگزاري   -
  سري دستورالعمل اجرايي درمان بيماري سالك  20توزيع  –عدد  تراكت   30000توزيع  -عدد پمفلت   50000توزيع   -
       اجراي برنامه صيد جونده جهت تشخيص نوع مخزن در مناطق آبشيرين ، محله سـادات راونـد و يكـي از منـاطق شهرسـتان      -

  آران و بيدگل
    در ارتباط با بيماري سالك رون بخشي و درون بخشيجلسه هماهنگي ب 12برگزاري   -
 ..مورد در يكصد هزار نفر را نشان ميدهد 81مورد گزارش شده است كه ميزان بروز  328، 88تعداد موارد در سال  -

  :بيماري تب مالت 
   برگزاري كارگاه بيماري تب مالت جهت پزشكان بخش خصوصي و دولتي و كادر پيراپزشكي -
    عدد پمفلت 20000توزيع  -جلسه   2آموزشي براي بهورزان  برنامه  –
  سري دستوالعمل كشوري تب مالت100توزيع  –عدد تراكت  2000توزيع  -
  جلسات آموزشي جهت گروههاي در معرض خطر در مراكز شهري و روستايي150برگزاري  -
  برگزاري جلسه هماهنگي برون بخشي و درون بخشي -
  .مورد در يكصد هزار نفر را نشان  مي دهد 17مورد بوده است كه  بروز65  : 88شده  در سال  تعداد موارد گزارش  -
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  :ساير اقدامات بيماريهاي زئونوز
  كنگو–جلسه باز آموزي بيماري تب كريمه  2برگزاري  -
  جلسه باز آموزي بيماري  لپتوسپيروز 2برگزاري  -
  )تب دانگ و تب كريمه كنگو -وسپيروزلپت(العمل كشوري بيماريهاي زئونوزرتوزيع دستو -

  :بيماريهاي انگلي و منتقله از آب و غذا  
  ساعت 8نفر از پزشكان به مدت  50كارگاه آموزشي جهت  3برگزاري   -
 ساعت 8نفر از كاردانهاي بهداشتي  به مدت  49كارگاه آموزشي جهت  2برگزاري   -

 ساعت6ان بهداشتي  به مدت نفر از كارشناس 50كارگاه آموزشي جهت  1برگزاري -

 ساعت 15نفر از بهورزان به مدت  135كارگاه آموزشي جهت  3 برگزاري  -

 ساعت 48نفر از رابطين بهداشتي به مدت  565جلسه آموزشي جهت 35برگزاري  -

 ساعت 140از ساير گروههاي هدف به مدت نفر  4437جلسه آموزشي جهت 171برگزاري  -

  پمفلت آموزشيد عد 15000 تكثير وتوزيع -

 تراكت آموزشيعدد  8000تكثير و توزيع  -

 هاي محلي مورد پيام بهداشتي در روزنامه  2درج  -

  عدد بنر آموزشي 103طراحي و چاپ  -

 مورد آزمايش التور 615 نمونه گيري و آزمايش -

  .مورد ناگ شناسايي و درمان شدند  11و تعداد  مورد وباي اوگاوا  2،  88درسال  -
  .نفر مبتال به گاستروآنتريت وجود داشت 59مورد طغيان ناشي از آب و غذا گزارش شد كه جمعاً  3،  88در سال  

  :بيماري هپاتيت هاي سرمي  
  %90نوبت با پوشش باالي  3طي  71متولدين سال   Bاجراي طرح ملي واكسيناسيون هپاتيت  -
  برقراري نظام مراقبت بيماري -
 در واحدهاي بهداشتي درماني Cو  Bجلسه آموزشي بصورت سخنراني در خصوص هپاتيت  108حداقل برگزاري  -
 در خصوص موارد مثبت بيماري ي خصوصي و دولتيگيري ماهيانه از كليه آزمايشگاهها گزارش -

 7/9بـروز   بـا     Cبيمار مبـتال بـه هپاتيـت    39درصد هزار نفر  و  2/13بروز  با    Bبيمار مبتال به هپاتيت  53،    88در طي سال 
 مشـاوره و پيشـگيري   شناسـايي و اقـدامات   درصد هزار نفـر   25/0با بروز  Cو  Bهاي  بيمار مبتال به هپاتيت1 و درصد هزار نفر

  . جهت بيمار و اطرافيان آنها انجام گرفت
  :بيماري سرخك و سرخجه 

  هاي خصوصي و مطبكزبهداشتي درماني تهيه و ارسال تراكت تعريف موارد مظنون به سرخك و سرخجه به كليه مرا -
  و سندرم سرخجه مادرزادي برقراري نظام مراقبت بيماري سرخك و سرخجه  -
كـه از مـوارد   .) يكـي از مـواد از اسـتان مركـزي بـوده اسـت      (گزارش گرديد مورد  بيمار مظنون به سرخك7،   88در سال  -

   .ايراني بودند% 33ي و موارد افغان% 66موارد زن و % 50موارد مرد و % 50دانشگاه
جواب تمـام مـوارد  حـوزه دانشـگاه از     كه  حلق ، سرم خون و ادرار تهيه گرديدنمونه گيري  كاز كليه موارد مظنون به سرخ

  .مورد مظنون گزارش شده از استان مركزي بود كه نتيجه آن از نظر سرخك مثبت بود 1اما . منفي بود نظر سرخك و سرخجه
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  مقدار  شاخص يفرد مقدار شاخص رديف
  %100  روز 3درصد ارسال نمونه كمتر از  3 %100 ساعت48درصد موارد بررسي شده كمتر از 1
  %100  درصد سابقه واكسن در موارد مظنون 4 %83 درصد تهيه نمونه آزمايشگاهي 2

  

  :بيماري آنفلوانزا  
  برقراري نظام مراقبت بيماري آنفلوانزا  -
  براي  دريافت گزارش ها از بخش خصوصي و دولتي 5420020 -21اختصاص شمار تلفن - 

  تشكيل تيم مراقبت در سطح مراكز بهد اشتي درماني  وپيگيري مراقبت  بيماران  در منزل -
  در دو شهرستان كاشان و آران و بيد گل  ،تشكيل پايگاه ديده ور  -
  ارسال گزارش به مركز مديريت  بيماريها   -
  و دستور العمل ها و ابالغ به  واحد هاي تحت پوششت آخرين اطالعادريافت  -
  115تعيين فرايند  انتقال  بيماران توسط  -
  اعالم موارد بيماري كشوري و دانشگاهي به صورت هفتگي  -
  انزاوبه آنفل كبيمار مشكو 1033پيگيري  و درمان نمونه گيري، -
 Bاي نوع انزومورد  آنفل 8و   Aانزاي قطعي نوع ومورد آنفل 86كشف -

  Aمورد واكسن نوع   123انزاي فصلي و تزريق ودز  واكسن آنفل 3570تامين و تزريق   -
  دارو  و وسايل حفاظت فردي تهيه مواد گندزدا ، -
  فعاليت هاي آموزشي  بيماري آنفلوانزا -
  ..جلسه آموزشي و 1582سمينار ،    7كارگاه ،  37برگزاري -
مورد جزوه  و  2657عدد تراكت، 144000عدد پمفلت، 93110عدد پوستر،  5000: شامل مواد آموزشي تهيه و  توزيع    -

  ...مورد و 1839دستور العمل مر تبط،چاپ متن آموزشي  در جرايد وارسال پيام كوتاه  
  انزا با حضور نما ينده معا ونت هاي دانشگاهوتهيه ميكرو پالن  آموزشي وتشكيل كميته اطالع رساني آنفل -
  زش  هسته آموزشي  حوزه معا ونت بهداشتيآمو  -
  جلسه  19آموزش كليه كاركنان  حوزه معاونت  بهداشتي  -
  )معاونت درمان ،ستاد دانشگاه ، شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيد گل(آموزش  هسته حوزه دانشگاه  -
  115رژانس وموزش پر سنل  اآ -
  آزمايشگاهها بر گزاري  كارگاه آموزشي  جهت پرسنل   -
  ...برگزاري جلسات آموزشي جهت مربيان طرح سالمت ،پزشكان ،كارشناسان،كاردانها و -
  اطالعات آموزشي در بين آنهالغين زن در  سطح شهرستان و پخش برگزاري  جلسه آموزشي جهت مب -
  آموزش مديران  مراكز  اقامتي و خدماتي ميراث فرهنگي  -
  نفر  549 به تعدادرشناسان و معلمان آموزش وپرورش  آموزش مديران ومعاونين وكا -
  نفر 56 مدارس به تعدادآموزش نيرو هاي خدماتي   -
  نفر   10239 به تعدادآموزش اولياي دانش آموزان   -



  ني كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        

 

 

  نفر 63294 به تعدادآموزش دانش آموزان مدارس  -
  نفر 2092 به تعداد آموزش دانشجويان -
  نفر 1324  دادبه تعآموزش كودكان مهد كودك   -
  نفر 1467 به تعدادآموزش رابطين بهداشتي  -
  نفر 222  به تعدادبرگزاري جلسات آموزشي  ويژه  روحانيون   -
  نفر 11972  به تعدادآموزش مادران و زنان باردار  -
  نفر  2658 به تعدادآموزش بيماران  مراجع كننده  به مراكز  بهداشتي درماني  -
  نفر  947  ه تعدادبآموزش  سالمندان   -
  نفر  376 به تعدادآموزش بسيجيان   -
  نفر 450 به تعدادآموزش حجاج   -
آموزش كارگران شهرداري  ، بيماران قلبي ،دياليزي، كار گران مرغداريها ،پادگانهاي نظا مي وانتظامي ،زندانيان كانونهاي  -

  ...تربيتي، ادارات، مديران هتل ها و 
 ري آنفلوانزا فعاليتهاي اجرايي بيما

 جلسه 34        تشكيل  جلسات  هماهنگي  با رياست دانشگاه     -

 جلسه  30       تشكيل جلسات هماهنگي با معا ونين دانشگاه       -

 جلسه  33      تشكيل جلسات هماهنگي با كار شناسان ستادي    -

 جلسه 47      تشكيل جلسات هماهنگي درون  واحدي مبارزه با بيماريها   -

 جلسه  7         گروه بهداشت ودرمان  استان            يل كارتشك -

 جلسه 10        گروه بهداشت ودرمان  شهرستان      تشكيل كار -

 جلسه 49          تشكيل  جلسه با  ساير سازمانها                      -

 مورد  4093          بازديد بهداشتي  از مراكز ومدارس واماكن      -

 مكاتبه 1463ت اداري هشداردهنده  به مراكز شهري و روستايي    انجام مكاتبا -

  اقدامات پيشگيري و حفاظتي آنفلوانزا
  پيگيري تجهيزات وامكانات مو رد نياز   و برآورد-
  هاي اختصاصي آنفالنزا بيوتيكها والكترو ليتها  و دارو تامين آنتي -
  ي كنندهپيگيري جهت تامين مواد گندزدا و ضد عفو ن و برآورد -
  اي  هدف هگروهرد نياز  هاي آنفالنزاي مو برآورد و پيگيري  جهت تامين واكسن  -
 1000، خريد  ماسك وگان و مواد ضد عفو ني 100000سرم  عدد، 100000تهيه اقالمي مانند  آنتي بيوتيك -

عدد،  48ه وكالهدار  عدد، لباس يكسر 100،گان زيپ دار  )عدد 3600(  8626عدد ، ماسك مدل  N95 400عدد،ماسك
  ...،عينك محافظ وتخت الكتريكي، پمپ سرنگ و10000كاوركفش 

  :عفونت هاي بيمارستاني
 برقراري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني -
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 تشكيل جلسه كميته عفونتهاي بيمارستاني معاونت درمان -

ي كه تحت پوشـش برنامـه نظـام مراقبـت عفونتهـاي      مورد عفونت بيمارستاني از بيمارستان شهيد بهشت 165جمعاً  88درسال  -
  . مي باشد% 53/0ميزان عفونت ادراري بر حسب تعداد افراد بستري در بيمارستان باشد گزارش شده ،  بيمارستاني مي

  :جدول توزيع موارد عفونتهاي بيمارستاني بر حسب بخشهاي بستري بدين شرح مي باشد
 مـواردكمترين % 7/1بـا  CCUونت بيمارستاني بيشترين مورد و بخـش نـوزادان و   عف كل موارد  %59با  ICU 1,2,3بخشهاي

از نظر نـوع عفونـت ، بـه      .مورد عفونت بيمارستاني را نسبت به كل عفونتهاي بيمارستاني گزارش شده به خود اختصاص داده
مـوارد  % 7/1و عفونتهاي خوني بـا    ،% 6/14عفونتهاي ادراري با  ،%7/19عفونتهاي جراحي با  ،%64ترتيب عفونتهاي تنفسي با 

در بيمـاران مبـتال بـه عفونـت     ) ناشي از ساير علتها(و ميزان مرگ% 0و ميزان مرگ ناشي ازعفونت بيمارستاني . را شامل شدند
  .مي باشد%  7بيمارستاني 

  :و سالمت تزريق واكسن برنامه واكسيناسيون و عوارض نامطلوب ايمن سازي
 ا ،  سرم ها و ساير امكانات الزم براي واكسيناسيون تأمين و توزيع واكسن ه -

   حفظ سالمت كاركنان از طريق اجراي برنامه سالمت تزريق واكسن -

 %100پوشش واكسيناسيون گروههاي هدف به ميزان  -

 مورد عارضه نامطلوب ايمن سازي  116بررسي ، پيگيري و گزارش  -

يد كه بعلت زايمان در منـزل ودر شـرايط غيـر بهداشـتي رخ داده بـود و      گزارش گرد يك مورد كزاز نوزادي:كزاز نوزادي
  .مادر نوزاد جهت مراقبتهاي بارداري در واحد هاي بهداشتي درماني تحت مراقبت نبوده است 

  .زارش يك مورد مشكوك به ديفتري كه پس از انجام آزمايش وارسال به تهران نتيجه آن منفي اعالم شدگ: ديفتري بيماري
  :ري مننژيتبيما

 برقراري نظام مراقبت بيماري    -

  مورد واكسيناسيون مننژيت سربازان نظام وظيفه  3923انجام  -
 اجراي كارگاه آموزشي مننژيت جهت پزشكان عمومي -

. مورد از آنها مبتال بـه مننژيـت ويـرال تشـخيص داده شـد      1مورد مظنون به مننژيت گزارش گرديد كه  45جمعاً  88درسال  -
  در صد هزار مي باشد 25/0زان بروز مننژيت مي

  :بيماري سل
  تامين امكانات تشخيصي -
  تامين دارو -
  DOTSپايش اجراي استراتژي   -
  جلب همكاري بخش خصوصي باپرداخت حق الزحمه  -
  ارائه پس خوراند  -
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 1388وضعيت بيماري سل در دانشگاه كاشان سال 
حدانتظاري 
 كشوري

 عنوان تعداد شاخص

 كل موارد سل 56 100000در14 100000رد23

 سل ريوي اسمير مثبت 32 100000در8 100000در10

 سل ريوي اسمير منفي 8 14.2% 35%

 سل خارج ريوي 16 28.5% 15%

نسبت بيماريابي سل ريوي موارد جديداسميرمثبت 40به32 80% 70%
ريويكل موارد سل  ريوي اسمير مثبت به سل نسبت 40به29 5/72% 65%
 ميزان مرگ - - -

 ميزان شكست درمان 1 7/1% 4%

  
 :برنامه مراقبت بيماريهاي آميزشي 

  آموزش و اطالع رساني  -
  اجراي  كالس آموزشي براي ماماها و كارشناسان بهداشت خانواده  -
  لت و تراكت آموزشي فتهيه و توزيع پم -
  انجام مشاوره براي گروههاي داراي رفتار پرخطر -
  قويت نظام مراقبت از بيماريت -
  دولتي و خصوصي تكثير و توزيع دستورالعمل جديد نظام ثبت اطالعات جهت بخش -
  گزارش دهي بيماريها براساس فرمت جديد -
  

  88وضعيت آلودگي به پديكلوزيس در دانشگاه كاشان سال 

  مرد  زن  تعداد كل
 محل سكونت

  نوع شپش
  روستا  شهر

  سر  3  650 84 569  653
 

شـاهدكاهش  ، باتوجه به روند تشديد نظام مراقبت از آلودگي وهچنين اجراي برنامه هاي آموزشي جهت مهـد هـا و مـدارس    
 .بوده ايم 88موارد در سال
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 :  HIV/AIDSمراقبت برنامه   -1-14-2-3

  تشكيل كميته راهبردي ايدز شهرستان  -
  طرح موضوع جلب حمايت مسؤولين و سياستگزاران در برنامه كنترل ايدز -
  جلسه 1200بيش از ... ) دانشجويان، دانش آموزان، سربازان و( برنامه هاي آموزشي ويژه گروههاي هدف  -
بنـر آموزشـي در سـطح                  200كـارت معرفـي مركـز مشـاوره و      20000پوسـتر و   2000فلـت ،  پم 35000چاپ و توزيع   -

  شهر و مراكز بهداشتي درماني
  مورد نياز برنامه ايدز   PEPتأمين داروهاي  -
  ويژه افراد با رفتار پرخطر HIV/AIDSانجام مشاوره و آموزش  -
  سوء مصرف موادتشكيل كميته پيشگيري و كاهش آسيب ناشي از  -
  ) افراد با رفتار پرخطر ( تأمين و توزيع وسايل كاهش آسيب به مراجعين مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري  -
  HIV/AIDSمتادون تراپي موارد  -
     HIV/AIDSانجام كليه مراقبتهاي موارد  -
  پيگيري مصوبات كارگروه حمايت اجتماعي كاهش آسيب -
  HIV/AIDSوارد تهيه بن غير نقدي ويژة م -
   HIV/AIDSبرگزاري جلسه ساماندهي وضعيت گزارش دهي   -
  گسترش ايدز   جلوگيري از نهادها در ادارات و جهت استفاده از پتانسيل ساير مختلف هاي كارگروه كميته راهبردي و تشكيل -
      87مورد  جديد شناسايي شده در سال  13 -
  دز در تهران شركت در نمايشگاه جنبي روز جهاني اي -
مثبت دفترچه بيمـه خـدمات درمـاني      HIVمورد از بيماران  19با پيگيري و همكاري سازمان بيمه خدمات درماني تعداد  -

  .دريافت نمودند
نفـر مقـاديري    6مورد درخواسـت كمـك نقـدي شـد كـه بـه        17براي ) ره(با پيگيري و همكاري كميته امداد خميني  -  

 .پرداخت  شده است
  :نظام مراقبت از بيماريهاي غير واگير  -1-14-2-4

 غربالگري ، پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال

 1388هاي بهداشت به اتمام رسيد در سال  غربالگري فشار خون در مراكز روستايي و خانه 1387با توجه به اينكه در سال 
  :ام گرديدبرنامه پيشگيري و كنترل بيماران فشار خون به شرح جدول زير انج

تعداد بيماران جمعيت هدف
 شناسايي شده

تعداد بيماران 
 كنترل شده

تعداد بيماران 
 كنترل نشده

 درصد پوشش كنترل بيماران

20154 1719 1500 219 87% 
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  غربالگري ، پيشگيري و كنترل ديابت
و پيشگيري بيماران ديابتي به شرح  برنامه كنترل 1388غربالگري ديابت در مراكز روستايي پايان و در سال  1387در سال 

  :جدول زير انجام گرديد
  

 جمعيت هدف
تعداد بيماران 
 شناسايي شده

تعداد بيماران 
 كنترل شده

تعداد بيماران 
 كنترل نشده

درصد پوشش 
 كنترل بيماران

20153 1111 915 196 82% 
 

 :پيشگيري از بروز بتاتاالسمي ماژور

بروز موارد جديد بتاتاالسمي ماژور جهت كليه پرسنل بهداشتي درماني اجراي برنامه آموزشي پيشگيري از  •
  نفر 220جلسه براي  7حوزه معاونت بهداشتي به تعداد ) بهورزان و بهياران -كارشناسان –كاردانها (

  نفر 230جلسه براي  15آموزش رابطين بهداشتي به تعداد  •
متخصصين داخلي و  -ي ماژور جهت پزشكان عمومياجراي برنامه آموزشي پيشگيري از موارد جديد بتاتاالسم •

  نفر 70دكتراي علوم آزمايشگاهي براي 
  نفر 1560جلسه براي  36به تعداد  برگزاري جلسه آموزشي جهت دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي دخترانه •
  نفر 800جلسه براي  20برگزاري جلسه آموزشي جهت دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان پسرانه به تعداد  •
  نفر 1444جلسه براي  55آموزش به عموم مردم به تعداد  •

 :مركز مشاوره به شرح جدول زير مي باشد 2آمار فعاليتهاي انجام شده در 

تعداد زوجين  
 غربالگري شده

تعداد 
 مشاوره

تعداد زوجين مينور 
 مشكوك نهايي و

انصراف از 
 ازدواج

تصميم به 
 ازدواج

P.N.D    مرحله
 اول

P.N.D  
 دوم مرحله 

تعداد 
 سقط

ميزان 
  بروز

41884 213 72 21 51 15 6 3 0 

  

  :در نوزادان  TSHبرنامه غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي 
  .اند بيمار شناسايي و تحت درمان و مراقبت قرار گرفته 155تا كنون  1384در اين برنامه كه از اسفند ماه سال 

  : به شرح جدول ذيل  مي باشد 1388كاري مادرزادي تيروئيد در سال  نتايج غربالگري برنامه كم

 جمعيت هدف 
تعداد نوزادان 
 غربالگري شده

تعداد نوزاد فراخوان 
 باال  TSHشده 

 پوشش برنامه ميزان بروز

7486  7613 236 63/2  6/101  
  .اند زشهاي الزم را فرا گرفتهنفر آمو 208كه ، اجرا شده  جلسه آموزشي براي زنان باردار و رابطين 15ضمناً 

  :پيشگيري از سوانح و حوادث براساس مدل جامعه ايمن
جهت پزشكان عمومي و متخصصين داخلي به تعداد ) تهديدهاي بهداشتي هزاره جديد(برگزاري كارگاه آموزشي  •

  نفر 70جلسه براي  1
  هداشتي درمانيتهيه متن آموزشي پيشگيري از حوادث چهارشنبه سوري جهت مدارس و مراكز ب •
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  نفر 3553جلسه براي  111آموزشي عموم مردم در خصوص سوانح و حوادث به تعداد  •
  )جلسه3 (قمصر ، )جلسه3(نياسر ، )جلسه4(مشكات  ، )جلسه4(ايمن در شهر برزك  جامعه برگزاري جلسات كميته •

  : اجراي برنامه عقرب زدگي و مار گزيدگي به شرح جدول زير مي باشد 

  

  :برنامه ثبت و گزارش موارد سرطان
  متخصصين داخلي و پاتولوژيستها -جهت پزشكان عمومي GIاجراي كارگاه آموزشي سرطانهاي شايع  •
جهت كليه پرسنل ) مجاري اداراري –پستان  –معده  -پوست( وامل خطر سرطانهاي شايعاجراي كارگاه آموزشي ع •

  بهداشتي درماني مراكز شهري و روستايي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه
  : اجراي برنامه ثبت سرطان   •
لشـهداء آران و  بيمارستان شهيد بهشـتي، مـيالد، سـيد ا   (مركز پاتولوژي   5در اين برنامه ثبت موارد جديد سرطان از  •

  :باشد جمع آوري گرديده كه جدول فراواني آنها به شرح ذيل مي) بيدگل، پاتولوژي دكتر احترام و دكتر وكيلي
  

  
  
  
  
  

 

 :ري و كنترل نابينايي قابل اجتناب در كودكانطرح پيشگي
  نفر 220جلسه براي 5اجراي برنامه بازآموزي براي پرسنل مراكز،  بهورزان ،كاردانها و كارشناسان طي  -
         :فراواني معاينات انجام شده به شرح ذيل مي باشد  -

 

 3ارجاع سطح 1معاينه شده توسط سطح رديف

  276 5173 نوزاد
    

  
 3ارجاع سطح 2ارجاع سطح 1معاينه شده توسط سطح فردي

  37  113 4344 ماهه 2-3كودك 
  57  241 6543 ساله 4-6كودك 

  

 تعداد مرگ بهبود يافته تزريق سرم انجام شده زن مرد ردتعداد موا 

 0 155 20 87 68 155 موارد عقرب زدگي

 0 6 5 0 6 6 موارد مارگزيدگي

 درصد از كل سرطانها تعداد نوع سرطان رديف

 %15.6 73 پستان 1

 %13.7 64 پوست 2

 %8.1 38 معده 3

 %7.7 36 مثانه 4

 %4.49 21 كولون 5
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  :برنامه بهداشت روان  -1-14-2-5
  :بهداشت روان روستايي  

يـف  بيمـار خف  358-بيمار شديد رواني  86( درمان و پيگيري بيماران مبتال به اختالالت رواني   ارجاع، شناسايي، -
  ) عقب مانده ذهني 112-مورد صرع140–رواني 

 مراكز  بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت 6پايش و بازديد از اجراي  برنامه هاي بهداشت روان در  -
 برگزاري كالسهاي آموزشي بهداشت روان براي جمعيت تحت پوشش -
 ه سطح سوم روانپزشكيمورد بيماران مبتال به  اختالالت  رواني با ارجاع ب 150درمان رايگان  -

 برگزاري كارگاه باز آموزي  اختالالت شايع روانپزشكي در برنامه ادغام ويژه كليه بهورزان -

 ارسال دستورالعمل جديد برنامه بهداشت روان به كليه مراكز بهداشتي درماني -
  :بهداشت روان شهري  

بيمـار خفيـف    339بيمار شـديد روانـي ،    241(ي درمان و پيگيري بيماران مبتال به اختالالت روان ارجاع، شناسايي،-
  )مورد عقب مانده ذهني 69 مورد صرع، 95رواني، 

  مركز شهري تحت پوشش برنامه  8پايش و بازديد از اجراي برنامه هاي بهداشت روان در -
  برگزاري كالسهاي آموزشي بهداشت روان براي جمعيت هاي تحت پوشش -
 396نفرازوالـدين و   360رس ابتدايي و راهنمايي  در هفتة بهداشت روان ويژهبرگزاري كالسهاي آموزشي در مدا -
  دانش آموزان از نفر

به صورت رايگان در مركز بهداشـتي  ) سطح سوم ( مورد خدمات مشاوره اي روانشناختي و روانپزشكي  354ارائة -
  ) ع ( درماني مسلم بن عقيل 

شايع در برنامه ادغام بهداشت روان ويژه كاردان و كارشناسـان   برگزاري كارگاه بازآموزي اختالالت روانپزشكي-
  مبارزه با بيماريها

   زدايي از بيماري روانپزشكي نفر از مشاورين و معاونين مدارس با موضوع انگ 200برگزاري همايش بهداشت روان با حضور-
  بهداشتي درماني با موضوع سالمت روان ويژه پرسنل  »ارتباط«عدد گاهنامه  700تهيه و تكثير -

  ) :پيشگيري از خودكشي ( برنامه پيشگيري اوليه در بهداشت روان 
 مورد افسردگي اساسي و اقدام به خودكشي وارائة خدمات رايگان  587شناسايي ، ارجاع فوري و درمان   -
 مشاورة تخصصي روانپزشكي بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي -
  واطالعات در  برنامة نرم افزاري خودكشيجمع آوري وثبت  آمار   -
  كارشناسان پرستاري و مامايي  و و دولتي نفراز پزشكان بخش خصوصي 80براي خودكشي پيشگيري از كارگاه برگزاري -
 نفراز رابطين بهداشتي و  مردم   200جلسه  آموزشي پيشگيري از افسردگي جهت  10برگزاري -

  :ش مهارت هاي زندگي برنامه آموز
  دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي  از نفر 3000برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي براي-
  والدين دانش آموزان پايه دوم و سوم ابتدايي ازنفر  910 راي آموزشي مهارت هاي فرزند پروري ب كارگاههاي برگزاري-
  دانشكده پيراپزشكي جديد الورود ندانشجويا ازنفر 120جهتبرگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي -
  نفراز مربيان و مشاورين تربيتي مدارس شهرستان 30برگزاري كارگاه آموزشي تربيت مربي جهت -
  نفر از اعضاي خانواده هاي نيروي هوايي سپاه  60برگزاري همايش مهارت ارتباط جهت  -
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خانواده هـاي نيـروي انتظـامي در سـالن      نفر از اعضاي 160برگزاري كالس آموزشي  مهارت فرزند پروري جهت -
  اجتماعات راهنمايي و رانندگي كاشان

  .ويژه سربازان پادگان  نيروي هوايي  "استرس وراههاي مقابله با آن "برگزاري كالس آموزشي - 
 :برنامه پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر   -1-14-2-6   

  مرتبطهماهنگي با ارگانها و سازمان هاي  جلسه 5برگزاري 
  )دانش آموزان خانواده ها ، نظاميان ،با شركت (همايش پيشگيري از اعتياد   8 برگزاري-
  ازگروههاي هدف جوانان ،خانواده ها، دانش آموزاننفر 1500د براي برگزاري كالس هاي آموزشي پيشگيري  ا زاعتيا-
  عدد بنر و نصب در مكانهاي پر رفت و آمد 22طراحي و چاپ  -
  و تكثير در بين عموم مردم  "من و نوجوانم"پمفلت با عنوان 4000پ طراحي و چا-
  ."پيشگيري از اعتياد در خانواده"مجموعه آموزشي  2000تهيه و چاپ -
  .از نفر 180جهت برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي با تاكيد به مهارت نه گفتن-
  .»شكست بزرگ كوچك دليل« همايش و نمايش در...) سئولين ومصاحبه با مردم، م( شهرستان سطح تهيه كليپ اعتياد از-
  .و توزيع در نمايشگاه هفته نيروي انتظامي فيلم مستند از مصرف مواد و نتايج آن CD عدد 500تهيه و تكثير -
  .و توزيع در كليه ادارات شهرستان  طراحي و تهيه پوستر با پيام پيشگيري از اعتياد -
  .در سايت دانشگاهمرتبط با آشنايي با مواد مخدر و راههاي پيشگيري از آن لب آموزشي امط ارائه ماهانه تهيه و-
  .همكاري در برپايي نمايشگاه مواد مخدر نيروي انتظامي-
  .به مناسبت هفته سالمت روان  برپايي پياده روي خانوادگي و مسابقه دوچرخه سواري -
  .آزمون عمومي براي كل پرسنل دانشگاه  تهيه متن آموزشي پيشگيري از اعتياد جهت برگزاري-
 ازنفر 7387آموزش   و مشاورين مدارس پر خطر شهرستان نفر از  30جهت برگزاري كارگاه پيشگيري از اعتياد  -

  و والدين آنها توسط اين مشاورين دانش آموزان
  .ه تحصيلبراي گروه هدف جوانان غير شاغل ب "مهارت جرات ورزي و نه گفتن "تهيه متن آموزشي -
 شهرستان درمقطع متوسطه و نگرش دانش آموزان بررسي و مقايسه آگاهي  "تحقيقاتي با موضوع پروپوزال طرح ارائه-

  ."زمينه اعتياد 
  .توسط تيم سيار نفر خارج از مركز  50شرق و   dic نفر  معتاد خياباني در مركز 130ارايه خدمات كاهش آسيب به -
  مورد  را تحت پوشش قرار داده است 151غرب شهرستان كاشان كه تا كنون  dicراه اندازي دو مين مركز  -

  :به شرح ذيل  DIC ارائه خدمات در مراكز 
  تعداد  نوع خدمات

  51724 تحويل سرنگ و سر سوزن
  14572 تحويل اقالم بهداشتي
  2160 ارائه خدمات آموزشي

  970 ارائه خدمات مشاوره اي و روانشناختي
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 :   برنامه بهره وري اطالعات   -1-14-2-7

كه الزم است با توالي قيـد  ) پس از رايزني با واحدهاي ستادي(تهيه ليست فرمهاي آماري به همراه دستورالعمل مربوطه  -
  .شده در ليست به مركز بهداشت ارسال گردند 

ها، بررسي كامل بـودن تعـداد   جمع آوري كليه فرمهاي آماري جمع بندي شده از مراكز بهداشتي درماني ، تفكيك فرم -
و ارائه پس خوراند در اين خصوص و تحويل فرمهاي آماري مربوط به هر برنامه به واحـد  ) بر اساس ليست فوق الذكر(فرمها 

 .مربوطه جهت بررسي، تحليل، استفاده و ارائه پس خوراند

دي و در قالـب مقايسـه مراكـز بهداشـتي     ارائه پس خوراند در مورد به موقع بودن، كامـل بـودن، اشـتباهات در جمـع بنـ      -
  .درماني با يكديگر به صورت ماهانه

  بهترشدن وضعيت ارسال آمارها منظور هرچه ساليانه به موقع فرمهاي آماري به صورت و به كامل جهت ارسال مراكز از بندي رتبه -
  ارتقاي فرايند ارزيابي كيفي داده هاي فرمهاي آماري -
 براي مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني طراحي پروفايل شاخصها -

در راستاي توانمند سازي كارشناسان ستادي در تجزيه و تحليل » ها كاربرد شاخصها در ارزيابي برنامه«برگزاري كارگاه  -
 :با سرفصلهاي  اطالعات

 تعريف شاخص و انواع طبقه بندي •

  اي شاخصها مدل زنجيره •
  شاخصهاي پايش و ارزشيابي •
  ك شاخص مطلوبويژگيهاي ي •
  اجرايي كردن شاخصها •
  شاخصهاي ارزيابي نظام سالمت •
  شاخصهاي ارزيابي اقتصادي •

  spssتوانمند سازي كارشناسان واحد آمار در تجزيه و تحليل اطالعات برنامه ها با استفاده از نرم افزار  -
 در آناليز اطالعات  spssاستفاده از نرم افزار  -

  Accessوري فرمهاي آماري مراكزبهداشتي درماني، تحت تهيه بانك اطالعاتي  جمع آ -
   تطبيق سني مستقيم ميزان هاي مرگ شهر و روستا  -
   IHNSبرنامه  -1-14-2-8 

براي تكميل ... بهداشت حرفه اي و  –بهداشت محيط  –تعامل با واحدهاي مختلف مركز بهداشت از جمله امور اداري  -
  اطالعات مورد نياز

  ات به واحدهاي داخلي و ساير ارگانها ارائة اطالع -
  تكميل و ثبت اطالعات ذيج حياتي و ارسال به وزارتخانه  -
  ود كليه اطالعات احكام پرسنلي در برنامه اطالعات  منابع انساني از طريق ورتكميل  -
  دانشجويان و ساير ارگانها  –ارائه شاخصهاي ذيج حياتي به واحدهاي داخلي  -
  سيستم ساختار شبكه تكميل برنامه  -
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  تعامل با ساير دانشگاهها در خصوص رفع اشكاالت موجود  –
  با برنامه   آنها نيروها و دانشجويان و آشناييازنفر  130آموزش بدو خدمت  -
  HNISدر مورد برنامه  آران وبيدگل و كارشناسان گسترش كاشان و شبكهتوجيه كارشناسان ستادي  -
  تهيه كنندگان برنامه جهت رفع اشكاالت موجود در برنامه  هماهنگي با مركز توسعه و -
  تهيه ليست مشكالت برنامه و راهكارهاي حل آن و ارائه در جلسه كشوري -

    ) مديريت منابع فيزيكي( برنامه بهبود استاندارد ساختمان واحدهاي بهداشتي درماني  -1-14-2-9
  مصوبه  60جلسه كميته بهسازي با  7تشكيل  -
  معاونت بهداشتي  كميته بهسازي بندي انجام شده در معاونت بهداشتي با توجه به اولويت حوزه واحدهاي ساختمان از 24  ازيبهس -
    واحدهاي بهداشتي درماني تابعه معاونت بهداشتي به تجهيزات پزشكي مورد نياز 20تجهيز  -
  افتتاح پايگاه بهداشتي فاطميه در شهرستان آران و بيدگل -
  تاح خانه بهداشت ارمك در شهرستان كاشانافت -
  كلنگ زني مركز بهداشتي درماني نوش آباد در شهرستان آران و بيدگل  -
  در شهرستان كاشان) ع(شروع احداث مركز بهداشتي درماني امام علي  -
  شروع احداث خانه بهداشت ويدوج در شهرستان كاشان -
  كاشان شروع احداث خانه بهداشت ويدوجا در شهرستان -
  مورد از مصوبات مربوط به معاونت بهداشتي 11جلسه سفيران خدمت و پيگيري  17شركت در -

  ) : DRS (  برنامه ثبت مرگ و مير-1-14-2-10
: استفاده از همه منابع قابل استفاده براي جمع آوري اطالعـات مـرگ و ميـر سـطح شهرسـتان كـه ايـن منـابع عبارتنـد از          -

  ...، مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت، اداره ثبت احوال، پزشكي قانوني و بيمارستانها، گورستانها
  )verbal autopsy(اصالح علل مرگ ثبت شده در گواهي هاي فوت با كالبد شكافي شفاهي -
  رايزني با كارشناسان ساير برنامه ها جهت انطباق علل مرگ گروههاي در معرض خطر   -
  اند به منابع گزارش دهنده جهت ارتقاي كيفي ثبت داده هاي مرگارائه پس خور -

  :»اصالح جريان ثبت مرگ بر اساس گواهي فوت يكسان « برنامه -1-14-2-11
  شركت در جلسات شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي شهرستان -
  نجيره علل مرگ آموزش  پزشكان صادر كننده گواهي فوت در خصوص نحوه تكميل گواهي فوت و ثبت صحيح ز -
  تهيه و توزيع گواهي هاي فوت استاندارد در حوزه دانشگاه در زمان تحويل گواهي ها -

  ) : داوطلبين سالمت ( برنامه جلب مشاركت مردمي   -1-14-2-12
  برگزاري هفتگي كالسهاي آموزشي ويژه رابطين بهداشت دركليه مراكز و پايگاه هاي بهداشتي   -
  توانمند سازي ويژه رابطين بهداشت برگزاري كالسهاي   -
 –اطفـاء حريـق    –جذب تعدادي داوطلب متخصص جهت آمـوزش رابطـين بهداشـت در زمينـه هـاي آب و فاضـالب        -

 ... پيشگيري از معلوليت ها و  –كمكهاي اوليه 

داري، ادارة ايجاد تسهيالت ورزشي، فرهنگي، رفاهي براي رابطين بهداشت با همكـاري سـازمان رفـاهي تفريحـي شـهر      -
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  .ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 
  .برگزاري اردوهاي داخلي يك روزه جهت رابطين حاشيه شهر به منظور قدرداني  و افزايش انگيزه در رابطين بهداشت  -
  .ور انجام تبادالت فرهنگينفر از رابطين و مربيان نمونه در گردهمايي مشهد مقدس به منظ 32شركت  -
آذر  14يك  رابط نمونه و معرفي جهت شركت در گردهمايي كشوري مشهد مقدس به مناسـبت   انتخاب يك  مربي و -

  .روز جهاني داوطلب 
برگزاري مراسم روز جهاني داوطلب در سالن فرهنگي ورزشي شهداي بسيج و  اهداء جوايز به كـل  رابطـين بهداشـت     -

  . به منظور تقدير از زحمات آنان و افزايش انگيزه شهري و روستايي
  .اهداء لوح تقدير و جوايز ويژه به داوطلبين سالمت محالت ، متخصص و ادارات در مراسم روز جهاني داوطلب  -
برگزاري كارگاه حمايتهاي رواني اجتماعي در باليا و حوادث غير مترقبه ويـژه مربيـان و مسـئولين رابطـين بهداشـت بـا        -
  .مكاري واحد سالمت روان ه
  .مشاركت رابطين بهداشت در شناسايي و معرفي تعدادي از خيرين سالمت  -
  .پيگيري تصويب انجام پاپ اسمير رايگان  رابطين بهداشت فعال در مراكز بهداشتي درماني در هيئت رئيسه دانشگاه -
 .  Home visitهمكاري رابطين بهداشت در برنامه  -

سـال و طـرح    5واكسيناسيون فلج اطفال افاغنه ويژه كودكان زيـر   Mupping upن بهداشت در اجراي همكاري رابطي -
  .  Bواكسيناسيون هپاتيت 

  با همكاري اداره  بهزيستي و برگزاري )پيشگيري از معلوليتها (    TOTشركت رابطين بهداشت در كارگاه  -
  . ده برنامه هاي آموزشي و تهيه آمار فعاليت هاي انجام ش 

  . همكاري با پايگاه تحقيقات مردمي در اجراي طرح هاي مختلف خصوصا طرح بازيافت زباله از مبدا  -
  .همكاري با سازمان تربيت بدني و شركت در جلسات مربوطه -
  .برگزاري كارگاه آموزشي ويژه مسئولين رابطين در خصوص بخشنامه ها و دستور العمل هاي رابطين بهداشت  -
  .با نهضت سواد آموزي به منظور شناسايي افراد بي سواد و كم سواد شهرستان  همكاري -
  .همكاري رابطين بهداشت در خصوص تكميل پرسشنامه هاي طرح سالمت سالمندان  -
  .دعوت و پيگيري شركت نمايندگان شهرداري در كالس هاي رابطين به منظور رسيدگي به مشكالت بهداشتي محالت -
به كربالي معال و اهداء جوايز  روي رابطين بهداشت در هفته سالمت و قرعه كشي جهت اعزام سه نفر  برگزاري پياده -

 شركت كنندگان در پياده روي نفر از رابطين  50به 

روي خانوادگي رابطين بهداشت بـا شـعار    همكاري با واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ي غيرواگير و شركت در پياده -
  .سالمت قلب در محيط كار  پيش به سوي

 :برنامه آموزش و باز آموزي كاركنان و دانشجويان  -1-14-2-13

ويـژه كليـه گروههـاي هـدف و طـرح در      ) خالصه مشخصات دوره هاي آموزشي (  4تهيه وجمع بندي فرمهاي شماره  -
  ي ذيربط شوراي آموزشي معاونت و كميته راهبري ستاد دانشگاه و اعالم مجوز آموزشي به واحدها

  براي ارزيابي آموزشهاي كاركنان  SPSSتهيه برنامه نرم افزاري  -
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  و انجام امور مربوطه ) آموزش مداوم و حوزه معاونت بهداشتي( ستادي واحدهاي موزشهاي پيشنهاديآ آوري جمع و پيگيري -
  به روز رساني شناسنامه آموزشي جهت كليه پرسنل   -
  هاي عمومي آموزش كاركنان انجام هماهنگي مربوط به دوره -
  برگزار شده و ارائه نتايج آن به واحدهاي ذيربط  يارزشيابي كليه كارگاهها و برنامه هاي آموزش -
  نظر سنجي از فراگيران در كليه كارگاهها و برنامه هاي آموزشي و ارائه نتايج آن به واحدهاي ذيربط -
  ي ، شناسنامه آموزشي ، و تعجيل در گروه انجام كليه امور مربوط به محاسبات ساعات آموزش -
  انجام كليه امور مربوط به كسب گواهي مهارت دوم براي پرسنل مشمول اين ماده  -
  جلسه  هماهنگي و توجيهي  6انتخاب رابط آموزشي از واحدهاي ستادي و برگزاري  -
  جلسه  شوراي آموزشي و پيگيري مصوبات آن  26تشكيل  -
  )متن موافقت شد 17متن بررسي شده با  49از (شي ارسال شده از پرسنل و تعيين امتيازات مربوطه ارزيابي متون آموز -
   بازنگري فرم الف و ب و فرم ارزيابي و تهيه دستورالعمل تكميل آنان و ارسال به كليه مراكز شهري و روستايي واحدهاي ستادي -
  ر معاونت بهداشتي پيگيري ونصب و راه اندازي برنامه نرم افزار آموزش د -
  وب سايت جهت اطالع پرسنل در برنامه آموزشي رائها -
  روز با همكاري واحدهاي ستادي 30 به مدتجديد  نيروهاي از  نفر 32آموزش بدو خدمت دوره 5 برگزاري و ريزي برنامه -
شـجويان دوره هـاي   همكاري وهماهنگي با دانشكده هاي، پرستاري مامايي، بهداشت در خصوص آمـوزش و اعـزام دان   -

  دوره  21نفر در  462پزشكي اجتماعي به تعداد
همكاري و هماهنگي با دانشكده پزشكي در خصوص كارورزي دانشجويان پزشكي در روستا ها و انجام آزمون نهـايي   -

  )دوره  4نفر در  28به تعداد(پس از پايان دوره كارورزي 
  رورزي مراكز بهداشتي درماني پايان دوره كا رسيدگي به مشكالت دانشجويان در -
  تكميل برنامه كامپيوتري مربوطه و ايميل به دفتر فصلنامه بهورز  ،بندي فرم نظرسنجي از فصلنامه بهورز و طبقه آوري جمع -
  همكاري با فصلنامه در خصوص تهيه و ارسال مطالب علمي  -
گروههاي هدف با همكاري واحدهاي ستادي بـه  برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري برنامه هاي آموزشي جهت كليه  -

  نفر  3714دوره آموزش تخصصي براي  33تعداد 
 واحد آموزش بهورزي شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل جهت يكسان سازي فرآيند برگزاري دوره هاي آموزش با هماهنگي -

  برنامه تربيت دانش آموز بهورزي  -1-14-2-14 
 –ناظمه ( آموزان دوره يازدهم و ساير امور رفاهي آنان از جمله  شكيل پرونده اداري دانشهماهنگي و پيگيري جهت ت -

  .... ) وسايل آموزشي و ورزشي-بيمه –حقوق  –لباس  –غذا 
  آموزان با مقررات مركز آموزش بهورزي و شرح و ظايف آنان برگزاري جلسه توجيهي و آشنايي دانش -
  جديد جهت برگزاري دوره هاي آموزشيامه ن برنامه ريزي براساس آئين -
  پيگيري و هماهنگي جهت تجهيز خانه هاي بهداشت آموزشي و ارسال ليست تجهيزات مورد نياز به مراكز مربوطه  -
  پيگيري و هماهنگي با مراكز شهري جهت كار آموزي عملي دانش آموزان  -
  يج آن جهت ارتقاء كيفيت آموزش دانش آموزاننظر سنجي از مربيان توسط دانش آموزان بهورزي و استخراج نتا -
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  شوراي  بهورزي حوزه معاونت بهداشتي

–حدهاي حراست نمايندگان وا مسوول مركز آموزش بهورزي،برگزاري جلسه توجيهي با حضور معاون بهداشتي ، -

  راي بهورزي امه شون شبكه بهداشت ودرمان آران وبيدگل در خصوص آئين اموراداري ،ستاد دانشگاه و  –گسترش 
 اطالع رساني به مراكز و انجام انتخابات شوراي بهورزي براساس دستورالعمل -

 تشكيل جلسات شوراي بهورزي و طرح مشكالت موجود -

خريد هدايا به مناسبت روز بزرگداشت مقام بهورز براي كليه بهورزان كاشان و آران و بيدگل وبرگزاري جشـن در   -
 ن و بيدگل شبكه بهداشت و درمان شهرستان آرا

 انتخاب مربي و بهورز نمونه كشوري و شركت درجشن كشوري -

 پيگيري اجراي برنامه بيمه مسئوليت بهورزان شاغل و ساير پرسنل -

  برنامه تنظيم خانواده  -1-14-2-15
 1388سالمورد نياز در برآورد اقالم پيشگيري از بارداري  -

 )قرص لوونورژسترول و آمپول سيكلوفم ( تهيه و توزيع اقالم جديد پيشگيري از بارداري  -
 تشكيل جلسه هماهنگي با امور مالي و دارويي جهت مشكالت دارويي موجود  -
  آوري فرم دارويي واحدهاي بهداشت خانواده و ارسال فرم درخواست دارو به انبار دارويي جهت توزيع در مراكز  جمع  -
رخانجات ،كلنيك هاي خصوصي ،بيمارستان هـا و نيـروي انتظـامي     تامين و توزيع وسايل پيشگيري از بارداري جهت كا-
  )قراص در طول سال  240بليستر و كاندوم  44بليستر، قرص الينسترنول  337توزيع شده LDتعداد قرص(
 ....تهيه شاخص هاي مربوط به امنيت كنتراسپتيوها از جمله موجودي صفر در مراكز و   -  
 جمعيت در تير ماه هفته برگزاري برنامه هاي  -  
  تهيه و نصب شعار جمعيت در تابلوي تبليغاتي دانشگاه -
  برگزاري جلسات آموزشي جهت كارمندان مرد ادارات به مناسبت هفته جمعيت در شهرستان  آران و بيدگل  -
 NSV تكثير پمفلت روش هاي اورژانس پيشگيري از بارداري و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و مركز - 

برگزاري كالس هاي آموزشي در خصوص روشهاي جديد پيشگيري از بارداري، حاملگي ناخواسته و تنظـيم خـانواده     -
 هاي بهداشت در طول سـال توسـط پرسـنل بهداشـتي و آمـوزش       در مراكز بهداشتي درماني، پايگاههاي بهداشتي و خانه

  نفر زن واجد شرايط  3000
  گذاري در شهرستان IUDشهري بر اساس برنامه استاندارد  درماني مراكز بهداشتي ماماهاي پايش پايان و طرحي يماماها پايش شروع -          
  بهگران و بهداشت كار  از نفر 50آموزش تنظيم خانواده به  -
  همكاري با دانشكده بهداشت جهت آموزش دانشجويان فيلد پزشكي اجتماعي  -
 پوشش كميته امداد در خصوص روشهاي پيشگيري از بارداري و بهداشت فردي  نوعروسان تحت نفر از 30به  آموزش -
 فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و ارسال به اداره كلسه ماهه تهيه عملكرد   -
  تهيه و تدوين برنامه عملياتي - 

 مين اجتماعي از مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي شهيد بهشتي و تا TLو IUD  ،NSVجمع آوري اطالعات  -
  ماه يكبار  3از مراكز بهداشتي درماني و ارسال به اداره كل هر  108جمع آوري ماهيانه آمار   -
  و توزيع حق الزحمه در آن  بيمارستان ها  TLبررسي مدارك ارسالي از بيمارستان شهيد بهشتي و شبيه خواني مربوط به  -
 به مراكز بهداشتي درماني و دانشگاههاي كشور      تهيه گاهنامه ارتباط ويژه هفته جمعيت و ارسال –
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مكاتبه با كليه مراكز بهداشتي درماني وتاكيد بر آموزش هاي صحيح و اصولي در مورد تنظيم خانواده به زنـان در هفتـه    -
 1388جمعيت و استمرار آموزش ها و ارتقاء شاخص هاي تنظيم خانواده تا پايان سال 

 درخصوص برگزاري آزمون تنظيم خانواده جهت كليه كاركنـان  1387مومي دانشگاه در اسفند ماه سال پيرو مكاتبه با روابط ع -

 . مربوط به اين آزمون و صدور مجوز از طرف وزارت متبوع اقدام گرديد سئواالت و آموزشي جزوه  دانشگاه، درزمينه تهيه
هاي     جمعههاي نماز خطبه جهت ارائه در آموزشي رسال مطالبو ا و تهيه جمعهبرگزاري اقامه نماز اتبه با ستادمك و هماهنگي -

 و پيگيري جهت اجراي آن                               19/4/88كاشان وآران و بيدگل در تاريخ 
نصب پوستر روز جهاني جمعيت در تابلوي تبليغاتي دانشگاه در هفته جمعيت با هماهنگي هاي الزم  بـا روابـط عمـومي     -

 ه در اين زمينه دانشگا
تهيه مطالب آموزشي در مورد تنظيم خانواده و چالش هاي حاملگي ناخواسته و همـاهنگي جهـت درج در  صـفحه اول     -

 سايت دانشگاه و معاونت 
 در سر برگ مكاتبات اداري دانشگاه  2009مكاتبه با مديريت امور اداري دانشگاه جهت درج شعار جمعيت سال  -

و شعار هـاي مربـوط بـه سـالمت زنـان و       149هاي تبليغاتي در زمينه حاملگي نا خواسته، تلفن گوياي تهيه و نصب پرده  -
 دختران در مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي شهرستان 

 با تاكيد بر نقش و جايگاه زنان در خانواده بهداشتياران كارآموزش دانشجويان، بهگران و  -

  :قبل از ازدواج بر نامه مشاوره  - 1-14-2-16
  كاشان و شهيد بهشتي آران و بيدگل  مشاوره قبل از ازدواج گالبچيزوج در مراكز4884  ازازدواج جهت مشاوره قبل كالسهاي برگزاري  - 

  كالس هاي مشاوره قبل از ازدواج  و ارائه درتوسط مكتب كوثر كاشان  تهيه شده تكثير مطالب مربوط به مسائل شرعي   -
  جين به مراكز بهداشتي درماني جهت ارائه خدمات تنظيم خانواده و بارداريمعرفي زو -

  برنامه ترويج تغذيه با شير مادر -1-14-2-17
اهداي جايزه به پرسنل مراكز بهداشتي درماني شهرستان آران و بيدگل كه در زمينـه ارتقـاء شـاخص هـاي شـير مـادر و        -

  نوزادان فعاليت داشته اند  
 مراكز بهداشتي درماني كودك ومادر در بيمارستان هاي دوستدارشير با تغذيه ترويج جهاني هفته گراميداشت جلسه برگزاري -
 برگزاري كميته دانشگاهي و شهرستاني ترويج تغذيه با شير مادر   -
 ارزيابي مجدد بيمارستان هاي دوستدار كودك و  بازديد  -
  دوستدار كودك و بيمارستانهاي دانشگاه هاي مادر به معاونت يش يج تغذيه باترو در زمينه آموزشي كتب و پمفلت، جزوه ارسال -
همكاري با تحصيالت تكميلي دانشگاه در زمينه برگزاري كارگاه ترويج تغذيه با شـير مـادر جهـت دسـتياران اطفـال و       -

 امه و اجراي آن زنان بصورت تدريس، تكثير جزوات شير مادر و همكاري با دبير كارگاه در زمينه تدوين برن
 آموزش عملي مشاوره شيردهي به پرسنل مراكز بهداشتي درماني  -
  تهيه تراكتهاي آموزشي شير مادر بر اساس شعار هفته جهاني شير مادر -
 همكاري با بيمارستانهاي داوطلب دوستدار كودك به منظور اجراي اقدامات دهگانه -
ا شير مادر  و تغذيه با شير مادر در نيم ساعت اول پـس از تولـد بـراي    برگزاري كالس هاي آموزشي تغذيه انحصاري ب  -

 كليه مادران باردار و شيرده در مراكز بهداشتي درماني توسط پرسنل
 آموزش نيروهاي بدو خدمت در زمينه ترويج تغذيه با شير مادر  -
همكاري بـا دانشـكده هـاي  بهداشـت و     ( آموزش دانشجويان فيلد پزشكي اجتماعي در زمينه ترويج تغذيه با شير مادر   -
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 )پرستاري و مامايي 
 نظارت بر عملكرد كميسيون شير مصنوعي  -
  نظارت بر انبار دارويي در زمينه تعداد و چگونگي توزيع قوطي هاي شير مصنوعي و برآورد ساليانه آن   -
  دوستدار كودك شهرستان آران و بيدگل تهيه پمفلت هاي شير مادر جهت مادران تازه زايمان كرده در بيمارستانهاي -
  تهيه كيف هاي آموزش مشاوره شير دهي جهت مراكز بهداشتي درماني شهرستان آران و بيدگل  -
 اقدامات اوليه در خصوص راه اندازي بانك شير مادر در بيمارستان سيدالشهداي شهرستان آران و بيدگل  -

  : برنامه كودك سالم  -1-14-2-18
  جويان فيلد پزشكي اجتماعي در زمينه كودك سالمآموزش دانش -
  آموزش نيرو هاي بدو خدمت در زمينه كودك سالم -
 ) كودك سالم( بررسي مرگ هاي خارج بيمارستاني بر اساس نظام مرگ كودكان  -
 ته ها ماهه خارج بيمارستاني و انجام مداخالت پيشنهاد شده در كمي 59تشكيل كميته هاي مرگ كودكان يكماهه تا  -
  پايش و  نظارت برنامه كودك سالم  -
 بازديد از انبار دارويي و پيگيري جهت خريد مكمل هاي كودكان  -
 همكاري با تحصيالت تكميلي دانشگاه درخصوص برگزاري كارگاه هاي كودك سالم  -
  برگزاري كارگاه مراقبت هاي ويژه در كودكان  -
  ل در زمينه پيشگيري از سوانح و حوادث بر اساس برنامه كودك سالم سا 8آموزش كليه والدين داراي كودك زير  -
  عصر درزمينه ارجاع كودكان داراي مشكالت تكاملي گفتاردرماني بيمارستان اخوان ومركز توانبخشي نگار بخش هماهنگي با -

 :برنامه مانا   -1-14-2-19
 پزشكان مراكز بهداشتي درماني روستايي ماه يكبار توسط معاونت بهداشتي و  6نظارت و پايش مانا هر  -
 همكاري با تحصيالت تكميلي دانشگاه در خصوص آموزش دستياران كودكان  -
آموزش بدو خدمت پزشكان طرحي و بيمه روستايي و همچنين ماماهاي طرح بيمه روستايي به صورت چهره بـه چهـره    -

 فردي و گروهي
  مينه مانا آموزش دانشجويان فيلد پزشكي اجتماعي در ز -

  :برنامه مادران  -1-14-2-20
  تهيه چك ليست ارزيابي مهارتهاي پرسنل و انجام ارزيابي پرسنل -
  هماهنگي با مدير گروه زنان و زايمان در زمينه برنامه هاي آموزشي معاونت بهداشتي -
  برگزاري كنفرانس علمي يك روزه ديابت وبارداري -
  ت پوشش كميته امداد امام خميني برگزاري جلسه آموزشي جهت زنان تح -
 برگزاري جلسه آموزشي جهت بهداشت ياران كار -
  از  فرم هاي ارسالي معاونت درمان    LBWو آمار  IUFDاستخراج آمار مواليد ، آمار  -
  توزيع وتكثير  پمفلت مراقبت پيش از بارداري -         
  تدرج در وب ساي تهيه مطلب جهت ترويج زايمان ايمن و -
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  :برنامه زنان  -1-14-2-21
  تهيه متن روز ملي سالمت زنان و ارسال به روساي ادارات  -
  طراحي و چاپ كارت روز ملي سالمت زنان و توزيع در ادارات دولتي و مراكز بهداشتي درماني  -
  جهت پزشكان خانم و ماماها CBEبرگزاري كالس آموزشي   -
  زودرس سرطان پستان جهت كاركنان بهداشتي  برگزاري كالس آموزشي اهميت شناسايي -
  همكاري با گروه زنان و زايمان در برگزاري سمينار علمي تشخيص توده هاي پستاني  -
  از پاتولوژي و پيگيري تا حصول نتيجه  ab normalتهيه آمار پاپ اسمير  و دريافت موارد  -
 ي كاشانبرگزاري كالس آموزشي سرطان پستان جهت كاركنان زن شهردار -

  برگزاري جلسه آموزشي جهت زنان تحت پوشش كميته امداد امام خميني  -
  آموزش دانشجويان فيلد پزشكي اجتماعي در زمينه برنامه سالمت زنان -
  برگزاري جلسه آموزشي جهت بهداشت ياران كار و بهگران درزمينه برنامه سالمت زنان -
  نان  زن آموزش و پرورشبرگزاري كالس آموزشي سرطان پستان جهت كارك -
  برگزاري كالس آموزشي سرطان پستان جهت كاركنان  زن دانشگاه كاشان -

  برنامه ارتقاء سالمت دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه در زمينه تغذيه و آهن ياري هفتگي -1-14-2-22
ارس در خصـوص آمـوزش تغديـه سـنين     نفر از مديران و معلمين مـد  90توجيهي جهت  –برگزاري دو جلسه آموزشي  -

 مدرسه و برنامه آهن ياري دانش آموزان 

توزيع مطالبي در خصوص اجراي برنامه و كمبود آهن و كم خوني ناشـي از آن در بـين شـركت كننـدگان از مـدارس       -
  مجري برنامه جهت توزيع ميان دانش آموزان 

از دانش آموزان دختر % 100( هنمايي و متوسطه در برنامه نفر دانش آموز دختر مقطع را 16600تحت پوشش قراردادن  -
  ) از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه % 100مقطع راهنمايي و 

 )عدد 000/263حدود(ارسال قرص فرفوليك براي معلمين داوطلب مدارس مجري برنامه  -

بـراي دانـش آمـوزان راهنمـايي و     هفته  16و  12ساعت و اجراي آهن ياري هفتگي به مدت  10آموزش تغذيه به مدت  -
 متوسطه توسط معلمين داوطلب دوره ديده در مدارس

  : آموزش در زمينه اصالح الگوي غذايي برنامه
و كمبــود ريزمغــذيهاي آهــن ، روي، كلســيم و ) و ســالمندي ( برگــزاري جلســات آموزشــي در زمينــه تغذيــه ســالم  -1

  :پيشگيري از اضافه وزن و چاقي براي
 نفر  350بهداشتي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به تعداد  پرسنل –الف 

  نفر  36به تعداد ) بدو خدمت ( پزشكان ، كارشناسان و كاردانهاي بهداشتي شاغل   -ب 
  نفر  246نفر و پزشكي اجتماعي  33دانشجويان كارشناسي بهداشت عمومي، واحد كارآموزي ستادي به تعداد  _ج 
آموزشي در زمينه اصول تغذيه سـالم وراه هـاي پيشـگيري ازكمبـود هـاي آهـن، كلسـيم و روي ،         برگزاري جلسات -2

  :اضافه وزن و چاقي براي 
  نفر880نفر و والدين آنها حدود  1345دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي بويژه دختران حدود  -الف
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  نفر  88به تعداد ) ره(نوعروسان كميته امداد امام  -ب
  نفر  80به تعداد ) خواهران ( سيج مربيان ب -ج
  نفر  13مديران و مربيان روستا مهد ها به تعداد  -د
  نفر  306اصناف مرتبط با توليد وتوزيع مواد غذايي با هماهنگي واحد بهداشت  محيط به تعداد  -ه 
طرح تهيه و توزيع يك وعـده  همكاري با اداره بهزيستي شهرستانهاي  كاشان و آران و بيدگل  در خصوص اجراي  - 3        

  غذاي گرم در روستا مهدها 
   :برنامه سالمندان  -1-14-2-23

 اجراي برنامه ادغام سالمت سالمندان در كاشان -        

هم ارز بـا كـارت منزلـت    (هماهنگي با بهزيستي استان براي ارائه كارت كرامت به سالمندان و بازنشستگان مشاغل آزاد -
   )بازنشستگان دولتي

  جلسه هماهنگي با اداره بهزيستي در زمينه كميته ساماندهي سالمندان  3برگزاري  -
  تهيه عملكرد برنامه هاي سالمندان هر سه ماه يكبار وارسال به دفتر سالمت خانواده وپيرو آن دريافت اعتبار  - -
نظـام پزشـكي، نماينـده روابـط      برگزاري جلسه هماهنگي با متخصصين اورولوژي، و معاونت درمـان نماينـده سـازمان    -

  عمومي دانشگاه و مسئولين واحدهاي بهداشت حرفه اي، غير واگير، واگير، آموزش بهداشت 
  شهرستان با همكاري رابطين  60- 69در طرح بهبود شيوه زندگي سالم جهت سالمندان  سالمندان مشكل سنجيانجام نياز -
  ان توسط متخصصين اورولوژي پزشك جهت آموزش تخصصي معاينات مرد 5انتخاب  -
  مركز جهت انجام معاينات مردان واطالع رساني به مردم  3انتخاب  -
  جلسه آموزشي جهت سالمندان تحت پوشش كميته امداد در كاشان و روستاهاي تابعه  10برگزاري   -
اداره سـالمت سـالمندان    تهيه مجموعه رفتارهاي هدف از كتب بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي وارسال بـه  -

  جهت استفاده كليه دانشگاهها 
 اجراي برنامه ادغام يافته سالمت سالمندان در شبكه بهداشت شهرستان آران و بيدگل - 

 اجراي كالس آموزشي تغذيه در دوران سالمندي جهت كلي پرسنل بهداشتي - 

 ستي برگزاري سه دوره مسابقات قرآني سالمندان با همكاري اداره بهزي- 

  نفر در ورزشگاه تختي 2000برگزاري جشن بزرگ سالمندان باحضور  -  
  :برنامه خدمات مراقبتي دانش آموزان  -24 -1-14-2

اين خدمات با هدف سنجش سالمت جسماني و رفتاري دانش آموزان در پايه هاي  اول ابتدايي ، راهنمـايي و متوسـطه انجـام    
درصـد  از دانـش آمـوزان منطقـه تحـت پوشـش          80خدمات مراقبتي حدود   88-89در نيمسال اول سال تحصيلي. مي گيرد

درصد از دانش آموزان پايـه اول    92درصد  از دانش آموزان پايه اول ابتدايي و 90دانشگاه انجام شده است بطوريكه  حدود 
آموزش و  پرورش تحت پوشـش  درصد از دانش آموزان پايه اول متوسطه با هماهنگي و همكاري بين بخشي  57راهنمايي و 

 .اين خدمات قرار گرفته اند

پيش بيني مـي   ادامه دارد و 89ارديبهشت  متوسطه تا قابل ذكر است پايگاه سنجش سالمت دانش آموزان پايه اول راهنمايي و
 .در صد برسد 90گردد با انجام معاينات اين دانش آموزان، پوشش مراقبت آنان به بيش از 
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ــت ن  ــين مراقبـ ــاظ       همچنـ ــه لحـ ــه بـ ــه كـ ــورت گرفتـ ــنجش صـ ــاي سـ ــاه هـ ــتان در پايگـ ــه دبسـ ــدو ورود بـ ــوزان بـ وآمـ
  :  اقدامات ويژه در اين زمينه توضيحاتي به شرح ذيل آورده مي شود

در راستاي انجام خدمات مراقبتي نوآموزان با توجه به اينكه از جمله بيشترين اختالالت در نوآموزان معاينه شده در سال هاي 
به گونه اي كه همزمان با سنجش سالمت نوآموزان .ت رشد  بوده است لذا اقداماتي در اين زمينه صورت گرفتاخير اختالال

دور سر بـه سـن آنهـا در شـش سـال اول تولـد از        وزن به سن و آنان با وضعيت منحني هاي قد به سن،BMI وضعيت منحني 
 . و تحليل قرار گرفتروي كارت رشدشان بررسي وثبت گرديده و نتايج آن مورد مقايسه 

مداخله اي  از طرفي با توجه به اهميت پيگيري و انجام ارجاعات تخصصي و ضرورت آن در شناسايي اختالالت نوآموزان ،
با هدف تعيين تاثير پيگيري و ارجاعات تخصصي نوآموزان در شناسايي وضعيت سالمت آنان همزمان با سنجش سالمت 

 :نتايج آن بدين شرح است آنان صورت گرفت كه خالصه اي از 
بيش از نيمي از آنان به متخصص  .درصد از موارد مشكوك به اختالالت سايكولوژي نيازمند به ارجاع تخصصي بودند 5/36

  .درصد از موارد توسط متخصص تاييد شد 5/58مراجعه نموده  واختالل رفتاري 
بقيه به  و. رگرفتندقرا 2تحت درمان سطح  آنها از درصد 5/99از نوآموزان مشكوك به كم خوني بودند،  درصد 4/20 

  .درصد از موارد ارجاعي مورد تاييد متخصص قرار گرفت75كم خوني .متخصص ارجاع شده اند
درصد  53درصد به متخصص ارجاع شده، بيماري  65مشكوك به بيماري هاي قلب وعروق، ) درصد2/1(نوآموز  46از  

  .  قرار گرفتند 2تحت درمان سطحآنها توسط متخصص تاييد وبقيه آنها 
  : ساير اقدامات انجام شده دربرنامه خدامت مراقبتي دانش آموزان شامل  

  .باز بيني پرونده بهداشتي مدرسه وفرم هاي داخل آن     -         
 باز بيني فرم هاي آماري بهداشت مدارس    -         
 درماني تحت پوشش دانشگاه در خصـوص تغييـرات فـرم هـاي آمـاري و      باز آموزي وآموزش پرسنل مراكز بهداشتي -        

 .پرونده بهداشتي مدرسه 
  :برنامه واكسيناسيون توأم دانش آموزان   -1-14-2-25

  مكاتبه با آموزش و پرورش بمنظور هماهنگي بيشتر و تعيين زمان و مكان واكسيناسيون  -
 ) باشد درصد مي 100پوشش برنامه (دانشگاه  تحت پوشش و روستايي مناطق شهري كليه آموز در دانش 5536واكسيناسيون -

  : برنامه كاهش آلودگي پديكلوزيس در مدارس  -1-14-2-26
مكاتبه با آموزش و پرورش و تأكيد بر ضرورت همكاري بيشتر مديران و پيگيـري در زمينـه آمـوزش دانـش آمـوزان و       -

  اولياء آنان و كنترل آلودگي در مدارس 
  ش مربيان بهداشت مدارس در زمينه كنترل پديكلوزيس در مدارسآموز -
  88تابستان  –در مجله بهورز )دردسر هاي يك انگل اجباري (تهيه وچاپ مقاله شپش  -
نفر ازدانش آموزان توسط نيروهاي بهداشتي دانشگاه ومربيان بهداشت آمـوزش و   64000غربالگري و بيماريابي حدود  -

  . ) مي باشد% 100ي درگروه هدف پوشش غربالگر( پرورش 
  )در صد/. 6ميزان آلودگي (دانش آموز آلوده و ساير افراد آلوده در خانواده  370پيگيري، ارجاع و درمان رايگان  -
  نفر از دانش آموزان   37432جلسه آموزشي جهت  688برگزاري -
  دارس  نفر از اوليا دانش آموزان و م 11247جلسه آموزشي جهت  419برگزاري  -
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  :آموزش سالمت دانش آموزان  -1-14-2-27   
اكز بمنظور ارتقاء سالمت دانش آموزان وساير گروههاي هدف مدارس، برنامه هاي آموزش سالمت توسط پرسنل مر

  .هاي ملي ومنطقه اي اجرا گرديدبهداشتي درماني بر اساس نياز
  : در اين راستا ساير اقدامات انجام شده شامل 

جهت مدارس  "راز شاد زيستن"جهت مدارس مقطع متوسطه،"رازموفقيت  "هاي ديداري آموزشي شامل تهيه رسانه -
  جهت مدارس مقطع ابتدايي  "دهان ودندان "مقطع راهنمايي و

قابل ذكر است اين رسانه هاي آموزشي با هماهنگي درون بخشي و برون بخشي واحد هاي ذير بط و بر اساس آناليز آمار 
 .ز هاي سنين دانش آموزي تهيه گريده استاختالالت ونيا

رواني ،اجتماعي و  با واحد سالمت»اختالالت شايع روانپزشكي درنوجوانان «آموزشي  CDوتكثير همكاري در تهيه  -
  ارسال آن به كليه واحدهاي بهداشتي درماني تابعه دانشگاه 

 شركت در جلسات كميته اطالع رساني آموزش ايدز در مدارس  -

 جهت مربيان بهداشت مدارس»ايمني در برابر پرتو هاي غير يونيزان «سه آموزشي برگزاري جل -

جهت پرسنل  »بيماري هاي نياز مند مراقبت ويژه در دانش آموزان /مجموعه آموزشي اختالالت « گرد آوري  -
 بهداشتي درماني مراكز 

  ان انجام اصالحات  پروپوزال طرح نياز سنجي آموزش بهداشت مدارس شهرستان كاش -
  برنامه ريزي جهت كارآموزي يكماهه دانش آموزان كودكياري در مراكز بهداشتي درماني -
  برگزاري سه جلسه آموزش ويژه مربيان بهداشت مدارس درخصوص خدمات مراقبتي دانش آموزان و تغذيه -
  برگزاري آموزش تئوري و عملي مربيان بهداشت مدارس در خصوص بهداشت دهان و دندان  -
  راكز بهداشتي درماني جهت اجراي مسابقات بهداشتي در بين دانش آموزان واهداي جوايز به آنهاهمكاري با م -

 :برنامه  سالمت  جوانان-2-28- 14- 1

 :مشاركت در تشكيل شناسنامه سالمت دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي كاشان   )الف

دو ورود به دانشگاه علـوم پزشـكي و بـا مشـاركت     اين برنامه با هدف سنجش سالمت جسماني ، رواني ورفتاري دانشجويان ب
 . معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه اجرا گرديد

  :خالصه اقدامات انجام شده آن به شرح ذيل مي باشد 
  برگزاري جلسات با پزشكان مجرب جهت بازبيني شناسنامه سالمت دانشجو  -
 كردن شناسنامه سالمت دانشجو برگزاري جلسات با معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه ونهايي  -

 طراحي فرم هاي آماري وجمع آوري اطالعات شناسنامه سالمت دانشجو  -       
  :آموزش جوانان غير شاغل به تحصيل )ب

  .ادامه يافت 88آغاز وتا سال 87اين برنامه با هدف شناسايي و آموزش سالمت در جوانان غير شاغل به تحصيل  از سال  
  :88ال اهم فعاليت هاي س

  توسط واحد سالمت رواني اجتماعي  ")مهارت رفتار جرأت مندانه (مهارت قاطعيت "تهيه مجموعه آموزشي  -

  تهيه پيش آزمون وپس آزمون جهت ارزشيابي برنامه آموزشي جوانان غير شاغل به تحصيل  -
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مت  جوانـان غيـر شـاغل بـه     مكاتبه با مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه واعالم اولويتهاي آمـوزش سـال   -
  .تحصيل به آموزش گروه فوق الذكر با استفاده از اولويت هاي آموزشي

  :هدايت واجراي برنامه هاي ارتباطي نظارت، توسعه،-2-29- 14- 1
 :گراميداشت هفته سالمت -
  يربطتشكيل جلسه هماهنگي با رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و مسؤولين ارگانها و سازمانهاي ذ -  

 برگزاري مسابقه پياده روي و دوچرخه سواري بانوان  -   

  اجراي مصاحبه مطبوعاتي در هفته سالمت  -    
  نواختن زنگ سالمت با حضور رياست محترم دانشگاه و مديريت محترم آموزش و پرورش در مدرسه راهنمايي دخترانه شاهد  -    

    .شتي وخانواده آنانپرسنل معاونت بهدابرپايي  جشن سالمت ويژه  -
 ونهادهاي دولتي و ارسال هدايا باشعار سالمت روان همراه با شاخه گل به تمامي سازمانها، ارگانها  -

  بهداشتي درماني مراكز
  تهيه وارسال بسته هاي آموزشي درراستاي شعار سازمان جهاني بهداشت به مراكز بهداشتي درماني -
  درسطح جامعه   رراستاي شعار سازمان جهاني بهداشت دبرگزاري مجموعه كالسهاي آموزشي -

  ي به سازمانها وارگانهاي زيربطتهيه وتوزيع بسته هاي آموزش -       
 .اجراي مانور تخليه ساختمان در معاونت بهداشتي ومدرسه راهنمايي دخترانه شاهد-       

 :ي حامي سالمتاتوسعه وتامين محيط ه-
  اسالمي  در زمينه ارسال كتاب آيين تندرستي وتحويل آن به روحانيون هماهنگي با سازمان تبليغات-
  .پيگيري ،جمع آوري وجمع بندي آموزشهاي انجام شده در ماه مبارك رمضان توسط روحانيون-
  .برپايي غرفه سالمت در نمايشگاه سالمت وامنيت اجتماعي به مناسبت هفته نيروي انتظامي - 

  .ا وكالسهاي آموزشي مرتبط با سالمتهبرگزاري همايش ها،كارگاه همكاري با فرهنگسراي مهردر -
  همكاري با نهضت سواد آموزي در زمينه برگزاري كالسهاي آموزشي با موضوع سالمت -
 تعامل وهمكاري با بسيج سازندگي سپاه در زمينه تربيت مربي بسيج -

  توسعه ،نظارت ،هدايت واجراي برنامه هاي اطالعاتي -2-30- 14- 1
  .درج مطالب آموزشي وبهداشتي در روزنامه هاي محلي -
  .آموزش واطالع رساني درخصوص موضوعات بهاشتي از طريق وب سايت -
  .انتشار اخبار معاونت ازطريق وب سايت -
  .توسعه كمي وكيفي تحقيقات ارسالي به شوراي پژوهشي -
  .ساماندهي وثبت اطالعات طرحهاي تحقيقاتي -
 .ه هاي سالمت از طريق پيام كوتاهطراحي واجراي برنام -

  :توسعه ،هدايت، پايش ونظارت برنامه هاي آموزشي-1-14-2-31
   برنامه ارتقاء مداخالت آموزش سالمت در مراكز ، پايگاهها و خانه هاي بهداشت -
  .نظارت برفرايند طراحي،اجرا وارزشيابي نياز سنجي-



  ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشاندانشگا 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                 

 

 

  موزشي راكزجمع آوري،جمع بندي ،تجزيه وتحليل فعاليتهاي ْآ-
  بازديد نظارت وارزشيابي فعاليتهاي آموزشي مراكز -
  ارتقاء برنامه بانك اطالعات آموزش وارتقاءسالمت-
  همكاري باپايگاه تحقيقات جمعيتي درزمينه هاي برگزاري كالسهاي آموزشي  -
حاصل آن  اوخانه هاي بهداشت كههجلسه آموزشي در سطح مراكز بهداشتي درماني ،پايگاه7458برگزاري -
 .بوده است نفر245739ساعت آموزش براي5189

  :ارزشيابي برنامه  توليد رسانه هاي آموزش سالمت پايش و اجرا، هدايت،-1-14-2-32
  .باموضوعات مختلف سالمت فيلم هاي آموزشي و پوستر ،پمفلت ،نظارت وارزشيابي گاهنامه ارتباط چاپ، ،طراحي-
 )ها ومناسبتها هفيلمبرداري ازكالسها،كارگا(هت پوشش سمعي ،بصري همكاري با واحدهاي ستادي ومحيطي ج-

  :سال  12برنامه پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان ودندان كودكان زير  -33 -1-14-2
 ) .چگونه از پوسيدگي دندان هاي كودكانمان جلوگيري كنيم (  عدد پمفلت آموزشي با عنوان 1000تهيه  -

  و روستايي شهري درماني بهداشتي مراكز سال در 12اپي با وارنيش فلورايد براي كودكان زير مورد فلورايدتر 4120انجام  -
 سال در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي  12مورد فيشور سيالنت براي كودكان زير  2486انجام -

 ري و روستايي سال در مراكز بهداشتي درماني شه 12مورد معاينات دهان و دندان كودكان زير  1946انجام  -

 ها با حضور دندانپزشك در هفته يك روز  برگزاري جلسات آموزشي در مدارس و مهد كودك -

 آموزش دانشجويان پزشكي اجتماعي و نيروهاي بدو خدمت در آموزشگاه بهورزي  -

 برگزاري كالس هاي آموزشي براي بهورزان ، كاردان و كارشناس رشته هاي مختلف  -

 بين دانش آموزان مقطع ابتدايي  عدد مسواك در 1000توزيع  -

ارتقاء كمي و كيفي خدمات بهداشت دهان و دندان در مراكز بهداشتي درماني به ويژه در مركز بهداشتي درماني  -
 گالبچي و كلينيك دندانپزشكي كتابچي 

 ) آمالگام ، كامپوزيت ( سال  12مورد اقدامات ترميمي دهان ودندان كودكان زير  4120انجام  -

سال در مراكز بهداشتي درماني  12غير قابل نگهداري كودكان زير مورد كشيدن دندان هاي عفوني و  6550انجام  -
 شهري و روستايي 

 )  53/3( ساله مراكز روستايي  12و  9، 6كودكان  DMFTاستخراج شاخص  -

   : برنامه  بهداشت آب و فاضالب  -1-14-2-34
  وفاضالب بهداشت محيط راه اندازي وتجهيز آزمايشگاه شيميايي آب  -
  نظيم برنامه نمونه برداري آب مصرفي شهر و روستات -
  درسطح شهر وروستا  يمورد مونه برداري باكتريولوژي آب آشاميدن 2059انجام ن -
  مورد  كلر سنجي از شبكه هاي آشاميدني شهري وروستايي  36295انجام  -
  درسطح شهر وروستا  يدنمورد نمونه برداري شيميايي از  آب آشامي24انجام  -
  صدورصالحيت بهداشتي  براي آبگيري به منظور نظارت بر وضعيت بهداشتي آب انبارها  -
  پيگيري تأمين پركلرين براي  آب انبارها از طريق شركت آب و فاضالب شهري  -
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  ي مكاتبه با معاونت غذا و دارو و مديران كارخانجات توليد يخ به منظور پيگيري يخ بسته بند -
  نظارت بر توزيع صحيح و بهداشتي يخ در سطح شهر و جمع آوري دكه هاي غير بهداشتي   -
  ها انجام بازديدهاي مشترك با سازمان آب وفاضالب روستائي از شبكه آبرساني روستاها بمنظور بررسي  وضعيت شبكه -
و اشند از طريـق فرمانـداري واسـتانداري    كه تحت پوشش سازمان آبفار  نمي ب شبكه آبرساني روستاهائي مسئلهپيگيري  -

  شوراي سالمت 
    واستفاده از كلر مادر ركلرين براي گندزدايي مخازن آبپكيلوگرم  440تحويل  -
از طريق سازمان آبفاربراي روستاهايي كـه دچـار كـم آبـي يـا فاقـد آب       ) تانكر سيار ( پيگيري تأمين آب به طور سيار  -

  آشاميدني سالم بوده اند 
يگيري موارد نامطلوب نتايج كنترل كيفي آب مناطق شهري و روستايي از طريق شـركتهاي آب و فاضـالب شـهري و    پ -

  فرمانداري و بخشداريها و شوراهاي اسالمي –روستايي 
  ارسال نتايج كنترل كيفي آب بمنظور انجام اقدامات الزم به فرمانداري و شركتهاي آب و فاضالب شهري و روستايي -
نتايج كنترل كيفي آب منـاطق روسـتايي  بمنظـور انجـام اقـدامات الزم بـه اسـتانداري اصـفهان و شـركت آب و           ارسال -

  فاضالب استان اصفهان 
  تهيه برنامه عملياتي بهداشت آب در راستاي برنامه استراتژيك معاونت  -
  پيگيري  تهيه وسايل و تجهيزات كنترل كيفي آب  -
   R.Oتصديان واحد هاي تصفيه آب شيرين كن برگزاري كالس آموزشي ويژه م -
خصوص نصب تابلوهاي هشداردهنده آب  منظور نمونه برداري از آب مصرفي دره مراكز تفريحي ب بازديد از پاركها و -

  شرب وغير شرب 
  ائيدبهداشتي و صدور مجوز بهداشتي تانكرهاي مورد ت  فاقد مجوزهاي يآشاميدن حمل آب جلوگيري از تردد تانكرهاي -
  بازديد از واحدهاي تصفيه آب شيرين و كنترل كيفي آبهاي تصفيه و تهيه فرم آئين نامه بازديد   -
  فراهم نمودن امكانات نمونه برداري باكتريولوژي آب براي پادگانها واماكن نظامي  -
  ضالب تصفيه نشدهانجام مكاتبات يا ارگانهاي ذيربط به منظور ممانعت از آبياري سبزيجات خام با پساب فا  -
  .انجام مكاتبات با استانداري اصفهان براي روستاهايي كه دچار كم آبي و يا بي آبي بوده اند -
  آموزش متصديان كليه صنوف در زمينه بهداشت آب در آموزشگاه اصناف  -
  آموزش بهگران و كارشناسان بهداشت حرفه اي در زمينه بهداشت اب در واحدهاي صنعتي  -
  رنامه بازديد از استخرهاي شنا و مكاتبه با مديران بهمنظور اخذ مجوزهاي بهداشتي قبل از بهره برداري اجراي ب -
  اجراي طرح تشديد كنترل كيفي آب در بسيج سالمت نوروزي -
  معرفي  متخلفين  دفع غير بهداشتي فاضالب به مراجع قضايي  -
  ه هاي كنترل كيفي نظارت بر واحدهاي تصفيه آب شيرين كن و انجام برنام -
  پيگيري مشكالت بهداشتي آب شهرك صنعتي هالل وطرح موضوع درجلسات كارگروه بهداشت وكميته هاي تخصصي -
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  :برنامه  بهسازي محيط روستاها  -1-14-2-35 
 متر مربـع كاشـي و سـراميك   1090و سنگ توالت  182ادامه اجراي طرح تشديد بهسازي توالتهاي روستايي و تحويل   -
  خانوار روستايي 142ه ب

سـرويس بهداشـتي بـه      35جهت بهسـازي يـا احـداث    متر مربع كاشي و سراميك   583سره سنگ توالت و  16تحويل -
 مسجد و حسينيه 17

 و شير صابون مايععدد 39سرويسهاي بهداشتي اماكن عمومي و تحويلمورد 9ر اجراي طرح لوله كشي مايع صابون د -
  متر مربع لوله مايع صابون48بون وتحويلعدد مخزن مايع صا7تحويل 

 35ســنگ توالــت و مصــالح بــه  33متــر مربــع كاشــي و  208همكــاري بــا امــداد امــام خمينــي در خصــوص تحويــل    -
  خانوارمستحق و تحت پوشش

  پيگيري اصالح  اجراي طرح جمع آوري ودفن بهداشتي زباله در روستاها وشهرهاي كوچك همجوار -
  :و ايمني موادغذايي  HACCPبرنامه  -1-14-2-36

  مواد غذايي حساس  مورد  1516تنظيم و اجراي برنامه نمونه برداري از  -
  نفر از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي   759صدور گواهينامه بهداشت عمومي ويژه اصناف به  -
  صالحمورد متخلفين مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي به دادگاه  293معرفي  -
  كيلوگرم 439پركلرين به خانوارها جهت سالم سازي سبزيجات و ضد عفوني وسايل به مقدار تحويل  -
متصدي نانوايي جهت قطـع سـهميه آرد بـه    نفر  103مورد نان به منظور تعيين جوش شيرين و معرفي   710نمونه برداري  -

  نان  تعزيرات آرد و
  مورد  165ز آن به تعداد ونمونه برداري ا هادكودكمه كنترل شير توزيعي مدارس و -
كيلوگرم نمكهاي تصـفيه نشـده و فاقـد يـد در مراكـز تهيـه        3265نظارت بر عرضه نمكهاي توزيعي ومصرفي وتوقيف  -

  ...رستورانها و  وتوزيع مواد غذايي بويژه نانوائي ها خواربارفروشي ها و
  جهت كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط ) كننده غذاعوامل آلوده (شت مواد غذايي كارگاه آموزشي مخاطرات بهدا برگزاري  -
 شهر كاشان مشاركت دراجراي طرح پژوهشي بررسي ميزان پراكسايد زولبيا در -

  اجراي طرح پژوهشي بررسي وضعيت بهداشتي آشپزخانه ها و رستوران ها و پيشنهاد ستاره دار نمودن آنها  -
 –مـورد شـكايت بهداشـتي مـردم از طريـق دريافـت تلفنـي         482سيدگي به فعال نمودن ستاد فوريت هاي سالمت محيط و ر -

  حضوري و وب سايت دانشگاه
  مورد صالحيت بهداشتي  50پيگيري تشكيل اتحاديه گالبگيران سنتي و صدور بيش از  -
  پيگيري تهيه آبليموي سنتي پاستوريزه  -
  ... عايت اصول كلرزني آب ،بسته بندي وتشكيل جلسات متعدد با متصديان كارخانجات يخ سازي بمنظور ر  -
  كنترل اقالم خوراكي ، آشاميدني اعم از توليد داخلي و وارداتي از نظر مجوزهاي الزم و تاريخ توليد و انقضاء  -
  برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذايي در سطح شهر -
  ت ابالغيه دستورالعمل استفاده از ظروف يكبار مصرف گياهي درادارا -
 ها شور اتوماتيك در كبابي زن و سيخ كباب ، تهيه دستگاههايهاي گازي هاي زغالي و جايگزين نمودن منقل آوري منقل جمع -

 پيگيري بسته بندي بستني هاي سنتي وجلوگيري از عرضه بستني فله اي  در مراكزتهيه وتوزيع -
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  :  )  BDN( اي اساسي توسعه  برنامه  شهر سالم ـ روستاي سالم با عملكرد نيازه -1-14-2-37
 انجام هماهنگي هاي درون واحدي و استفاده از نقطه نظرات كارشناس مسؤول واحد -
تشكيل جلسه توجيهي براي  مسؤولين كليه ادارات و سازمانهاي ذيربط توسط سازمان رفاهي تفريحي و فرمانداري محتـرم در   -

 شوراي سالمت و امنيت غذايي 
مسؤولين كليات برنامه توانمند سازي جوامع محلي با بهره گيـري از رويكـرد نيازهـاي اساسـي توسـعه       به منظور آشنايي بيشتر -

BDN  تكثير و در اختيار ادارات و سازمانهاي ذيربط قرار داده شد. 
 زندگي  1000 –شهر  1000برنامه ريزي مربوط به شعار جهاني بهداشت  -
ا در سايت سازمان جهاني بهداشت و امضاء توافـق نامـه شـهردار و فرمانـدار     ثبت شهر كاشان بعنوان يكي از شهرهاي سالم دني -

  جهت همكاري الزم در برنامه
  برنامه مداخالت بهداشتي پس از باليا -1-14-2-38

 انجام مكاتبات متعدد با مراكز بهداشتي درماني  -
  پيگيري جهت تهيه تجهيزات مورد نياز در شرايط بحران  -
  ي كميته تخصصي بهداشت درمان درحوادث غير مترقبهبرگزاري جلسات درون بخش -
 بروز رساني بانك اطالعاتي پرسنل در حوادث غير مترقبه -
  كسب افتخار حامي دوستدار سالمت توسط كارشناس برنامه  -
  تدوين برنامه عملياتي مداخالت بهداشتي در باليا در حوزه معاونت   -
  درگير در بالياانجام برنامه هاي آموزشي تخصصي پرسنل واحدهاي   -
  شركت در كميته حوادث غير مترقبه دانشگاه   -
  مناطق مشكات و سن سن   11/1/88مشاركت و مديريت مطلوب در جريان سيل   -
 برگزاري دوره آموزشي خشكسالي  -
  تهيه و تكميل چك ليست ارزيابي آسيب پذيري   -
 بهداشتي درماني و ادارات  آموزش همگاني زلزه در هفته سالمت به كليه مراكز CDتكثير و تحويل   -
  ارسال مقاله سيل جهت انجمن علمي بهداشت محيط كشور   -
  جلد اقدامات بهداشتي درشرايط اضطراري در خصوص زلزله و سيل  2تهيه وتوزيع  -
  پيگيري برنامه پيشگيري و مقابله با خشكسالي   -
  انهاي تابعهتهيه و توزيع تابلو اطالع رساني ستاد فوريتهاي  سالمت محيط در شهرست -
 و بيمارستانها درماني بهداشتي طبيعي در اكثر مراكز اثرات بالياي كاهش و روز سالمت ساختمان در هفته اجراي مانور تخليه -
  اجراي مانور دور ميزي در حوزه معاونت بهداشتي -

  : برنامه كنترل وضعيت بهداشتي مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي واماكن عمومي -1-14-2-39
 ريـال بابـت   43400000مركز تهيه وتوزيع مواد غذايي واماكن عمومي و جذب   434ر صالحيت بهداشتي جهت صدو -

  خزانه داري كل1425حساب قانون بودجه و واريز به   14تبصره  دصدور مجوز براساس بند 
ــت   - ــتي جه ــارت تندرس ــدور ك ــان  9114 ص ــر از كاركن ــه و  نف ــز تهي ــوم    مراك ــاكن عم ــذايي وام ــواد غ ــع م ي و توزي

حسـاب   قـانون بودجـه و واريـز بـه       14تبصـره   دريـال بابـت صـدور كـارت تندرسـتي براسـاس بنـد        286770000جذب
   داري كل خزانه1425
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   %4/91ارتقاء وضعيت بهسازي و بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  -
  %90وضعيت بهسازي و بهداشتي اماكن عمومي  ارتقاء  -
  يد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و اماكن عموميمورد بازد 39805انجام  -
  30/3/88لغايت  25/1/88از برنامه ريزي و كنترل و نظارت بر فعاليت گالبگيران و گالب توزيعي در ايام گالبگيري  -
محمـد   امـام  امـاكن عمـومي آسـتانه سـلطانعلي ابـن      توزيع مواد غذايي و مراكز تهيه ور نظارت ب ريزي و كنترل و برنامه -

   در مراسم سنتي قاليشويان مشهد اردهال) ع (باقر
  غذايي درساعات غير اداري  اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد -
   15/1/89لغايت  1/12/88اجراي طرح تشديد فعاليتها در بسيج سالمت نوروزي از  -
  واماكن عمومي درايام ماه مبارك رمضان  اجراي طرح تشديد فعاليتها از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي -
  درمراكز عرفه وكنترل سالمت آب در شبكه وغير شبكه ... ) ساالد وكباب و( كنترل مواد غذايي خاص  -
  اجراي طرح تشديد فعاليتها وبازديد از هيئت هاي مذهبي وآشپزخانه هاي پخش نذورات درايام محرم وصفر -
 يي ها پيگيري حذف جوش شيرين در نانوا -

 پيگيري حذف پاكتهاي مشكي و رنگي بازيافتي از مراكز عرضه مواد غذايي -

 اجراي طرح كنترل و بررسي وضعيت بهداشتي آرايشگاههاي زنانه و مردانه -

 جمع آوري مواد دخاني از قبيل قليان و سيگار از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي  -

بهداشت محيطـي بـا نصـب كـارت در مراكـز تهيـه و توزيـع مـواد          كننده خدمات ن مراكز عرضهرساني شماره تلف اطالع -
  غذايي و اماكن عمومي

  كنترل وضعيت مرغداريها به منظور جلوگيري از شيوع بيماريهاي آنفلوانزاي پرندگان  -
دهبي از طريق اطـالع رسـاني   در معابر و انظار عمومي توسط هيأت م) شترو گاو ( جلوگيري و خودداري از كشتار دام  -

هـاي بهداشـتي و معرفـي متخلفـين بـه        نصب بنر و توزيـع اطالعـي   –هاي هيئت هاي مذهبي جلسات آموزشي  در همايش
  معاونت  سياسي  اجتماعي فرمانداري كاشان 

  

  : بيمارستانهاو وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درماني برنامه بهبود  -1-14-2-40
  كزي بهداشت بيمارستانها در حوزه معاونت بهداشتيتشكيل كميته مر  -
  پيگيري تنظيم برنامه عملياتي جهت بيمارستانها -
  مشاركت در ارزشيابي بيمارستانها  -
 بازديد مستمر از مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها -

 پيگيري اجراي طرح تفكيك زباله هاي عفوني در مراكز بهداشتي درماني -

يز دومين بيمارستان به دستگاه امحاء كننده غير سوز و پيگيري تجهيز بيمارستانهاي خصوصي تحت پوشش پيگيري تجه -
 به دستگاه بي خطر ساز

  پيگيري انجام معاينات دوره اي پرسنل بيمارستانها -
  اجراي طرح بازديد از مطب ها ، دندانپزشكي ها و آزمايشگاههاي تشخيص طبي -
  بيمارستانها در برنامه هاي آموزشي مشاركت مسئولين بهداشت  -
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  :برنامه كنترل دخانيات  -1-14-2-41
  سخنراني امام جمعه در هفته بدون دخانيات در خطبه هاي نماز جمعه   -
  توزيع پوستر ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و كارگاهها   -
  خانجات و پرسنل بهداشتي درماني برگزاري جلسات آموزشي جهت كسبه ، رابطين بهداشتي و كارگران كار  -
  اطالع رساني عمومي از طريق بيلبرد ميادين شهر -
  شهر ياز كليه سفره خانه ها و چايخانه ها) قليان ( جمع آوري ادوات استعمال دخانيات  -
  برگزاري كميته شهرستاني كنترل دخانيات و پيگيري اجرايي شدن مصوبات آن  -
  امنيت غذايي مطرح نمودن موضوع در شوراي سالمت و -
  تهيه فيلم دخانيات و مضرات قليان -
  ابالغ دستورالعمل ممنوعيت مصرف مواد دخاني در ادارات -
  خواروبار فروشان %10صدور مجوز عامليت فروش مواد دخاني جهت  -
 جمع آوري سيگار و ساير مواد دخاني از مراكز فاقد عامليت فروش -

  خانيات پيگيري ترك افراد سيگاري در مركز مشاوره ترك د -
  :مه بهبود وضعيت بهداشتي مساجد برنا-1-14-2-42

 بازديد مستمر از مساجد و اماكن متبركه و تكميل چك ليست آن  -

 اجراي برنامه هاي دهه غبار روبي مساجد  -

 مستمر از آشپزخانه هاي هيئت هاي مذهبي بازديد  -

  لسه سه ج) شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد (تشكيل كميته شبنم   -
  ليتر ما يع صابون به مساجد 200تهيه وتحويل  -
  كيلوگرم پركلرين ومواد ضد عفوني كننده ديگر به مساجد وهيات مذهبي 50تهيه وتحويل  -

  : بهبود وضعيت بهداشتي مدارسبرنامه  -1-14-2-43 
  بازديد و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مدارس و تكميل چك ليست مربوطه -
 تي جهت مستخدمين و متصديان بوفه مدارس صدور كارت تندرس -

  مورد  165نظارت بر وضعيت توزيع شير و تغذيه رايگان مدارس ونمونه برداري از آن به تعداد  -
برگزاري جلسه آموزشي بهداشت محيط مدارس جهت كليه معلمان ، مديران و مستخدمين و مربيان بهداشـت در برنامـه    -

 Aآنفلوآنزاي نوع 

 س آموزشي جهت دانش آموزان مدارس در زمينه بهداشت محيطكال 315برگزاري   -
 به مدارس كيلوگرم  پركلرين ومواد ضد عفوني كننده 280تهيه وتحويل  -

كشـي مـايع صـابون  درمـدارس      تم لولـه سـ مـورد سي  2بهسـازي واجـراي    ، يع صابونليتر ما 1060تهيه وتحويل  -
 )سره سنگ توالت 5 و عدد شيرآالت 5متركاشي و 11تحويل (

  :بهداشت پرتوها برنامه  -1-14-2-44
 برگزاري يك جلسه آموزشي بهداشت پرتوها در آموزش و پرورش  -

 تهيه پوستر و بنر اثرات مضر نور خورشيد بر سالمت انسان و ارسال به سراسر كشور -
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  بازديد از كليه مراكز راديولوژي و تكميل فرم هاي مربوطه -
  ران كليه مراكز راديولوژيپيگيري انجام معاينات دوره اي پرتوكا  -
  پرداخت فوق العاده كار با اشعه 8تشكيل كميسيون ماده  -
  دزيمتري از كليه مراكز راديولوژي   -
  بازديد و تحت پوشش قرار دادن راديولوژي دندانپزشكي ها   -

  برنامه بهداشت مواد زائد و جامد -1-14-2-45
  پيگيري موضوع دفع صحيح پسماندها در سايت دفن زباله   -
  ) شوراي سالمت ( طرح موضوع زباله در كارگروه بهداشت و درمان   -
  پيگيري تدوين و اجراي طرح هاي مديريت پسماندهاي روستايي، شركت در جلسات كار گروه پسماندها  -
  پيگيري تجهيز بيمارستان ها به دستگاه غير سوز زباله  -
  نظارت برجمع آوري جداگانه زباله مراكز بهداشتي درماني   -
  يگيري زمين هاي باير تبديل شده به محل تخليه زبالهپ  -

  برنامه نظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان و سگهاي ولگرد -1-14-2-46
  نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا  -
  نظارت بر عملكرد مؤسسات سم پاشي و ضد عفوني اماكن عمومي  -
  سم پاشي و طعمه گذاري در راستاي برنامه كنترل سالك همكاري با واحد مبارزه با بيماريها در خصوص  -
  پيگيري تأمين سموم و مواد گندزدا و وسايل سم پاشي مورد نياز   -
پيگيري و هماهنگي بازديد و سم پاشي نقاط آلوده و گزارش شده اماكن عمـومي كليـه خوابگاههـاي دانشـجويي،       -

  ادارات و بيمارستانها و مراكز درماني
  قالده سگ ولگرد  1637هاي ولگرد در شهرستان كاشان و شهرهاي تابعه و اتالف  هاي اتالف سگ كميته تشكيل   -
  اجراي دستورالعمل هاي وزارتخانه در خصوص مبارزه با ناقلين  -
  صدور مجوز مؤسسات سم پاشي خصوصي  -
  همكاري در اجراي برنامه كنترل سالك  -

  :ديان صنوف توليدي خدماتيبرنامه صدور صالحيت بهداشتي براي متص – 1-14-2-47
  مورد معاينه دوره اي براي كارگران صنوف استعالم شده  392انجام  -
 مورد تأييديه بهداشتي 187بازديد از كارگاههاي صنفي و صدور -

  : و بازرسي از كارگاهها ، كارخانجات و معادن برنامه نظارت  -1-14-2-48
    نهمورد بازديد از كارگاه و كارخا 5848انجام  -
  نامه رفع نواقص بهداشتي بصورت دستي و كتبي 4085صدور  -
  مورد بازديد از معادن و پيگيري جهت رفع نواقص  44 -
  نفرازكارفرمايان معادن به تعزيرات بدليل عدم رعايت اصول و موازين بهداشتي  8معرفي -
  شتي به مراجع قضايي و انجام پيگيري نفر از متصديان و كارفرمايان متخلف از اصول و موازين بهدا 170معرفي  -
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  كارگاه و كارخانه 41نمونه برداري از آب  -
 مورد شكايات مردمي و بازديد و پيگيري 47رسيدگي به  -

  :برنامه نظارت بر فعاليت ايستگاههاي بهگر   – 1-14-2-49 
  ايستگاه بهگر  11ي بهگر معرفي شده از كارخانجات و راه انداز 11دورة آموزشي با حضور  1برگزاري  -
  عدد كيت بهگر و توزيع بطور رايگان بين ايستگاههاي بهگر راه اندازي شده   11تهيه  -
  دوره باز آموزي براي بهگران كارخانجات 13اجراي  -

  :خانه هاي بهداشت كارگري  عملكردنظارت بر  فعال نمودن و برنامه – 1-14-2-50
  ان و كارشناسان بهداشت حرفه اي مسئول خانه بهداشت كارگري دوره باز آموزي براي كاردان14اجراي  -
  كارخانه 15تكميل چك ليست نظارت بر خانه بهداشت كارگري و ارسال بازخوراند آن در  -
  كارخانه جهت فعال نمودن خانه بهداشت كارگري 10مكاتبه با  -
  برگزاري شش دوره باز آموزي براي بهداشتياران كارخانجات -

  :برنامه راه انداز ي و نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار كارخانجات  -1-14-2-51
  چك ليست نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار  139تكميل  -
  دوره باز آموزي جهت كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار 14برگزاري  -
              كميته حفاظـت فنـي و بهداشـت كـار در كارخانجـات بـا بكـارگيري يـك نفـر كـاردان يـا كارشـناس             31فعال نمودن  -

  بهداشت حرفه اي بعنوان مسؤول بهداشت كميته 
  : برنامه ارگونومي   – 1-14-2-52

بهداشـت حرفـه اي و محـيط در    برگزاري كارگاه آموزشي ارگونومي در محيط هاي اداري براي كل بهورزان ، پرسنل  -
  سه گروه يك روزه  

  برگزاري كارگاه آموزشي براي كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در بخش دولتي وخصوصي  -
  جلسه بازآموزي براي بهگران و بهداشتياران كارخانجات  1برگزاري  -
  هاي گچ ، سيمان وآرد و رساندن به حد استاندارد مكاتبه با اداره بازرگاني بمنظور پيگيري جهت  كاهش وزن كيسه -
  مكاتبه با شركتهاي توليد كننده گچ ، سيمان و آرد به منظور كاهش وزن كيسه ها -

  :مديريت ايمني شيميايي و حمل و نقل مواد شيميايي برنامه    – 1-14-2-53
  مربوطه جهت تشكيل كميته ايمني شيميايي در ستاد دانشگاه با حضور كل ارگانهاي  2/4/88برگزاري جلسه در تاريخ -
  27/5/88گزارش چگونگي تشكيل كميته ايمني شيميايي در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان مورخه -
  با حضور كل اعضاي كميته ايمني شيميايي 14/7/88و  6/5/88برگزاري دو جلسه در فرمانداري در تاريخهاي  -

  )  :ارتعاش ، روشنايي ، سروصدا و شرايط جوي(وامل فيزيكي زيان آور محيط كار برنامه كنترل ع -1-14-2-54
كارخانـه و بررسـي نتـايج گـزارش شـده و ارسـال        17گيري روشنايي و ميـزان درخشـندگي در    نظارت بر انجام اندازه - 

  بازخوراند آن
  شده و ارسال بازخوراند آن بررسي نتايج گزارشكارخانه و  15گيري ميزان سروصداي كارخانجات در  بر انجام اندازه نظارت -
  مكاتبه با متصديان كارگاهها و كارخانجات در قالب نامه رفع نواقص جهت كنترل عوامل زيان آور محيط كار  -
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اجراي دوره هاي باز آموزي در زمينه راههاي كنترل عوامل زيـان آوربـراي كاردانـان وكارشناسـان بهداشـت حرفـه اي       -
  دولتي و خصوصي و بهگران و بهداشتياران كارخانجات  شاغل در بخش 

شركت و بررسي نتايج گزارش شـده و ارسـال    5در ) شاخص استرس حرارتي در محيط كار(  WBGTاندازه گيري  نظارت بر -
 آن  بازخوراند

  :برنامه  طرح بقا در مناطق روستايي  – 1-14-2-55
   نفرقاليباف 7332 و كارگاه قاليبافي 5403تحت پوشش قرار دادن  -
  كارگاه قالي بافي واجد شرايط 249بهسازي  -
  فاليباف 4203انجام معاينات دوره اي براي -

  :برنامه كاهش و كنترل بيماري سيليكوزيس  –56 -1-14-2
  ار محيـط ك گيري گردوغبـار اندازه جهـت خصــوص سـيليسه ب گـردوغبـار داراي كارخانجـات كارفـرمايان ملـزم نمودن -
  كارخانجات داراي سيليس نسبت به جايگزيني ، محصور سازي و يا حذف سيليس در محيط كار  كارفرمايان ندملزم نمو -
  و غبار سيليس  كارفرماي متخلف به مراجع قضايي جهت كنترل گرد 3معرفي  -
  كز بهداشتي درماني روستايياستنشاق گردو غبار سيليس توسط بهورز مرا كارگران درمعرض ماسك تنفسي بين 500 توزيع -

  :محيط كار ايدز در پيشگيري از برنامه  –57 -1-14-2
جهت كارشناسان بهداشت حرفـه اي و محـيط معاونـت     23/10/88و  22/10/88تاريخهاي  برگزاري دوره آموزشي در  -

  بهداشتي و بازرسان اداره كار و اموراجتماعي كاشان 
  اي شاغل در بخش خصوصي كارشناسان بهداشت حرفه كاردانان و و كارخانجات برگزاري كالس آموزشي براي بهگران -
تهيه و ارسال بسته هاي آموزشي و فرمهـاي مربوطـه جهـت جمـع آوري آمـار فعاليتهـاي انجـام شـده  در ايـن زمينـه بـه            -

   كارخانجات داراي كميته حفاظت فني و بهداشت كار ، ايستگاه بهگر و يا خانه بهداشت كارگري
  :برنامه نظارت بر انجام معاينات دوره اي رانندگان وكارگران   – 1-14-2-58

ر و كارشـناس            تهيه  و تكميل چك ليست نظارت بر معاينـات دوره اي كـارگران توسـط پزشـك دوره ديـده طـب كـا        -
  كارخانه و ارسال بازخوراند آن   53بهداشت حرفه اي در

  شركت ارائه دهنده خدمات طب كار  تهيه و تكميل چك ليست نظارت بر دو -
  مورد معاينات دوره اي 12114پيگيري و نظارت جهت انجام -
  موردگزارش نتايج معاينات دوره اي انجام شده در كارخانجات 57بررسي و تهيه بازخوراند -
دوره اي برگزاري جلسه هماهنگي جهت يكسوسازي فعاليت پزشـكان دوره ديـده طـب كـار و انجـام دهنـده معاينـات         -

 در سالن اجتماعات مركز بهداشتي درماني مسلم بن عقيل  18/4/88كارگران مورخه
  : برنامه بهداشت كشاورزان  – 1-14-2-59  

  ويژه بهورزان آزمون كتبي از كتاب بهداشت حرفه اي در بخش كشاورزي غيرحضوري بهورزان و برگزاري آموزش -
  تاييكاله حصيري بين كشاورزان روس 500توزيع  -
  جلد كتاب بهداشت حرفه اي در بخش كشاورزي ويژه مروجين و بهورزان به جهاد كشاورزي كاشان 2ارسال  -
  جلد كتاب بهداشت حرفه اي در بخش كشاورزي ويژه مروجين و بهورزان و كاردانان و كارشناسان بهداشت  7ارسال -
  حرفه اي و پزشكان به شبكه بهداشت ودرمان آران و بيدگل  
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  :برنامه شناسايي مشاغل سخت و زيان آور   – 2-60- 14- 1
بـه اتفـاق   رخانـه  كارگـاه و كا  28آور طبـق درخواسـت كـارگران از     بازديد جهت بررسي و تأييد مشاغل سخت و زيان -

  بازرس اداره كار و امور اجتماعي
  مورد  گزارش بازديد جهت اعالم مشاغل سخت و زيان آور 28تهيه  -
  كارخانه و كارگاه 26در)   و شرايط جوي روشنايي –سرو صدا ( امل زيان آور اندازه گيري عو -
  كارگاه و كارخانه و تهيه گزارش آن 18اندازه گيري سروصدا در  -
  كارگاه و كارخانه و تهيه گزارش آن 11در  WBGTاندازه گيري  -

  جد الشرايط و ارسال آن به اداره كار و اموراجتماعيزيان آور وا تاييد فرم كارگران متقاضي استفاده از قانون مشاغل سخت و - 
  :اقدامات در راستاي بزرگداشت روز جهاني بهداشت حرفه اي

  اطالع رساني و آموزش جامعه از طريق روزنامه هاي محلي-
  دعوت از گروههاي هدف جهت شركت در همايش از طريق ارسال پيام كوتاه و كارت دعوت  -
  اطق صنعتينصب پرده و پوستر در من -
  تهيه و توزيع مطالب آموزشي در همايش -
  شهرستان  هنرستان ودبيرستان 25اجراي برنامه آموزشي درخصوص كليات بهداشت حرفه اي و عوامل زيان آور محيط كار در  -
  اعطاي لوح تقدير به مديران و كارشناسان بهداشت حرفه اي نمونه در صنايع -
  درسالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشكي 12/2/88اجراي همايش در تاريخ  -

  
 :معاونت درمان دانشگاه  -1-14-3

  پيگيري اتمام طرح اورژانس تروماي بيمارستان  شهيد بهشتي -
  پيگيري احداث ساختمان و خريد و نصب دستگاه آنژيوگرافي بيمارستان شهيد بهشتي -
  نقوي  پيگيري راه اندازي بخش درماني در طبقه فوقاني بيمارستان -
  دانشگاه  31تشكيل و پيگيري مصوبات كميسيون ماده  -
  توسعه بخش دياليز بيمارستان اخوان  -
  خريد الپاراسكوپي و راه اندازي بخش الپاراسكوپي در بيمارستانهاي شهيد بهشتي و رجايي آران و بيدگل -
  ليزيكخريد دستگاه اگزايمر براي بخش چشم بيمارستان متيني و راه اندازي بخش  -

  :مديريت نظارت بر درمان -1-14-3-1
  انجام بازرسي و نظارت بر عملكرد واحدهاي درماني دولتي و بخش خصوصي  - 

  پيگيري  در زمينه اجرايي نمودن مفاد دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده -
  بيمه روستايي و پيگيري مصوبات 3و سطح  2پيگيري امور مربوط به ارائه خدمات سطح  -
  ...، آب و الكتروليت، مسموميت، سوختگي ها و  CPRاري دوره هاي آموزشي ويژه از قبيل زبرگ -
  تشكيل جلسات شوراي پژوهشي جهت فعاليت سازمان بر اساس اصول و نتايج پژوهش  - 
  انجام طرحهاي پژوهشي در حال اجرا بر اساس اولويت هاي پژوهشي معاونت  - 
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  زارش آن به صورت فصلي به دفتر رياست دانشگاه در خصوص چگونگي اجراي آنپيگيري مصوبات هيئت رئيسه و گ-
  برگزاري كارگاه مديريت بحران دانشگاه  -

  ارزشيابي واحد   - 2 – 1-14-3
 اسـت ير حضـور  بـا ي بند جمع جلساتي برگزار,  دانشگاه ابيارز ميت تيمع در منطقه سطح مارستانيب 8ي ابيارز انجام -

 درجـه  و ازاتيامت ارسال ،گر مهيبي سازمانها و دانشگاه درمان محترم معاون ،بعمنا و توسعه محترم اونمع ،دانشگاه محترم
  . مربوطه مراكز هيكل بهي ابيارزش نامهيگواه اعطاء و متبوع وزارت به مراكز از يك هر شده كسب

   مجوز بدوني مارستانهايب سيتاس پروانه صدور خصوص دري ريگيپ-

   هدفي درمان مراكز به 88 سالي ابيارز صينقا ارسال

  :واحد آمار و مدارك پزشكي   -1-14-3-3
 گرفتـه  صـورت ي كينيپـاراكل  وي كينيكل اقدامات هيكل خصوص در اطالعات و آمار  نوع 100 از شيب ميتنظ و هيته  -
ي واحــدها بــه انــهيماه ارســال وي ريگزارشــگ ،شــاخص هيــته ،آمــاري بررســ ،دانشــگاه مجموعــه ريــزي مارســتانهايب در

  .دانشگاهي خارج وي داخل كننده درخواست
 تـه يكم ليتشك خصوص در متبوع وزارت در سالمت تيريمد اطالعات و آماري ها نظام توسعه شيهما در شركت -

 . HNISي كشور افزار نرم قالب در اطالعات نيتدو و موجودي آماري فرمهاي بازنگر  ،اطالعات و آماري كشور
 و آمـار  پرسـنل  ژهيـ و دانشگاه آموزشي راهبر تهيكم مصوب خدمت ضمن آموزشي ها دوره ساعت 52ي برگزار -

  دانشگاهي پزشك مدارك
 . دانشگاهي  ادار تحول ونيسيكم آمار تهيكم در طرح جهت سالمتي ور بهرهي شاخصها ميتنظ -
 متبـوع  وزارت بـه  كشـور  سـالمت  نظـام ي بسـتر  خدماتي بند سطحي كشور طرح اطالعات ارسال وي رسان روز به -

 . مربوطه اعتبارات اخذ و دانشگاه مصوبي تختها سقف شيافزا جهت
 . فرمانداري  مركز واقع در شهرستان حياتي وقايع ثبت هماهنگي جلسات  شوراي در شركت -
مراكـز پرسـتاري و    ،واحـدهاي آمـار و مـدارك پزشـكي واحـدهاي تابعـه       :انجام بازديدهاي دوره اي و مـوردي از  -

فعال در سطح شهرستانهاي كاشان و آران و بيـدگل و چنـد مركـز مشـاوره پرسـتاري و خـدمات در        همچنين ترك اعتياد
 . منزل در بدو تاسيس

 .پيگيري و جذب متقاضيان مدارك پزشكي مورد نياز جهت انجام طرح در واحدهاي تابعه -
  دفتر پرستاري  - 4 – 3 – 14 – 1

 ت درمان معاون تشكيل جلسه ماهيانه با مديران پرستاري در -
بر گزاري كارگاه دو روزه مديريت سالمت در بحران و مكاتبه جهت تدوين و ارائه برنامه آما دگي در مقابل بحـران بـه   -

  89فروردين  15كليه واحدهاي تابعه تا 
 بازديد از مراكز درماني سيدالشهداء، نقوي، اورژانس مركزي و گالبچي -
هـاي بيمارسـتان شهيدبهشـتي و ابـالغ اعضـاء كميتـه و پيگيـري چـك           (ICU)اي  تشكيل كميته استانداردسـازي حرفـه   -

 هاي مربوطه ليست
 داري امتياز آموزش مداوم  پيگيري برنامه هاي آموزشي، -
 هاي تئوري و عملي پرستاري در واحد هاي تابعه  نظارت بر نحوه اجراي آموزش -
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 گالبچي و سرم درماني در فاز بحران آنفلوانزا تامين نيروهاي جايگزين پرستاري براي بيمارستان نقوي،  -
 شركت در گروه بازرسي حوزه معاونت بهداشتي در خصوص برنامه مقابله با آنفلوانزا   -
 انجام مكاتبات و ارسال دستورالعملها در خصوص پيشگيري و درمان آنفلوانزا  -
 يري كليه مصوبات مربوطه شركت در جلسات هفتگي كميته دانشگاهي مقابله با آنفلونزا و پيگ -
 شركت در جلسات هفتگي كميته علمي، آموزشي آنفلوانزا و پيگيري كليه مصوبات  -
 مربوطه   CDاي و مراقبتي پرستاري به كليه مراكز درماني شهرستان بهمراه ارسال استانداردهاي حرفه -
 شركت در تيم ارزشيابي بيمارستان هاي تابعه معاونت درمان   -
 در جلسات كميته ساماندهي و جابجايي نيروها در حوزه معاونت درمانشركت  -
شركت در جلسات راه اندازي بخش آنژيوگرافي و پيگيري اعزام نيروها جهت آموزش در تهران و بازديد از سـاختمان   -

 در دست احداث بيمارستان شهيدبهشتي و اعالم نظر كارشناسي 
پرستاري از دفتر پرستاري وزارت متبوع  و ارسال به كليه مراكز درماني  دريافت شرح وظايف عمومي و تخصصي كادر-
 .  جهت اجرا ...دولتي و –
 بعنوان نماينده پژوهشي حوزه معاونت و پيگيري طرحهاي پژوهشي ارسال شده  HSRشركت در شوراي -
 شركت در جلسات فرمانداري با موضوع سالمندان و پيگيري مصوبات مربوطه -
 لسات دانشگاهي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شركت در ج-
 ارتباط مستقيم و مكاتبات الزم با دفتر پرستاري وزارت متبوع در خصوص موضوعات مختلف -
 تهيه و تدوين برنامه هاي آمادگي در مقابل بحران از ديدگاه پرستاري و ارسال آن به دفتر پرستاري وزارت متبوع-
وص تهيه و تحويل تجهيـزات پزشـكي و مصـرفي و نيـروي انسـاني ، جهـت برگـزاري        برنامه ريزي و هماهنگي در خص-

 مراسم قاليشويان و جمع بندي و گزارش عملكرد پرسنل پرستاري به معاون محترم درمان 
 تنظيم فرآيندها و اهداف استراتژيك دفتر پرستاري -
 ائم وسانارا در ايام تعطيالت نوروز تامين نيروي پرستاري و تجهيزات پزشكي و مصرفي پايگاههاي سالمت ق -
 هماهنگي و پيگيري در خصوص تامين نيروهاي طرحي و پركيسي جهت كليه مراكز درماني تحت پوشش  -
 درماني تابعه دانشگاه و ارسال آن به وزارت متبوع  تهيه وتنظيم آمارتخت و نيروي پرستاري كليه مراكز -
 از كليه مراكز درماني همراهي با هيات بازرسي معاونت درمان  -
 انجام نيازسنجي هاي آموزشي براي كليه رشته هاي كادر درمان و انجام برنامه ريزيهاي الزم  -
 ماه براي كليه شاغلين كادر پرستاري 7پيشرفته به مدت  CPRتشكيل كارگاه  -
 رائه كار گروه پرستاري حضور در كارگاه كشوري دانشگاه اردبيل با موضوع مديريت بحران در نظام سالمت و ا -
 شركت دركارگاه كشوري نيازسنجي و راه اندازي سيستم ترياژبيمارستاني و پيگيري امور مربوطه   -
 تهيه جزوه و پمفلت هاي آموزشي از منابع جديد علمي براي پرستاران  -
بـه كميتـه مـذكور بـه      TQMشركت درجلسات هفتگي كميته ارتقاء كيفيت فراگير دانشگاه و ارسال پمفلت با موضوع  -

 منظور اطالع رساني كليه كاركنان دانشگاه 
  فرآيند دفتر پرستاري و اجراي آن  4ارتقاء -
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  واحد مامائي -5 – 3 – 14 – 1
 دانشكده علوم پزشكي / ريزي به منظور ارتقاء مستمر كيفيت ارائه خدمات مامايي در دانشگاه  برنامه -

ت پرسنلي و ساير آمار مورد لزوم در امور مامائي از مراكز درمـاني مربوطـه و   نظارت بر جمع آوري و ارسال اطالعا -
  ساير واحدهاي ذيربط 

  و ساير واحدهاي ذيربط براساس مقررات و ضوابط موجود  كيفي ارائه خدمات مامايي در مراكز درماني مربوطه كمي و بررسي - 
  زنان و زايمان مراكز درماني تحت پوشش  بررسي وضع موجود امكانات و تجهيزات مورد استفاده در بخشهاي -
  آوري اطالعات از تحقيقات جديد مامائي و ترجمه متون مرتبط بر تهيه مواد آموزشي مرتبط با مامائي  مطالعه و جمع -
بررسي نياز پرسنل به آموزشهاي ضمن خدمت و برنامه ريزي به منظور تشكيل دوره ها و نظارت بـر اجـراي آنهـا از     -

  رگاه جمله تشكيل كا
  اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده توسط معاونت سالمت در رابطه با امور مامائي دستورالعمل هاي مربوطه  نظارت بر حسن - 
بررسي وضعيت نيروي انساني موجود و مورد نياز در مراكز درماني تحت پوشش آن دانشگاه و برنامه ريـزي جهـت    -

  نام نويسي نيروي مورد نياز 
   مراكز درماني در....) قراردادي و –طرحي  –اعم از استخدامي ( تقسيم و اعزام نيروي انساني  مشاركت در توزيع و -
  نظارت و كنترل برنحوه ارائه خدمات مامائي در مراكز درماني دولتي ، خصوصي در دفاتر كار و ساير واحدها  -
نظـام   –پژوهشي  -آموزشي –هداشت بخشهاي ب(همكاري و ارتباط و هماهنگي با ساير مراكز مرتبط با امور مامائي  -

  و اخذ نظر مشورتي از مسئولين مربوطه ...) پزشكي و
  فرهنگي مرتبط  –برنامه ريزي جهت برگزاري كنفرانسها كارگاههاي آموزشي همايشهاي علمي  -

  : اقدامات انجام گرفته جهت ارتقاء سالمت مادران 
 17/9/88،  16/4/88تشكيل كميته هاي دانشگاهي زايمان ايمن مورخ  -

 تهيه جداول فراواني زايمان طبيعي و سزارين به تفكيك علت، ماه و پزشك  -

 پيگيري جهت تشكيل كميته بيمارستاني زايمان ايمن و شركت در آن  -

بازديــد توســط كارشناســان اداره مــادران معاونــت ســالمت از نحــوه اجــراي كالســهاي آمــادگي بــراي زايمــان در   -
 26/1/88ني و رجايي مورخ بيمارستانهاي نقوي، شبيه خوا

 8برگزاري كالس آموزشي مخصـوص پرسـنل بخـش زايمـان بيمارسـتان بهشـتي جهـت اسـتفاده از تخـت زايمـان            -
 13/3/88وضعيتي مورخ 

 25/3/88انجام سخنراني و تهيه پمفلت براي بانوان بسيجي به مناسبت روز زن مورخ  -

 شركت درتيم پرسشگري مرگ مادري -

 16/4/88مرگ مادري مورخ تشكيل كميته دانشگاهي  -

 21/4/88شركت در نشست علمي تخصصي مسئولين مامايي مورخ  -
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 انجام اقدامات الزم به منظور اجراي بيمارستان دوستدار مادر در بيمارستان شهيد رجايي   -

 پايش شير مادر در بيمارستان بهشتي و شبيه خواني و رجايي -

 معاونت بهداشتي همكاري در ارزيابي بيمارستان دوستدار كودك با  -

 2اقدام جهت زدن ابالغ افراد كميته تخصصي توسط رياست دانشگاه به منظـور بررسـي پرونـده سـزارين پيـرو بنـد        -
  27/11/87صورتجلسه كميته دانشگاهي زايمان ايمن مورخ 

 موارد سزارين و بررسي پرونده  خواني، شهيد رجايي، ميالد ، شبيهشهيد بهشتي هاي تشكيل كميته تخصصي در بيمارستان -

 هاي مربوطه  به رياست محترم دانشگاه و بيمارستان هاي تخصصي برگزار شده و ارسال آن هاي كميته تهيه صورتجلسه -

 برگزاري كالس آمادگي براي زايمان به صورت عملي مخصوص پرسنل شبيه خواني  -

 16/9/88رخ جلسه با مديرگروه زنان به منظور حضور ماماهاي بخش خصوصي در بخش زايمان مو -

 در بيمارستانها و انجام اقدامات الزم Aپيگيري الزم در خصوص بستري مادران باردار مشكوك به آنفوالنزاي نوع  -

 همكاري با پژوهش سراي دانش آموزي در خصوص تحويل انواع جنين  -

 9/8/88شركت در اولين نشست اعضاي كميته كشوري مامايي در تهران مورخ  -

  19/9/88زايمان فيزيولوژي و روشهاي غير دارويي كم كردن درد زايمان در تاريخ  برگزاري آزمون پروتكل -
 عنوان مربي به شده از طرف بيمارستانها مخصوص ماماي معرفي براي زايمان به صورت عملي آمادگي كالس برگزاري -

 نشست كارگروه تدوين استانداردهاي خدمات مامايي در تهران  و سومين شركت در دومين -

نفر از كارشناسـان واحـد    2سي از بيمارستان رجايي در خصوص اجراي برنامه بيمارستان دوستدار مادر به همراه بازر -
 2/12/88مامايي معاونت درمان اصفهان مورخ 

 انجام بازديدهاي نظارتي از مراكز درماني زنان و مطبهاي مامايي و ارسال گزارشات مربوطه -

  : ت نوزادان اقدامات انجام گرفته جهت ارتقا سالم
 24/8/88،  17/4/88كميته دانشگاهي مراقبت مرگ نوزاد مورخ و شركت در تشكيل  -

 تير در تهران 8-11شركت مسئول بررسي مرگ پريناتال دانشگاه در كنگره پريناتولوژي مورخ  -

شـكي  شركت كارشناس سالمت مادر و كودك معاونت درمان در كنگره سراسري سالمت نوزاد در دانشـگاه علـوم پز   -
 مرداد 13-15تبريز مورخ 

شركت در كارگاه مشورتي در زمينه نهايي سازي  برنامه مراقبت آغوشي مادر و نوزاد در دانشگاه علوم پزشـكي اهـواز    -
 1/11/88الي  29/10/88از تاريخ 

 :انجام اقدامات الزم جهت اجراي نظام مراقبت مرگ پريناتال در بيمارستانها شامل  -
شي مراقبت مرگ پريناتال با گروه هدف افراد اعالم شده توسط سرپرست بيمارستانها به عنـوان  برگزاري كارگاه آموز -

 16/1/88هسته آموزشي نظام مراقبت مرگ پريناتال مورخ 
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 مكاتبه با سرپرست بيمارستانها جهت زدن ابالغ افراد هسته آموزشي نظام مرگ پريناتال -

 24/6/88رستان رجايي مورخ در بيما NICUتشكيل جلسه در خصوص واگذاري تخت  -

 19/11/88شركت در كميته دانشگاهي ترويج تغذيه با شير مادر مورخ  -

 20/11/88تشكيل جلسه به منظور اجراي برنامه سطح بندي خدمات پريناتال مورخ  -

 تهيه جدول فراواني مرگ نوزاد به تفكيك  پزشك، سن حاملگي، نوع زايمان و علت مرگ -

  وزادان و ارسال گزارشات مربوطهشركت در بازرسي بخشهاي ن -
  : اقدامات انجام گرفته جهت ارتقا سالمت كودكان  

 24/8/88و  17/4/88ماهه مورخ  1-59تشكيل كميته دانشگاهي بررسي مرگ كودك  -

 و صورتجلسه هاي مراقبت مرگ كودك و ارسال آن به اداره كودكان 87سال  CSOتهيه فايل  -

صورتجلسـه كميتـه دانشـگاهي مراقبـت مـرگ كـودك و        1جهت اجراي بند  مكاتبه با سرپرست فوريتهاي پزشكي -
 مشخص شدن نقاط حادثه خيز

ماهه دانشگاه در اجالس منطقه اي مرگ و مير كودك در تهران مورخ  1-59شركت مسئول بررسي مرگ كودك  -
 28/7/88لغايت  27/7/88

 آذر 24و  23علوم پزشكي اهواز مورخ  ماهه در دانشگاه 1-59شركت در اجالس منطقه اي مرگ و مير كودكان  -

 اسفند ماه  24و  23روزه مانا با گروه هدف پزشك ، پرستار و ماما در تاريخ هاي  2برگزاري كارگاه  -

 تهيه جداول فراواني مرگ كودك به تفكيك علت -

 شركت در بازرسي بخشهاي كودكان به همراه تيم بازرسي و ارسال گزارشات مربوطه -

 انها و معاونت بهداشتي در خصوص برنامه نظام ارجاع بيمه روستاييرابط بين بيمارست -

 پيگيري مصوبات هيئت رئيسه و ارسال ان به دفتر رياست -

 و ارسال آن به هيئت امنا 89تهيه برنامه اجرايي سال  -

  واحد راديولوژي   - 6- 3 – 14 – 1
  انجام بازرسي هاي نوروزي براساس برنامه تنظيمي -
  بيدگل-ورد بازرسي از واحد هاي تابعه كاشان و آرانم 30انجام بيش از  -
  درماني قمصر –بازديد وتهيه نقشه اوليه راديولوژي مركز بهداشتي  -
  درماني ابوزيد آباد –بازديد وتهيه نقشه اوليه راديولوژي مركز بهداشتي  -
  تكميل پرونده مربوط به اخذ مجوز نصب مركز آنژيوگرافي  -
  رسنل مامور به خدمت در دوره آموزشي آنژيوگرافيپيگيري تهيه  فيلم بج براي پ -
تامين و توزيع نيروي انساني مورد نياز واحد ها و حذف اعمال سالئق شخصي در جهت اعزام مشمولين طرح نيروي    -

 انساني و كاهش نوبت مراجعين  MRI و  تالش در جهت فعاليت بيشتر مركز 

راديولوژي بيمارستان شهيد بهشتي و نصب دستگاههاي  پيگيري در جهت بازسازي اتاقهاي راديوگرافي بخش -
  خريداري شده جديد

  تصويربرداري تابعه واحدهاي تجهيزاتي مورد خرابي 60بيش از پيگيري و تصويربرداري صحيح تجهيزات عملكرد بر نظارت -
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  اي هاي بومي منطقههمكاري نيرو ها با نقوي در جهت كاهش هزينه اسكن بيمارستان تي سي مونيتور پيگيري و بازسازي -
  نظارت وتوزيع اقالم مصرفي درجهت كاهش هزينه ها -
  دوره بازآموزي در زمينه هاي شغلي براي پرسنل واحد هاي تابعه6برگزاري بيش از  -
  برگزاري دوره تخصصي آنژيوگرافي و تجهيزات آن براي كارشناسان معرفي شده -
ات و دستگاههاي مولد اشعه منطقه اعم از خصوصي و پيگيري در جهت تهيه شناسنامه پرتويي برا ي كليه تجهيز -

  دولتي با همكاري امور حفاظت در برابر اشعه كشور
 در خصـوص انـرژي هسـته اي،   88برگزاري دو مورد جلسه آموزشي در دو دبيرستان كاشان در هفته سـالمت سـال    -

  راههاي حفاظت از آن در شرايط بحران  مضرات و ،مزايا تاسيسات،
استفاده از استانداردها در مركز آنژيوگرافي بيمارستان شهيد بهشتي با انجام بازديدهاي متعدد از  پيگيري در جهت -

  رفع نواقص نقشه و ساختمان قبلي با همكاري تيم مربوطه مراكز مختلف در كشور وتالش در جهت اصالح و
  مورد  مجوز نصب دستگاههاي راديولوژي و آنژيوگرافي بيمارستان بهشتي   4اخذ  -

  واحد امور آزمايشگاهها   - 7 – 3 – 14 -1
 :خريد تجهيزات)الف  -

  يك دستگاه فوتومتر جهت بيمارستان بهشتي-1
  يك دستگاه اتوآنااليزر جهت بيمارستان بهشتي-2
  يك دستگاه فوتومتر جهت بيمارستان سيدالشهداآران -3
  يك دستگاه اتوآنااليزر جهت بيمارستان سيدالشهدا آران -4
  گاه فوتومتر جهت بيمارستان متينييك دست-5
  يك دستگاه سل كانتر جهت بيمارستان نقوي-6
  يك دستگاه اليزا ريدر وااليزاواش جهت بيمارستان متيني-7
  يك دستگاه هود بيولوژيك جهت بيمارستان نقوي-8
  يك دستگاه هود بيولوژيك جهت بيمارستان سيدالشهدا آرن -9

  مارستان متينييك دستگاه هود بيولوژيك جهت بي-10
  يك دستگاه هود بيولوژيك جهت بيمارستان بهشتي -11
  تجهيز بانك خون بيمارستان نقوي-12
  ايجاد بخشهاي جديد)ب
  راه اندازي بانك خون بيمارستان نقوي-1
  راه اندازي بانك خون بيمارستان سيدالشهدا-2
  راه اندازي بخش ميكروب شناسي بيمارستا ن سيدالشهدا-3
  بخش ميكروب شناسي بيمارستا ن نقوي راه اندازي-4
  راه اندازي بخش ميكروب شناسي بيمارستا ن متيني-5
  راه اندازي بخش االيزا در بيمارستان نقوي-6
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  :كالسهاي آموزشي)ج
  كارگاه كنترل كيفي در آزمايشگاه سرولوژي-1
  كارگاه كنترل كيفي در آزمايشگاه انگل شناسي-2
  اه آناليز مايعات بدنكارگاه كنترل كيفي در آزمايشگ-3
  كارگاه كنترل كيفي در آزمايشگاه بيوشيمي-4
  يژكارگاه كنترل كيفي در آزمايشگاه پاتولو-5
  كارگاه آشنايي با آنفلوآنزاي خوكي-6
  ساير فعاليت ها) د
  ايجاد آزمايشگاه مرجع در محل درمانگاه مسلم-1
  گاه گالبچيانتقال آزمايشگاه مواد مخدر از سلطان مير احمد به درمان-2
  انتقال آزمايشگاه موادمخدر وازدواجي از بيمارستان سيدالشهدا به محل جديد آزمايشگاه شبكه بهداشت آران وبيدگل-3
  دوره كنترل كيفي در مورد آزمايشات بيوشيمي و ميكروبيولوژي وهماتولوژي 4بيش از-4
  اه كشورثبت آزمايشگاههاي شهرستان بصورت جي پي اس به عنوان سومين دانشگ-5
  مورد بازرسي توسط مميزين ادراه امورآزمايشگاهها30بيش از -6
  مورد بازديد از آژمايشگاهها توسط مدير وكارشناس اداره 20بيش از -7

  : واحد تجهيزات پزشكي   - 8 – 3 – 14 – 1
  ريال 055/360/946/9: جهيزات اموالي طي سالت  -
  لريا 351/107/364/20: تجهيزات مصرفي طي سال -

  واحدهاي درماني  - 9 – 3 – 14 – 1
  :واحد ديابت 

   1974 :هاي بيماران تعداد پرونده  -
 3764 :تعداد ويزيت پزشكان -

 نفر  790: تعداد ويزيت تغذيه درمان -

  . نفر بوده است  1754: مراقبتي تعداد ويزيت پرستاري واحد -
 نفر 47تعداد بيماران تازه پذيرش شده  -

، حضـور  )مسـتمر و هـر روز  بطور( مسـئول پـذيرش   و پرستار جهت آموزش بيماران ،مي دوره ديدهعموحضور پزشك  -
  ديابتدر واحد  )هفته اي يك روز(حضور پزشك فوق تخصص غدد ،)بطور هفتگي دو روز در هفته(تغذيه درماني

  : 1388طرح تحقيقاتي انجام شده در طول سال 
  و تاثير آن روي قند خون، ليپيدها ، فشار خون و وزن  2مصرف داروي روي براي بيماران ديابتي تيپ -

  : آموزشها 
  آموزش مستمر گروهي بيماران و همچنين چهره به چهره در خصوص خود مراقبتي و تغذيه درماني  -
  .دوره هاي آموزش مختلف جهت كارورزان علوم پزشكي كه بطور مقطعي به واحد مراجعه مي كنند -
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  :  واحد دياليز 
تعداد بار  ركزنام م 

  دياليز 
تعداد
  شيفت

تعداد
  دستگاه

تخت هاي 
  فعال

بيماران
  موقت

بيماران 
  دائم

بيماران در 
  ليست انتظار

  10  120 10  28 28 2 19200  بيمارستان اخوان
  
  واحد بيماريهاي خاص   - 10 – 3 – 14 -1

  72: فيلي تعداد بيماران همو
   41: تعداد بيماران تاالسمي 

  MS  :58ن تعداد بيمارا
  نفر  322: تعداد بيماران سرطاني 

  :اهم اقدامات انجام شده در خصوص بيماران 
برنـز در سـطح    4نقـره و   3مـدال طـال ،    4تاسيس هيئت ورزش بيماران خاص كه در اين راستا در مسابقات استاني بـا كسـب    

  .مطلوبي قرار گرفته است 
بـه   MSبيمـاران مبـتال بـه    و آزمايشگاه براي بيماران واجد شـرايط   MRI كليه هزينه هاي سينوكس  و همچنين خدماتانجام  

  . صورت رايگان انجام مي شود
همچنـين در  . درصد تخفيف دارويي با توجه به وضعيت مالي بيمار انجـام مـي پـذيرد     100تا   30در مورد بيماران سرطاني از 

 ت نياز به صورت  رايگان انجام ميشود خصوص بستري و عمل جراحي بيماران حداكثر تخفيف و يا در صور
  

  امور اورژانسها   - 11 – 3 – 14 – 1
  تزريقات  نوار قلب  ويزيت پزشكان  اعزام  نام مركز

  170000 3800 148000 1000 اورژانس گالبچي
  189264 7910 245371 2020  اورژانس مركزي

  )مركز درمان معتادين(واحد كميته پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد - 12 – 3 – 14 – 1
كميتـه    ،)دو جلسـه (تشكيل جلسات وپيگيري مصـوبات جلسـه كميتـه آمـوزش پيشـگيري و درمـان سوءمصـرف مـواد          -

   )5/6/88و 9/2/88دو جلسه در تاريخ هاي (آموزش  دفترپيشگيري و درمان سوءمصرف مواد 
معاونـت غـذا و    معـاون و مـدير درمـان و   تشكيل جلسات جهت بررسي مشكالت بازرسي مراكز متادون تراپي با حضور -

ــاددر تاريخهــاي   جهــت بررســي  15/12/88و  17/6/88و 20/4/88داروي دانشــگاه و جلســه پزشــكان مراكــز درمــان اعتي
  مشكالت مراكز درمان اعتياد 

جلسات كميته تخصصي درمان اعتياد شوراي ، )جلسه 5(استان موادمخدر شركت در جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با-
  )جلسه 3(كميته پيشگيري از اعتياد استان ،)جلسه 10(فوق

  )مركز خصوصي 23مركزدولتي و  5(تهيه و تنظيم آمار دارويي ماهيانه مراكز درمان اعتياد -
مخصوص الف وارجاع آنها پس از  پذيرش و معرفي بيماران از مراكز درمان اعتياد زندان در دوران مرخصي توسط فرم -

  )نفر223(به مراكز دولتي و خصوصي ) ب(مخصوص  كز درمان اعتياد زندان توسط فرمدوره مرخصي از مرا
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اعتيـاد   ) عـدد 1000هركـدام   2و1اعتيـاد وخـانواده    -عـدد ب 2500اعتيادوجوانان  -الف( با عناوينCD  5000  تهيه و تكثير-
، امام مهدي داده شده و بقيه بين  جوانـان عدد به پايگاه بسيج 200,عدد به فرمانداري 200كه ازاين تعداد )عدد 500(ومعتادين

 .بسيجيان وعموم  مردم بازديد كننده از نمايشگاه هفته مبارزه با موا مخدر توزيع شد، معتادين تحت درمان در مراكز دولتي

  .نماهنگ مربوط به اعتيادو ارائه در جلسات فرمانداري و استانداري كه براي تمامي اعضاء ارسال شدcdتهيه -
، هايش شامل سـخنراني رياسـت دانشـگاه جنـاب آقـاي دكتـر نيكبخـت        ش دليل كوچك شكست بزرگ كه برنامههماي-

جلسه پرسـش و پاسـخ بـا حضـور دو نفـر از متخصصـين       ، دايره اجتماعي نيروي انتظامي شهرستان جناب سرهنگ زاهد از
ين مختلـف پيشـگيري از اعتيـادبين    پمفلت هايي بـا عنـاو   و CDپخش ، گروه روانپزشكي در خصوص پيشگيري  از اعتياد

  .......پخش فيلم مستندو,پرده و بنر تبليغاتي با جمالتي در زمينه پيشگيري از اعتياد  ،بازديدكنندگان
درآمفي تئـاتر مركـزي دانشـگاه     -الف :توسط آقاي دكتر فرهاد پيشگيري و درمان اعتياد، سخنراني راجع به مواد مخدر-

مركز تحقيقات معلمان -د)نفر100(مسجد لتحر-ج)نفر50(تيپ سوم عاشورا سپاه  پاسداران -ب) نفر100(براي دانشجويان
  )نفر100(مديران مدارس راهنمايي و دبيرستان -ه)نفر100(جهت مربيان پرورشي 

چهارده روزه درمان اعتياد به دانشگاه علوم پزشكي  آموزش دوره جهت)نفر 10(روانشناسان  و) نفر 10(معرفي پزشكان -
  1388فهان در سال اص
جهـت بررسـي مسـائل     4/11/88و 18/9/88و 30/6/88و4/3/88در معاونت درمـان درتـاريخ هـاي    31تشكيل كميسيون ماده-
  ...ديده و پزشكان دوره اعتياد به درمان مراكز تاسيس مجوز دادن و فوق مراكز از شده انجام بازرسيهاي ،اعتياد درمان مراكز مشكالت و
، دادن دارو، و بررسـي مراكـز فـوق از لحـاظ رعايـت پروتكـل      )دولتي و خصوصـي (مراكز درمان اعتيادانجام بازرسي از -

  پرسنل مورد نياز مركزواعالم نقايص به مسئول فني مركز
بهزيسـتي و معاونـت بهداشـتي و متعاقـب آن تشـكيل      ، بازديد از كمپ هاي شهرستان به اتفاق نماينده هاي فرمانـداري   - 

  دهي اين كمپ هادر فرمانداري و بهزيستي جلساتي جهت سامان
  متادون و بوپرونورفين درمراكز درمان اعتياد,نرم افزار كنترل آمار داروهاي مخدر همكاري در راه اندازي و نصب-
  1388همكاري درشروع بكارشش مركزخصوصي متادون تراپي درسال -
همراه بـا رفـع مشـكالت    ) معتاد در اين مراكز2000تحت درمان قرار گرفتن حدود (همكاري با مراكز دولتي وخصوصي-

  مراكز فوق بطور روزانه
و جلسه    29/5/88و88/ 25/4و 30/2/88شركت درجلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در تاريخ هاي- 

مبـارزه بـا   وكميته پيشگيري شـوراي همـاهنگي   30/4/88و19/3/88و28/2/88كميته تخصصي درمان اعتياد در تاريخ هاي 
در دبيرخانـه سـتاد   19/3/88و جلسه بررسي وضعيت قاچاق متـادون در تـاريخ    3/5/88و6/3/88مواد مخدر در تاريخ هاي 

 مبارزه با مواد مخدر 

معرفي روانشناسان و كارشناسان مشاوره دانشگاه به آموزش و پرورش جهت آموزش و سـخنراني بـراي دانـش آمـوزان     -
  ينه مهارتهاي زندگي و پيشگيري از اعتيادمدارس و اولياء آنهادر زم

شركت در مصاحبه با پورتال خبري كاشان در رابطه با وضعيت اعتياد و مراكز درمان اعتياد شهرستان كاشان و قرار دادن -
  مشروح مصاحبه در سايت دانشگاه
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  واحد صدور پروانه ها   - 13 – 3 – 14 – 1
  تعداد  واحد

 2 مجوز دفتر پرستاري
 1 مركز فيزيوتراپي مجوز

 4 صدور پروانه دائم مامايي
 40 پروانه دائم پزشكي

 5 مجوز تزريفات و پانسمان
 4 تغيير مسئولين فني مراكز و صدور مجوز جديد

 8 )موافقت اصولي(مجوز مركز درمان سوء مصرف مواد
 2 مجوز موافقت اصولي آمبوالنس خصوصي

 2 مجوز دندانپزشك تجربيتمديد 
 5 دور موافقت اصولي مركز مشاوره پرستاري ص

  

  :ديگر اقدامات
  بازرسي كليه موسسات پزشكي  -
  تهيه و ارسال آمار به وزارتخانه  -
  انجام امور دستياران تخصصي  -
  توزيع پزشكان متخصص در بيمارستانها و كلنيك هاي تخصصي  -
  نظارت بر توزيع مراكز و موسسات پزشكي  -

  مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   - 14 – 3 – 14 – 1
ريزي جامع وكامل جهت پوشش مناسب خدمات فوريتهاي پزشكي درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  برنامه -

  .كاشان شامل شهرستانهاي كاشان وآران وبيدگل 
-دانشـگاه   -انـداري  ريزي وشركت فعال درجلسات ستاد نـوروزي فرم  برگزاري جلسات متعدد  جهت هماهنگي، برنامه-

  EOCمعاونت درمان و اين مركز  و استقرار ستاد هماهنگي نوروزي دانشگاه دراطاق 
استقرار اكيپ هاي نوروزي و برپايي دو ايستگاه سالمت نوروزي در مجتمـع رفـاهي قـائم وسـان آرا واسـتقرار پزشـك        -

 15/1/88لغايت  25/12/87وپرستار دراين ايستگاهها از تاريخ 
كـد فعـال شـهري وجـاده اي فوريتهـاي       18رار كليه آمبوالنس ها درحاشيه جاده درسـاعات پرتـردد و فعـال بـودن     استق -

 پزشكي درايام نوروز
 پرچم وپرده  درحاشيه جاده ها وايستگاههاي سالمتي از سن سن تا سان آرا.نصب بنرهاي  هشدار دهنده وآموزشي-
 و انجام خدمات پشتيباني و هماهنگي اكيپهاي فعال نوروزيبازرسي ونظارت از كليه اكيپ ها وپايگاهها  -
 15/1/1388لغايت25/12/1387لغو كليه مرخصي هاي پرسنل وآماده باش دائم  -
پوشش دهي مناسب وكامل درماني سيل منطقه سن سن و مشكات  همچنين تأمين امكانات وتجهيزات وبي سـيم جهـت   -

 استقرارهاي موقت



  ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشاندانشگا 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                 

 

 

مورد تصادفي بوده  301مورد غير تصادفي و 532مأموريت فوريتهاي پزشكي در ايام نوروز كه  مورد 835انجام مجموعاً -
مـورد مصـدوم بـه     296مورد تصادف شهري بـوده اسـت كـه جمعـاً بـه تعـداد        210مورد تصادف جاده اي و 91است كه 

 .مورد مصدوم درمان درمحل شده است  71بيمارستان انتقال داده شده و

مـورد مراجعـه بيمـار بـه ايسـتگاه سـالمت سـان آرا كـه          650مراجعه به ايستگاه سالمت خزاق و تعـداد   مورد 633تعداد -
 نفر بوده است 1283مجموع مراجعين 

گرفتن يك مورد زايمان در منزل توسط تكنسين ها ي مركز فوريتهـا  (انجام چند مورد مأموريت خاص در نوروز شامل  -
نجات سر نشين هاي يك دستگاه خودرو سـواري   -ستگاه سالمت نوروزي سان آرا انجام يك مورد دياليز صفاقي دراي -

در ) نفر مصدوم سيل به دليل مسدود بودن محور كاشان به بيمارستان نكويي شهرستان قـم  5انتقال  -از داخل سيل سن سن
 .ايام نوروز صورت گرفته است

ونت بهداشتي جهت هماهنگي و برنامه ريزي براي كاروانهاي نماينده معا –برگزاري جلسه مشترك با مسئول بهداري سپاه  -
 4دسـتگاه آمبـوالنس بـه همـراه      2اعـزام  و  دربيسـتمين سـالگرد ارتحـال آن حضـرت    ) ره(اعزامي به مرقد مطهر امام خمينـي 

  )ره( خميني حضرت امام بزرگداشت مراسم جهت شركت در پوشش درماني بيستمين) ره(تكنسين وپزشك به مرقد مطهر امام 
                 شركت درجلسه اي كه به منظور برنامه ريزي برگزاري مانور هسته اي در سايت  هسته اي وايجاد  هماهنگي الزم  -

 برگزاري دوره آموزشي مقابله با مصدوم هسته اي جهت پرسنل شركت كننده درمانورهسته اي -

 ن كاشانشركت دررزمايش مشتركي باحضور يگانهاي امدادي شهرستا -

شركت درجلسه مشتركي با ستاد حوادث غير مترقبـه شهرسـتان، هـالل احمـر، آتـش نشـاني، شـهرداري، صـدا وسـيما،           -
 آموزش و پرورش درمورد برگزاري مانور تمرين زلزله وايمني در مهد كودك ها

جاري درسايت هسته اي نوبت در ارديبهشت ماه سال 2دستگاه آمبوالنس جهت شركت درمانور هسته اي كه در 5اعزام  -
 .برگزار گرديد

سـازي   مخاطره مـوجود در مـركـز غني(اي ومواردي از قبيل  رژانس هستهمكاتبه با آقاي دكتر عباس ارج درخصوص او -
درمـان   –درمـان بيمـاران دچـار سـوختگي در بيمارسـتان       -آلودگي با اورانيوم غني شده   -  HFسوختگي با گاز –نطنز 

 ده در بيمارستانمصدومين پرتو دي

 GISمكاتبه با آقاي مهندس عشايري مدير كل محترم راه وترابـري اسـتان اصـفهان در خصـوص در اختيـار قـرار دادن        -
نقشـه   CDنقشه جامع راهنماي راههـاي اسـتان اصـفهان و    –آمبوالنس ها  GPSراههاي استان اصفهان جهت فعال نمودن 

 31/1/88خ جامع راهنماي راههاي استان اصفهان درتاري

كاتبه با مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشوردرخصوص  درخواست كتب مورد نيـاز جهـت دانشـجويان    م -
 رشته فوريتهاي پزشكي و نيروهاي عملياتي به تكفيك

 دانشگاه ايران  ATLSنفر از كارشناسان اورژانس جهت شركت دركارگاه آموزشي   5معرفي  -

ديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور درخصوص مشكل موبايل هاي ايرانسـل درمحـدوده   مكاتبه با رئيس مركز م -
اتوبـان   –دوراهـي اسـترك    –مشهد اردهال ( 115ي مكان هاي فاقد پوشش تلفن ومعرف 115شهرستان كاشان با اورژانس 

موتـه،  -جـاده كاشـان  (سـيم   معرفي مناطقي كه فاقد پوشش راديويي شـبكه بـي  ) قم بعد از كارخانه شير پاستوريزه -كاشان
 به منظور انعكاس به اداره ارتباطات) جوشقان قالي -منطقه درين، جاده كاشان
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 تكميل و ارسال پرسشنامه بيوتروريسم به مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور -

 علل آن ه منظور بررسيمكاتبه با آقاي مهندس شيشه فروش درخصوص حوادث ترافيكي محور اتوبان كاشان به نطنز و ب -

معرفي آقاي عليرضا راحتي  به عنوان كارشـناس مسـئول امـور ارتباطـات  راديـويي ايـن مركـز جهـت شـركت دردوره           -
 آموزشي امور راديويي وارتباطات  به مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

حـوادث وفوريتهـاي پزشـكي كشـورجهت      معرفي آقايان احسان شكاري و محمد رضايي سادياني  بـه مركـز مـديريت    -
 عملي تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي –شركت دردومين المپياد كشوري علمي 

اي  جديـد   شركت درجلسه كميته ايمني استان كه درخصوص بررسي وضعيت و چگونگي تامين برق پايگاههـاي جـاده  -
 .االحداث اورژانس دراستانداري استان اصفهان برگزار گرديد

كاشـان و   -با اداره حمل ونقل و پايانه هاي استان اصفهان درخصوص افزايش تصادفات جاده اي محـور بـادرود  مكاتبه  -
به دنبال آن شركت درجلسه اي كه توسط دفتر ايمني و ترافيك اداره كل فوق دراستان برگزار گرديد كـه درايـن جلسـه    

  .راهكارهاي موثر و پيشنهادات اجرايي جهت رفع مشكل بررسي گرديد
با توجه به شروع فصل گرما و افزايش مسافرتها و شروع طرح امداد تابستاني اقدامات الزم درخصوص افزايش آمادگي  -

  .كليه پايگاههاي جاده اي و استقرار آمبوالنس ها درحاشيه جاده انجام شد
نشگاه علوم پزشكي اردبيـل  تير ماه كه دردا 27لغايت  22روزه مديريت سالمت در بحران از تاريخ  5شركت دركارگاه  -

 .برگزار گرديد

  ارسال فرم تكميل شده اطالعات و مستندات مربوط به  پهناي باند شبكه ارتباطات راديويي به اورژانس كشور -
  ..پيگيري درخصوص ساخت پايگاههاي جاده اي -
  .كاشان برگزار گرديد انداريدرسالن اجتماعات فرم 5/7/88شهرستان كه درتاريخ  شركت درهشتمين جلسه شوراي اداري -
  صدور گواهي هاي دوره همگاني احياء پس از اخذ مجوز مربوطه و هماهنگي با ستاد دانشگاه  -
  .برگزاري كارگاههاي آموزشي همگاني احياء جهت گروههاي مختلف -
بـاط مخـابراتي   مكاتبه با مدير كل محترم بازسازي و حوادث غيرمترقبـه اسـتان درخصـوص ضـرورت ايجـاد امكـان ارت       -

  .درمواقع ضروري  115روستاهاي شهرستان كاشان با مركز اورژانس 
آذر مـاه   26لغايـت  24شركت درچهارمين كنگره بين المللي بهداشـت، درمـان ومـديريت درحـوادث و باليـا درتـاريخ       -

  .درمركز همايش هاي رازي دانشگاه ايران
پايگاههـا و نهايتـاً بـا پيگيـري ، يكسـري اقـالم پزشـكي شـامل         مكاتبه با اورژانس كشور درخصوص نياز هاي تجهيزاتي -

گـردن بنـد طبـي و برانكـارد      -ست ثابت سازي اندام شكسـته   -تخته پشتي جليقه اي -تخته پشتي بلند -اسكوپ استريچر
  .صندلي شو تحويل گرفته شد

راه معرفي سه جايگزين با مشخصـات  مكاتبه با سازمانها و ارگانهاي مختلف شهرستان جهت معرفي فرمانده حادثه به هم -
  .EOCكامل درمديريت بحران به منظور تكميل بانك اطالعاتي 

  ثبت مشخصات پرسنل ومعرفي فرمانده حادثه و سه جايگزين كليه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي -
وشش دانشگاه و ارسـال روزانـه آن بـه    آوري آمار روزانه مراجعات آنفلوانزا و شبه آنفلوانزابه بيمارستانهاي تحت پ جمع -

  .تهران EOCمركز 
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  آوري آمار مراجعين مشكوك به آنفلوانزا به بيمارستانها و مراكز اورژانس و ارسال ماهانه آن به معاونت بهداشتي  جمع -
  .تهران EOCآوري و تهيه آمار هفتگي مراجعات به بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه و ارسال هفتگي به مركز  جمع -
تشكيل جلسه كارگروه تخصصي عمليـاتي بهداشـت و درمـان درسـوانح و حـوادث غيرمترقبـه درسـالن سـتاد مركـزي           -

  . 3/9/88دانشگاه مورخ 
 .درجلسه كميته اجرايي آنفلوانزاي 115توسط اورژانس  Aارائه فرايند انتقال بيماران مشكوك به آنفلوانزاي نوع -

شهري از شـهرداري   4يك قطعه زمين درابتداي بلوارچمران  به منظور ساخت پايگاه پيگيري هاي مستمر جهت تحويل  -
  1388شهد اردهال سال ميني سنتي  دعملكرد مركز  فوريتهاي پزشكي در مراسم -
  مشهد اردهال  در هفته اول و دوم –دستگاه آمبوالنس مجهز به تجهيزات پزشكي كامل درمسير كاشان  7استقرار  -
  در درمانگاه مشهد اردهال در هفته اول و دوم MICUدستگاه آمبوالنس 2استقرار  -
  دستگاه آمبوالنس مجهز به تجهيزات پزشكي كامل دركنار چادر ترياژ داخل صحن حرم در هفته اول 2استقرار  -
  در هفته اول) محل برگزاري مراسم ( برپايي چادر ترياژ در ورودي صحن پايين حرم  -
  مورد از داخل چادر به درمانگاه مشهد اردهال در هفته اول 12ردرداخل چادر ترياژ و اعزام نفر بيما 50ويزيت  -
  نفر بيمار و مصدوم از جمعيت به داخل چادرترياژ توسط امدادگران سيار هالل احمر در هفته اول 20انتقال  -
  رت در هفته دومدستگاه آمبوالنس مجهز به تجهيزات پزشكي كامل در جنب صحن حرم حض 2و استقرار -
  نفر بيمار و مصدوم از جمعيت به درمانگاه مشهد اردهال در هفته دوم 6و  انتقال  -
دستگاه موتورالنس در مشهد اردهال جهت حضور سريع در مناطق پرازدحام به جهـت پوشـش هـر چـه بهتـر       1استقرار  -

  برگزارشدن مراسم ، در هفته اول و دوم
  هاي مستقر درجاده و انتقال آنها به بيمارستان شهيد بهشتي در هفته اول مورد بيمار از اكيپ 9انتقال  -
  جاده اي در هفته اول 115مورد مصدوم ضرب وجرح به بيمارستان توسط اورژانس  2انتقال  -
  هاي سوك چم و حسنارود در هفته اول و دوم پايي دو عدد چادر اورژانس جهت مراجعين احتمالي بين راهي درمحلبر -
مستقر درايران گالب با يك دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه خودرو امداد ونجات مجهـز   Bه اندازي كانكس تيپ  را -

  به وسايل رهاسازي در هفته اول
  مستقر درايران گالب با دو دستگاه آمبوالنس مجهز به تجهيزات پزشكي كامل در هفته دوم Bاندازي كانكس تيپ  راه  -
  مورد تصادف جاده اي  در هفته اول 4ارستان شهيد بهشتي كاشان دراثر مجروح به بيم 8انتقال  -
  مورد تصادف جاده اي در هفته دوم 6مجروح به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان دراثر 10انتقال  -
  .درآب شيرين اقدامات ذيل انجام شد 26/7/88واگن قطار درتاريخ  3درخصوص واژگوني -
  دانشگاه EOCتوسط اتاق  ICSفعال نمودن  -
  دستگاه آمبوالنس شهيد بهشتي 2، يك دستگاه آمبوالنس هالل احمر ،  115اعزام كليه آمبوالنس هاي اورژانس  -
  دانشگاه EOCاتاق  توسط حادثه محل نجات به خصوصي رهدگل و يك دستگاه آمبوالنس مركزآمبوالنس آران وبي دو دستگاه -
  دانشگاه EOCايجاد آمادگي جهت پذيرش مصدومين توسط اتاقآماده باش به كليه بيمارستانها درخصوص  -
  دانشگاه EOCايجادهماهنگي بين واحدهاي امدادي توسط اتاق  -
  هماهنگي با دبير ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان درخصوص حادثه فوق -
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  مصدوم حادثه توسط آمبوالنس به بيمارستان شهيد بهشتي 26اعزام  –
درسالن همايش هاي رازي دانشگاه  88ديماه  24الي  22اسري طب اورژانس كه از تاريخ شركت درچهارمين همايش سر

  .علوم پزشكي ايران كه توسط انجمن تخصصي طب اورژانس برگزار گرديد
  .مكاتبات مكرر با رئيس دانشگاه و معاون درمان درخصوص تعداد نيروي مورد نياز اورژانس 

بود كليه آمبوالنس ها درحاشـيه جـاده هـاي اصـلي و فرعـي مسـتقر        29/10/88درخصوص روز بدون حادثه كه درتاريخ 
 .گرديدند و همچنين تعدادي بنر ، پرده و پوستر نيز نصب گرديد 

 .تنفسي براي پرسنل به صورت ماهانه  –برگزاري كالس هاي آموزشي احياي پيشرفته قلبي 

شناسي ، تعمير و نگهداري آمبوالنس هاي بنـز اسـپرينتر كـه    كارشناس امور نقليه به دوره آموزشي سه روزه قطعه  2اعزام 
 .توسط اورژانس كشور برگزار گرديد

 .اداره حمل ونقل استان و واحدهاي امدادي شهرستان –اعالم برنامه هاي نوروزي مركز به فرمانداري  -

  ) Advnce Turoma Life Support( مكاتبه با آموزش ضمن خدمت دانشگاه جهت اخذ مجوز برگزاري دوره  -
ATLS و كسب موافقت برگزاري دوره مذكور.  

مكاتبه با چندتن از اساتيد طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي ايران جهت تدريس و نهايتاً عقد قـرارداد تـدريس دوره    -
ATLS با ايشان .  

سـتاران و تكنسـين هـاي    پر -نفر از پزشـكان  100براي  18/11/88لغايت  16/11/88از تاريخ  ATLSبرگزاري كارگاه  -
برخورد با بيماران ترومـايي   شاغل دراورژانس هاي بيمارستاني و پيش بيمارستاني دانشگاه به منظور كسب مهارت الزم در

  .همراه با انجام كار عملي برروي حيوان درآزمايشگاه
  .اعات پر تردداجراي طرح امداد زمستاني و استقرار كليه آمبوالنس ها درجاده هاي اصلي و فرعي درس -
  .مرتبط با سرما و برفبحرانيجهت مقابله با شرايطخارج از شيفتفراخوان نيروهايبيني تمهيدات الزم درخصوصپيش -
  .....آماده سازي آمبوالنس ها از لحاظ تجهيزات فني زمستاني شامل زنجير چرخ ، ضد يخ، وسايل گرمايشي و -
  .اي پايگاههاي اورژانس جاده موجود در آمبوالنس ها و سرم هاي مصرفي زدگي داروها و خجلوگيري از ي جهت اتخاذ تدابير الزم -
  .تدابير الزم جهت دپوي دارويي و وسايل گرمايشي و تجهيزات پايگاهي در پايگاههاي برف گير  -
  .ذخيره مناسب مواد مصرفي اعم از دارو و لوازم مورد نياز درآمبوالنس ها و پايگاههاي جاده اي -
، آمار سقوط ناشـي از لغزنـدگي بـرف و بـاران،     COآمار مسموميت با گاز (تكميل فرم ويژه ماموريتهاي امداد زمستاني  -

  .منتقل شده توسط اورژانس پيش بيمارستاني هر هفته طبق فرم مخصوص) زدگي و سرمازدگي آمار ماموريتهاي يخ
  . 115ژانس اي اور تشكيل تيم هاي نظارت برعملكرد پايگاههاي جاده -
  .هاي شايع درفصل سرما توزيع بسته آموزشي اورژانس -
  .اصفهان و كشور EOCرساني سريع حوادث ويژه به  اطالع -
سازمان راهداري و حمل ونقل به منظور بررسـي فصـول مشـترك     –پليس راه  –تشكيل جلسات مشترك با هالل احمر  -

  .همكاري في مابين
  .ارگروه امدادو نجات پيرامون پدافند غيرعامل درمحل جمعيت هالل احمر شركت دردومين و سومين جلسه ك -
ارائه طرح گذراندن دوره آموزش احياء جهت افرادي كه متقاضـي گـرفتن گواهينامـه راننـدگي هسـتنددركميته ايمنـي        -
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  .راههاي استان و تصويب طرح فوق جهت اجرا درسطح استان
  .ادث احتمالي چهارشنبه آخر سالشركت درجلسه كنترل ، پيشگيري و ثبت حو -
همچنـين درايـن جلسـات    .شركت درجلسات ستادنوروزي كـه بـه منظـور همـاهنگي هـاي بـين بخشـي برگـزار گرديـد          -

  .هايي كه اين مركز درايام تعطيالت نوروزي برگزار خواهد نمود ارائه گرديد برنامه
  .نوروزي اجرا خواهد شد مسافران حال كه به منظور رفاه هايي ستادنوروزي فرمانداري جهت ارائه برنامه شركت درجلسات -
  .دستگاه آمبوالنس بنز اسپرينتر 4مكاتبه با اورژانس كشور درخصوص كمبود آمبوالنس هاي مركز و نهايتاً تحويل   -
  .برگزاري كالس آموزشي احياء براي دست اندركاران آموزش و پرورش كه درمانور زلزله مشاركت خواهند نمود -
  .تهيه ليست كارخانه هاي توليد و عرضه كننده مواد شيميايي كاشان  -
  .تهيه ليست كليه كارخانه ها و كارگاههاي توليدي و صنعتي كاشان -
زاد آدانشـگاه   88آزمـون سراسـري    ،دانشـگاه كاشـان   88استقرار هـاي آمبـوالنس جهـت برگـزاري آزمـون سراسـري        -

جهـت برگـزاري آزمـون كنكـور      ،د دانشگاه آزاد  و ارشد دانشگاه كاشـان برگزاري آزمون هاي  كارشناسي ارش،كاشان
جهـت  ،زادآجهت برگـزاري آزمـون كـارداني پيوسـته دانشـگاه آزاد و ارشـد ناپيوسـته دانشـگاه         ، آزمايشي دانشگاه آزاد 

  ،آزمون استخدامي  دانشگاه ،برگزاري آزمون كارشناسي ارشد پزشكي
 2دسـته   فوتبال ليگ استاني، بزرگساالن، يك دسته هاي فوتبال مسابقات جهت :رزشيو مسابقات جهت آمبوالنس استقرار -

  فوتبال دسته سه كشوري فوتسال نونهاالن كاشان،، سوپر ليگ كاشان، كشوري
  .درمناسبت هاي مختلف درطول سال و دو ميداني اعزام آمبوالنس جهت مسابقات متعدد دوچرخه سواري -
راهپيمـايي   ،ايـام اعتكـاف  ،موتورسواري كراس ،زاري اردوهاي شبانه نيروي مقاومت بسيج اعزام آمبوالنس جهت برگ  -

  رابطين بهداشت
جهت كاروان ديـدار بـا مقـام معظـم     ،جهت جشن ازدواج دانشجويي، )ره(نس به مرقد حضرت امام خميني اعزام آمبوال-

  جهت راهپيمايي درمناسبت هاي مختلف،جهت بزرگداشت شهيده عفاف  ،رهبري
، الـه يثربـي   جهت سالگردارتحال حضرت آيه، جهت دعاي ندبه و نيمه شعبان ، استقرار آمبوالنس جهت نمازهاي جمعه -

جهـت مراسـم   ، ش يگاني و تاكتيكي گردان عاشـورا  جهت رزماي،جهت كاروان زيارتي بسيجيان به شهر مقدس جمكران
جهت غربالگري ،امام علي بن امام محمد باقر جهت سوگواري شهادت حضرت، 2،جهت رزمايش آسمان واليتآبان 13

جهـت  ،جهت جشن عيد غـدير خـم   ، جهت صبحگاه عمومي رژه موتوري،ديابت و تست قندخون نمازگزاران نماز جمعه
جهـت   ،عاشـوراي حسـيني   جهت مراسم مـذهبي تاسـوعا و   ،بهمن 22جهت راهپيمايي ،برگزاري ايام دهه يوم اله دهه فجر

 پوشش درماني اردوي شبانه نيروهاي مقاومت بسـيج در  ،تش بازي چهارشنبه آخر سالآجهت  – Bواكسيناسيون هپاتيت 
  31/2/88مورخ 

 :برگزاري مانورها

  )2شماره(بيمارستان و سايت،مانور هسته اي  اورژانس ، )1شماره (مانور هسته اي اورژانس و سايت -
مـانور سراسـري ايمنـي و     ،زله و ايمني درمهدكودك هـا   مانور تمريني زل ،مانور رزمايش يگان هاي امدادي شهرستان  -

مـانور روز ملـي   ،مانور حادثه درانبـار مـواد شـيميايي    ،مانور هسته اي دانشگاه و سايت ،زلزله درسطح تمام مدارس كاشان 
 هدكودك هامانور تمريني زلزله و ايمني درم ،)ره(مانور پدافند غير عامل دردبيرستان امام خميني  ،آتش نشاني و ايمني
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  :موزشيآبرگزاري جلسات 
نفـر دركارگـاه    5شـركت   ،با اساتيد نيـروي انتظـامي  ) ش م ر(كالس ،برگزاري دوره آموزشي مقابله با مصدوم هسته اي-

ATLS  سـيم   شركت دردوره آموزشي امور راديويي و ارتباطـات بـي  ، شركت دركارگاه بيوتروريسم درتهران ، درتهران
برگـزاري ازمونهـاي ماهيانـه كتـب اورژانسـهاي پـيش        ،اردبيـل  روزه  مـديريت بحـران در   5ه شركت دركارگـا  ،درتهران

برگـزاري دورههـاي امـوزش همگـاني احيـاء بـراي        ، ACLSبرگزاري كالسـهاي ماهيانـه    پيشرفته، مياني،بيمارستاني پايه
 ي پايگاه تحقيقات جمعيتينيروهاي مردم ،متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي وموتور سواري، ادارات شهرستان

  :شركت در جلسات مختلف از قبيل
با رئيس محترم شركت گاز شهرستان براي   ،شركت درجلسه هاي مشترك با ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان و استان -

  115نصب كنتور گاز  پايگاههاي جاده اي اورژانس 
جلسـه بـا دكتـر فرزنـدي پـور بـراي        ،ه سطح شهرستانشركت درجلسه باشهردار كاشان براي رفع مشكل مناطق پر حادث-

اي  بـا رئـيس محتـرم اداره بـرق شهرسـتان بـراي نصـب كنتـور بـرق پايگاههـاي جـاده            ،خريد نرم افزار مديريتي اين مركز
 نطنز –جلسه با حضور مسئول حوادث استان درخصوص حوادث ترافيكي محور اتوبان كاشان  ،اورژانس

 ي  راههاي استان براي نقاط حادثه خيز جاده اي كاشانشركت درجلسه كميته ايمن -

 نقاط حادثه خيز ،گزارش عملكرد شاخص هاي بهبود ايمني راهها ، EOCارسال آمارهاي موتوري به  -

موزش ، آشهرداري  ،نش نشاني كاشان،آهالل احمر كاشان ،بيمارستانها، جلسات متعدد ماهيانه با مسئولين دفتر پرستاري -
  رياست پايانه هاي استان ،يروي انتظامي راه وترابري كاشان و  استانن، و پرورش

  مترقبهبزرگ و غير حوادث ترانسپورت مصدومين و هن بمنظور حملآ امدادي و نيز رياست راه مسئولين ستادهاي نامه تفاهم امضاء -
  :1388دانشگاه در سال  115آمار اورژانس 

  16483: تعداد كل ماموريت شهري -
  998: د كل ماموريت جاده اي تعدا -
  61: تعداد كل ماموريت بين مراكز درماني  -
  17542: تعداد كل ماموريتها  -
  11841: تعداد ماموريت غير تصادفي شهري  -
  203:تعداد ماموريت غير تصادفي جاده اي  -
   56: تعداد ماموريت غير تصادفي بين مراكز درماني  -
  12100: دفي تعداد كل ماموريتهاي غير تصا -
  4642: تعداد ماموريت تصادفي شهري  -
  792: تعداد ماموريت تصادفي جاده اي  -
  5442: تعداد كل ماموريت هاي تصادفي  -

  ستاد هدايت و اطالع رساني و رسيدگي به امور درمان  - 15 -3 – 14 – 1
  نفر 302     تعداد بيماران پذيرش شده از شهرهاي اطراف -
  نفر 530     عزام شده از كاشان                ا تعداد بيماران-
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   1388رساني و رسيدگي به امور درمان در سال  اطالع  آمار كل پذيرش و اعزام ستاد هدايت،  
  بيمارستانهاي پذيرش دهنده تعداد بيماران پذيرش شده از شهرهاي همجوار
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 30 31 - - 1 - - 30 1 5 6 12 7  فروردين 1

 43 30 - - - - - 30 - 3 8 8 11  ارديبهشت 2

 50 32 - - - - - 32 - 9 12 7 4  خرداد 3

 53 28 - - - - - 28 - 5 6 13 4  تير 4

 49 33 - - - - - 33 2 1 10 14 6  مرداد 5

 38 18 - - - - - 18 1 6 1 6 4  شهريور 6

 41 30 - - - - - 30 - 7 8 8 7  مهر 7

 40 28 2 - - 1 - 25 1 2 12 1  12  آبان 8

 45 19 - - - - - 19 1 1 11 3  3  آذر 9

 52 23 - - - - - 23 4 - 11 5  3  دي 10

 30 31 - - 1 - - 30 1 5 6 12 7  بهمن 11

 43 30 - - - - - 30 - 3 8 8 11  اسفند 12

 32 - - - - - 32 - 9 12 7 4  50 جمع

  واحد امور اداري   - 16 -3 – 14 – 1
                          جلسه كه نقل و انتقال نيروهاي حوزه درمان در آن كميته تشكيل كميته 6تشكيل كميته ساماندهي نيروي انساني  -

هاي آموزشي كاركنان و پيگيري امور آموزشي  آموزشي كاركنان حوزه درمان و بررسي و آماده سازي نيازسنجي دوره
  تا برگزاري دوره آموزشي و صدور گواهي مربوطه

كاركنان كاركنان و ارجاع به ارزشيابي كننده و ثبت نمرات در فرصت مخصوص و  1387تهيه ليست ارزشيابي سال  -
  امور اداري ستاد دانشگاه ،ارجاع نتيجه ارزشيابي كلي كاركنان 

خدمات كشوري و صدور اصالحيه احكام مانده از سال قبل برگزاري كميته طرح طبقه بندي صدور حكم قانون  -
صدور احكام مانده از سال قبل برگزاري كميته طرح طبقه بندي مشاغل و صدور احكام ارتقاء گروه با توجه به  مشاغل و 

  تعجيل به علت دوره هاي آموزشيسابقه خدمت  و 
  كاركنانصدور ابالغ مانده مرخصي كليه  -
  در كليه واحدهاي حوزه معاونت درمان 1388اجراي سيستم اتوماسيون اداري در پايان سال  -

  1388متيني در سال  - نقوي - آموزشي درماني شهيد بهشتي, عملكرد مراكز پزشكي
  نام بيمارستان

تعدادپذيرش
  اورژانس

تعداد بيمار
  بستري

تعداد عمل
  جراحي

تعدادپذيرش 
  راديولوژي

ش تعداد پذير
  آزمايشگاه

تعداد آزمايش 
  انجام شده

  --  91625  41596  13212  30863  80082  شهيد بهشتي
  27995  4860  2596  6379  5835  25990  متيني
  113970  22245  35233  5085  1246  61650  نقوي
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  1388در سال  )بخش روانپزشكي(اخوان عملكرد مركز پزشكي، آموزشي و درماني 
   

  
  

   
  

  عملكرد مراكز درماني  شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگلآمار 

  
  :معاونت پژوهشي دانشگاه  -14-4- 1
  امور پژوهشي - 1 – 4 – 14 – 1

 جالت داخليمقاله فارسي در م 65چاپ  -

  مقاله انگليسي در مجالت معتبر علمي پژوهشي  54چاپ -
  مقاله بصورت پوستر و سخنراني  62نفر از اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور و ارائه  27اعزام  -
  مقاله در همايش هاي داخل كشور توسط اعضاي هيات علمي  170ارائه  -
  ترجمه شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه عنوان كتاب تاليف و  6 چاپ -
  مقاله چاپ شده در مجالت داخلي و خارجي توسط اعضاي هيات علمي  141تشويق  -
  نفر اعضاي هيئت علمي در مجامع علمي بين المللي 5پرداخت حق عضويت  -
  عنوان طرح تحقيقاتي پيشنهادي   62تصويب  -
 ي ، كاركنان و دانشجويانكارگاه ويژه اعضاي هيات علم 24برگزاري  -

  برگزاري هفته پژوهش در آذرماه و تقدير و تشكر از پژوهشگران برتر -
  تدوين برنامه ي استراتژيك معاونت پژوهشي -
 پژوهشي فيض از دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي -اخذ رتبه علمي درجه يك مجله علمي  -

  گاهنصب وراه اندازي سامانه علم و فناوري دانش -

نگاه پذيرش درما  ECT  پذيرش بيمار
  بزرگساالن

پذيرش درمانگاه 
  اطفال

پذيرش 
  روانشناسي

گفتار 
  درماني

1023  801 623 636  599  639  

بيمارستان   
  سيدالشهداء

زايشگاه شهيد 
  رحايي

  كينيك
  بوعلي 

  اورژانس 
  امام

  0  0 1773 4330  كل بيماران بستري
  0  0 770 1607 كل  ويزيت درمانگاه

  0  0 9393 15454  تعداد گرافي
  0  0 653 1582  كل جراحي
  0  0 1013 0  كل مواليد

  0  0 61 62 درصد اشتغال تخت
  0  0 89 132 كميته هاي برگزار شده
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  عنوان طرح تحقيقاتي به سامانه پژوهشي 643ورود اطالعات  -
  عنوان مقاله فارسي وانگليسي به سامانه پژوهشي 1020ورود اطالعات  -
  عنوان كارگاه آموزشي به سامانه پژوهشي 123ورود اطالعات  -
  عنوان طرح تحقيقاتي به سامانه پژوهشي 58ورود اطالعات -
  جي دانشگاهراه اندازي واحد علم سن -
  راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري در سطح معاونت -
  ادغام واحد آمار و فناوري اطالعات دانشگاه تحت سرپرستي رياست دانشگاه -
 اصالح فرايندها و تدوين آئين نامه هاي جديد در سطح معاونت -

  :كتابخانه مركزي  - 2 – 4 – 14 – 1
  :بخش سرپرستي و مديريت -1

 جلسه با كتابداران دانشگاه و كتابخانه مركزي  5برگزاري  -

 انجام مراحل اطالع رساني، اعزام كتابداران و خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران  -

 برگزاري تور بازديد اعضاي هيات علمي دانشگاه از نمايشگاه بين المللي كتاب  -

 ه بين المللي كتابميليون ريال كتب فارسي و التين از نمايشگا 200خريد بالغ بر  -

 مبليون ريال كتاب  100شركت در دو نمايشگاه كاربردي و تخصصي كتاب و خريد بالغ بر  -

 مراجعه به واحدهاي تابعه جهت نصب ويرايش جديد نرم افزار كتابخانه و رفع عيوب نرم افزار  -

 نفر جهت عضويت كتابخانه ديجيتال  93پذيرش و ثبت   -

 اي تابعه و بخشهاي كتابخانه مركزي نظارت فني بر كار كليه واحده -

  پيگيري و اصالح شبكه برق و اينترنت پايگاه عرضه اطالعات -
 توسعه و تجهيز پايگاه عرضه اطالعات و افزايش ظرفيت پذيرش  -

 پيگيري و تغيير فرم كميته خريد جهت تسهيل فرآيند خريد كتاب  -

ميليون ريال كتاب  20معاونت دانشجويي و خريد همكاري و نظارت بر كار سازماندهي كتابخانه هاي تحت پوشش  -
 جهت كتابخانه هاي مذكور 

  Iranmedex)(عقد قرارداد باشركت سالمت پرداز جهت اشتراك بانك اطالعاتي مجالت فارسي  -
 تدوين مقررات جديد ميز امانت و ارسال جهت تصويب در هيات رئيسه دانشگاه  -

 ...)زي، نصب پرده ورنگ آمي(بهينه سازي سالن مطالعه برادران  -

 تخليه انبار كتابخانه مركزي و تحويل آن به مديريت فناوري اطالعات  -

 پاسخگوئي به سواالت اينترنتي مراجعان  -

 هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب در هفته پژوهش با انتشارات جعفري    -

 شركت در همايش معماري كتابخانه اي در راستاي تدوين نقشه كتابخانه مركزي -

پيگيري اجراي فاز يك طراحي نقشه كتابخانه مركزي و بررسي و مطالعه آن از حيـث رعايـت اسـتانداردها و اعـالم      -
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  نتيجه به دفتر فني دانشگاه 
ون كتابخانـه ديجيتـال پزشـكي بـا حضـور      شركت در جلسه روساي  كتابخانه هاي علوم پزشكي و تبـادل نظـر پيرامـ    -

 معاونت آموزشي وزارت بهداشت 

 تهيه ليست منابع الكترونيكي مورد نياز با نظر سنجي از گروههاي آموزشي و ارائه آن به وزارت بهداشت  -

 برگزاري جلسه  كميته تامين منابع علمي دانشگاه  -

 تحقيقات دانشجويي و دانشكده بهداشت دوره آموزش كتابخانه ديجيتال با همكاري كميته 4برگزاري  -

 برگزاري نمايشگاه كتب خارج از رده و فروش آنها  -

 بررسي و تعيين كتابدار نمونه به مناسبت هفته پژوهش  -

 فعال نمودن سالن مطالعه برادارن در روزهاي تعطيل رسمي  -

 ارتقاء كمي و كيفي منابع واحدهاي تابعه  -

 ي مشكالت بازديد از كتابخانه تابعه جهت بررس -

 وجين كتب خارج از رده كتابخانه بيمارستان نقوي  -

تغيير و تحول در شرح وظايف بخشهاي كتابخانه مركزي و جابجـايي مسـئوالن در جهـت تسـهيل ارائـه خـدمات و        -
 ارتقاء كيفي آن  

 عنوان كتاب قبل از ارسال به بخش امانت و واحدهاي تابعه  1153كنترل فني  -

 جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه 1388ن ريال بودجه در طول سال ميليو 500جذب بالغ بر  -
 : بخش ثبت و سفارشات  -2

نمايشگاه بين المللي و تخصصـي   3اطالع رساني به گروههاي آموزشي و واحدهاي تابعه ،انتخاب كتاب و خريد از  -
 كتب فارسي و التين 

 تهيه آمار از ميزان استفاده از كتب خريداري شده  -

 اري با امور مالي معاونت جهت تسجيل اسناد مربوط به خريد كتب همك -

 از آذرماه  CDبه عهده گرفتن امانت  -

 جلد كتاب فارسي و التين جهت كتابخانه مركزي  985سفارش و خريد و ثبت  -

 جلد كتاب فارسي و التين اهدائي به كتابخانه مركزي  170ثبت  -

 التين جهت كتابخانه هاي تابعه  جلد كتاب فارسي و 3193سفارش ، خريد و ثبت  -

 جلد كتاب اهدائي جهت واحدهاي تابعه  120ثبت و ارسال  -

 تصحيح اطالعات كتب وجين شده در نرم افزار پارس آذرخش  -

 عنوان كتاب در نرم افزار پارس آذرخش  543ورود اطالعات  -

  CDعنوان  13سفارش و خريد  -
 تكميل و پيگيري اسناد مربوط به خريد كتب  -
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 مورد  217فارسي  CDمورد و بازگشت  226فارسي  CDنت اما -

 مورد  248التين  CDمورد و بازگشت  253التين  CDامانت  -

  :بخش فهرست نويسي   - 3
 عنوان كتب فارسي 787فهرست نويسي بنيادي   -

 عنوان كتب التين 180فهرست نويسي بنيادي  -

 عنوان  كتاب تكراري 592جستجو، تصحيح و ويرايش اطالعات  -

 عنوان كارت شلف 1210فايل  -

 پايان نامه و طرح تحقيقاتي  77ثبت و ورود اطالعات  -

 آموزشيCD عنوان  94ثبت و فهرستنويسي ورود اطالعات  -
  ورود اطالعات و آماده سازي -4

 عنوان  كتاب فارسي و التين  879ورود اطالعات -

  جلد  1437آماده سازي كتب كتابخانه مركزي  -
 جلد  1400انه هاي تابعه آماده سازي كتب كتابخ -

 نفر اعضا  617پرينت كارت -

 مورد چكيده پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي به نرم افزار  74تايپ  -

 مورد  پرينت كارتهاي تكراري كتب 272جستجو -
 بخش امانت ومرجع  -5

 مورد 35156امانت كتب فارسي  -

  مورد  35806بازگشت كتب فارسي  -
 مورد  3635امانت كتب التين  -

 مورد  3661بازگشت كتب التين -

 نفر 923تسويه حساب اعضاء -

 جلد كتاب خارج از رده 1562وجين و خارج نمودن  -

  بخش پذيرش و پايگاه عرضه اطالعات و پذيرش – 6
 نفر  14600سرويس دهي اينترنت به بيش از   -

 نفر  650واگذاري شناسه كاربري اينترنت به  -

 نفر  810اسكن عكس اعضاء  -

 نفر  1040اطالعات پذيرش ورود  -

 و خارج از دانشگاه جهت تعميرات  ITرفع اشكال دستگاههاي پايگاه عرضه اطالعات و ارسال آن به بخش  -

      Office  راهنماي مراجعان در زمينه استفاده از منابع الكترونيك و نرم افزارهاي كاربردي مانند -
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 همكاري با روابط عمومي دانشگاه -

 به كتابخانه مركزي در وب سايت دانشگاه به روز سازي صفحه مربوط -

 نشريات  -7

 مورد  1100امانت مجالت فارسي و التين  -

 عنوان در روز 12آماده سازي و سرويس دهي روزنامه ها  -

 مورد  850سرويس دهي پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاني  -

 عنوان مجله فارسي  60سفارش و اشتراك  -

 عنوان مجله التين  31ه فارسي و عنوان مجل 111آماده سازي و ارائه  -

 ارسال مجالت سالهاي قبل جهت صحافي  -

 وجين مجالت بال استفاده و غير علمي  -

 سازماندهي بخش آرشيو نشريات و پايان نامه ها و روزنامه ها  -

  2009بررسي و انتخاب مجالت سال  -
 ارسال مجالت مورد نياز واحدهاي تابعه -

   پيگيري كسري نشريات فارسي و التين -

 )نصب پالكارد عناوين و مرتب سازي شماره ها(سازماندهي قفسه هاي مربوط به نمايش مجالت  -
 ورود اطالعات مجالت به نرم افزار پارس آذرخش  -

  مجله فيض - 3 – 4 – 14 – 1
  1388جدول فعاليتهاي پاياني دفتر مجله در سال 

  

  مقاالت عودت داده شده  كل مقاالت وصول شده
الي جهت تعداد مقاالت ارس

  انجام كارشناسي
مقاالت ارسالي جهت انجام 

  اصالحات
  مقاالت چاپ شده
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64  127  25 91  11  7  5  3  23  26  
191  116  18  8  49  
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     ادامه استفاده از نرم افزار يكتاوب جهت ارسال، داوري و آرشيو مقاالت -1
  مجله) مستانبهار، تابستان، پاييز، ز( 52و51،  50، 49چاپ شماره هاي  -2
  . جهت چاپ) 53شماره ( 1389پيگيري انجام مراحل ويراستاري و آماده سازي مقاالت فصلنامه بهار  -3
مقاله به داليل نداشتن شـرايط الزم بـراي چـاپ از نظـر علمـي، محتـوايي و متـدولوژي بـر اسـاس نظـر            116تعداد  -4

  .قرار نگرفتكارشناسان و  داوران و هيئت تحريريه مجله در اولويت چاپ 
  .مقاله كه پذيرش اوليه شده اند 18پيگيري مراحل داوري و كارشناسي  -5
  مقاالت از نويسندگان و داوران مقاله) ارسال، دريافت(انجام مراحل كارشناسي  -6
  با سيستم ونكوور جهت چاپ  Iran Medexو  Pubmedهاي مقاالت تاييد شده با كنترل و اصالح رفرانس -7
  Locator plusو  Amazonمي باشد از سايت  Textbookفرانس هايي كه منابع آنها كنترل ر -8
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  پزشكي كشور
  دفتر ارتباط و صنعت دانشگاه - 4 – 4 – 14 – 1

 لسه هم انديشي  در راستاي تقويت ارتباط في ما بين دفتر ارتباط با صنعت و معاونت هاي دانشگاهبرگزاري ج -

  فاضالب  و و انعقاد تفاهم نامه في ما بين دانشگاه و اداره آب  راهكارهاي همكاري بررسي جلسه برگزاري  -

جلسه اعضا كميته ارتباط با صنعت دانشكده ها  با رياسـت  دانشـگاه و  مـديران سـتاد و نماينـده حقـوقي        برگزاري   -
 دانشگاه درخصوص ارتباط با صنعت 

 بهداشت محيط      آفريني براي دانشجويان در شرف فارغ التحصيل برنامه ريزي و برگزاري كارگاه آموزشي كار -

جلسه بررسي راهكارهاي استفاده از توانمنديهاي مشترك دانشگاه و بخش خصوصي جهت پاسـخگوئي   برگزاري   -
  به نياز صنايع   
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اي تبـديل بـه   و پيگيري پروژه هاي شهرداري كاشان  بر جلسه كميته هميار صنعت دانشگاههاي شهرستان برگزاري  -
   طرح پژوهشي

 دفتر ارتباط با صنعت 1388صويب برنامه هاي عملياتي در سال تپيگيري  براي   -

 پيگيري  براي اندازه گيري آلودگي محيط كار در شركت پارس لنت   -

 اندازه گيري آلودگي آب در شركت پاك پالستيك   -

  د قبل استخدام كارگران شركت خودرو سازي ساميار عقد قرارداد براي تهيه گرافي و آزمايشات طب كار و عدم اعتيا -

 پژوهشي وآموزشي دانشگاه ,آزمايشگاهي, تهيه بروشور توانمنديهاي مشاوره اي تكنولوژيكي  -

                                    جديد دفتر ارتباط با صنعت  با در نظر گرفتن تمام موارد عملياتي و اجرائي دفتر HOME PAGEساخت   -

تحقيقـاتي دانشـگاه بـا صـنعت و مشـاوره وهمكـاري علمـي بـه بخـش           -پيگيري چرخه اداري قراردادهاي صـنعتي   -
  خصوصي  يا شركت هاي خدماتي  فعال در  بهداشت و درمان                                            

   مطابق با نظر دفتر حقوقي دانشگاه مورد نياز دفتر دستور المعل هاپيگيري براي تهيه آئين نامه ها و   -

       آيندههاي  دانشجويان در ترم  براي كار آفريني كارگاههايهماهنگي با دفتر كارآفريني براي    -

 سرپرست دانشكده ها و معاونت ها  جهت  بررسي تائيد صـالحيت  بـراي معرفـي آزمايشـگاههاي     بامكاتبات الزم   -
  شگاه  بعنوان آزمايشگاه  مجاز و يا همكار  با مجوز اداره استاندارد و يا اداره نظارت غذا و دارو وزارت بهداشت   دان

هـاي شـهرداري    حتشكيل جلسه كميته هميار صنعت دانشگاههاي كاشان و آران وبيدگل  جهت ارائـه پروپـوزال طر   -
  ضور شهردار كاشانحبا  توسط  مجريان

  خشي از مبلغ قرارداد از شركت ساميارپيگيري جهت وصول ب  -

  آزمايشگاه همكار كاركنان آزمايشگاه دانشكده ها جهت معرفي بامسئول و آموزش چهره به چهره و انفرادي -

  استاندارد اداره هب

   كاشان شهردار جديد هب ه شد ارائهارسال طرحهاي   -

  مخابرات پيگيري انجام معاينات پزشكي كاركنان شركت  -

  آب و فاضالب كاشان با صنعت در زمينه آب و فاضالب به شركت ال بروشور دفتر ارتباطتهيه و ارس  -

  آزمايشات قبل از استخدام كاركنان شركت ساميار انجام گرافي هاو نفره براي 207ستيپيگيري ل  -

  نمايشگاه عكس در گراميداشت هفته پژوهش توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برگزاري   -
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  يار در ارتباط با صنعت با تقديم لوح و كارت بانكي هديه به آقاي مهندس رحمت پناه ازشهرداري كاشان انتخاب پژوهش  -

  شود  مي دانشگاه ارائه از ازخارج كه  درخصوص پروژه هائي 60-40پيگيري قانون معروف به  -

  ساميار آزمايشات قبل از استخدام كاركنان شركت و انجام گرافي ها نفره براي 141ست يپيگيري ل  -

  %25افزايش حق باالسري دانشگاه در قراردادهاي آتي به پيگيري   -

حضــور در محــل اداره بهداشــت و درمــان شــركت توليــد خــودرو ســاميار كاشــان و مــذاكره بــه منظــور گســترش    -
  همكاريهاي دو جانبه و رفع مشكالت مربوط به قرارداد موجود 

  كميته تحقيقات دانشجويي - 5 – 4 – 14 – 1
  :عملكرد اجرايي -الف

 جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات 8برگزاري  -

 88 13/3برگزاري انتخابات شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي در تاريخ  -

 طرح تحقيقاتي 6تصويب  -

  خالصه مقاله در كنگره هاي داخل  و خارج كشور 14ارائه  -
    كارگاه هاي آموزشي برگزار شده -ب

  16/2/88ستجو در كامپيوتر كارگاه آموزشي روش هاي ج -

 . 1388خرداد ماه  4-5كارگاه روش تحقيق در تاريخ  -

  15/2/88كارگاه آشنايي با فن ترجمه  -

 SPSS  23/3/88كارگاه  -

 1388ارديبهشت ماه  2الي  1كارگاه اديومتري و اسپيرومتري درتاريخ  -

 1388آبان ماه  4و  Powerpoint ،3كارگاه  -

 1388آبان  19و  18ديجيتال،  كارگاه آشنائي با كتابخانه -

 1388آبان لغايت اول آذر  26كارگاه پيشرفته توانمندسازي روش تحقيق در تاريخ  -

 1388آذرماه  25لغايت  23كارگاه توانمندسازي روش تحقيق در تاريخ  -

 1388دي ماه  21لغايت  20كارگاه توانمندسازي روش تحقيق در تاريخ -

  1388ه  اسفندما 4و  Powerpoint ،3كارگاه  -
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 1388اسفندماه  Epi Info ،17كارگاه نرم افزار  -

  :سمينار هاي علمي مشترك برگزار شده -ج
 ، دانشكده پرستاري و مامايي1388خرداد ماه  27سمينار دانشجويي بهداشت و سالمت جامعه،  -1

 انشكده بهداشتد 1388تير ماه  8دهمين سمينار علمي دانشجويي دانش آموختگان كارشناسي و بهداشت حرفه اي،  -2

 ، دانشكده پزشكي17/9/1388نخستين سمينار دانشجوئي تروما،  -3

 ، دانشكده پرستاري و مامائي16/10/1388يازدهمين سمينار علمي دانشجويان كارشناسي بهداشت حرفه اي،  -4

   مامائي و  ،دانشكده پرستاري29/10/1388  كارشناسي بهداشت عمومي، دانشجويان نارعلميسمي وچهارمين يستب -5
 ومامايي پرستاري دانشكده، 5/11/1388 شبانه، محيط بهداشت ارشناسيك انشجوياند هفدهمين سمينار علمي  -6

  مركز تحقيقات تروما - 6 – 4 – 14 – 1
بـا كسـب موافقـت اصـولي از     كشـور   به عنوان دومين مركز تحقيقات تروما در سطح 82مركز تحقيقات تروما  در سال 

  .شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور رسماً تاسيس گرديد
رسالت اين مركز بررسي شيوع و علل انواع ضـربه هـاي فيزيكـي و غيـر فيزيكـي در منطقـه اعـم از تصـادفات ترافيـك          

سـيب هـاي   آو درگيري ها، صـدمات ورزشـي،   اي، تروماهاي شغلي، افتادن و سقوط از ارتفاع، قربانيان حمالت جنائي  جاده
  .رواني و ارائه راه حل هاي مداخله اي به منظور كاهش و كنترل ميزان تروما و عوارض آن مي باشد

به طور خالصه مركز تحقيقات تروما قصد دارد با پشتيباني و حمايت از تحقيقات با كيفيت باال و با اسـتفاده از روشـهاي   
پايش اپيدميولوژيك، پيشگيري، درمان و آموزش انواع تروما توجه ويژه به حوادث ترافيكـي در   استاندارد و علمي در جهت

سطح كشور و منطقه به تدوين راهكارهاي مناسب در جهت كاهش بروز حوادث و سـوانح و مـرگ و ميـر ناشـي از آنهـا در      
  .كل جامعه نائل شود

  يقات و فناوري جهت دريافت موافقت قطعيبرگزاري جلسه ارزيابي مركز توسط كارشناسان معاونت تحق -

  جلسه شوراي پژوهشي مركز و بحث و بررسي طرح هاي دريافتي 15برگزاري  -

  طرح پژوهشي و ارسال آنها به شوراي پژوهشي دانشگاه 5تصويب  -

  )تروما  و پاراگراف نويسي -اخالق پزشكي -ترياژ – spss( دوره كارگاه  6برگزاري  -

  تروماهمايش دانشجويي  برگزاري -

  مقاله 9تعداد مقاالت داخلي وخارجي چاپ شده ؛  -
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  مركز تحقيقات فيزيولوژي – 7 – 4 – 14 – 1
با كسب موافقت اصولي از شوراي گسترش دانشگاه هاي  1387/ 24/10مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه كه در تاريخ  

  .علوم پزشكي كشور رسماً تاسيس گرديد
 نفر از اعضاي هيات علمي 10حقيقات با دادن ابالغ به تشكيل شوراي پژوهشي مركز ت -

 جلسه با حضور اعضاي هيات موسس مركز  و بحث و مشاوره جهت تعيين برنامه استراتژيك مركز 4برگزاري  -

جلسه شوراي پژوهشي مركز و بحث و بررسي درباره  سياست هاي پژوهشي مركز و نيز تعيين رئوس  2برگزاري  -
 اتي مركزبرنامه هاي تحقيق

 طرح پژوهشي و ارسال آنها به شوراي پژوهشي دانشگاه  4تصويب  -

 مركز آنها به داوران ازسوي شوراي پژوهشي مركزوارسال به رسيده طرح پژوهشي 3درباره بحث وبررسي -

 به روز رساني سايت مركز تحقيقات فيزيولوژي -

 اعضاي هيات موسس مركزپايان نامه دانشجوئي توسط  12راهنمائي و مشاوره جمعاً  -

 مقاله 6تعداد مقاالت خارجي چاپ شده و در حال چاپ؛  -

 مقاله 8تعداد مقاالت داخلي چاپ شده و در حال چاپ؛  -

 خالصه مقاله 1ارائه مقاله در كنگره خارجي؛  -

 خالصه مقاله 11ارائه مقاله در كنگره داخلي؛  -

 طرح 4تعداد طرح مصوب؛  -

 طرح 3جراء؛ تعداد طرح در دست ا -

 تحقيقاتي Setupنصب و راه اندازي يك  -

  علوم تشريح مركز تحقيقات- 8 – 4 – 14 – 1
با كسب موافقت اصولي از شوراي گسترش  1388مركز تحقيقات فيزيولوژي علوم تشريح دانشگاه كه در سال  -

  هاي علوم پزشكي كشور رسماً تاسيس گرديد دانشگاه
 شي و تعيين رئوس برنامه هاي تحقيقاتي مركزجلسه شوراي پژوه 7برگزاري  -

  طرح پژوهشي و ارسال آنها به شوراي پژوهشي دانشگاه  8تصويب  -
  برگزاري كارگاه آموزشي كشت سلولهاي اسپرماتوگوني -
  برگزاري نشست علمي با گروه نيكي -

  آزمايشگاه حيوانات - 9 – 4 – 14 – 1
انجام  ني هر چه بهتر و سريعتر به دانشجويان و محققين كارهاي ذيلجهت سامان دهي امور حيوانخانه و خدمت رسا

  :پذيرفته است
  پيگيري و تالش جهت جذب يك نفر نيروي خدماتي تمام وقت  -1
طرح  2خودكفا شدن در زمينه توليد موش صحرائي و موش سوري به نحوي كه تا كنون موش صحرائي مورد نياز  -2

  .توليد و تامين شده است) راس 80(وري يك طرح پژوهشي در حال اجرا و موش س) راس 70 "جمعا(پژوهشي 
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خريد يك دستگاه رك مخصوص نگهداري خرگوش كه بدين ترتيب ظرفيت نگهداري خرگوش در حيوانخانه  -3
  .راس رسيد 40دانشگاه به حدود 

 Reverberation(آماده سازي يك دستگاه قفس انعكاس صوت   -4 Cage (تاق شرايط جهت استفاده در ا
  .حيوانخانه و ايجاد محيط مجازي آلودگي صوتي براي حيوانات بزرگ وكوچك

لباس كار، ماسك يكبار مصرف، دستكش : پيگيري مستمر جهت خريد لوازم و آالت مصرفي حيوانخانه از قبيل -5
  ... التكس، دستكش كار، شيلنگ آب، كيسه زباله، سطل زباله، جاروب و 

  .باط بخشيدن به امر تامين مواد غذائي مورد نياز حيوانات آزمايشگاهيتسريع و نظم و انض -6
  .ايجاد فضاي مناسب جهت توليد و تكثير حيوانات آزمايشگاهي جهت تامين بخشي از نيازهاي محققين -7 

  
  :معاونت آموزشي دانشگاه -14-5- 1
  :هيأت علمي  اعضايارزشيابي و پايش عملكرد  طرح - 1-14-5-1 

ارزشيابي سـاالنه اسـاتيد و لحـاظ نمـودن نمـره پژوهشـي بـا همـاهنگي معاونـت پژوهشـي،  نظـارت و             بازنگري فرم -
  ارزشيابي و بانك اطالعات 

 طراحي و اجراي فرايند تكميل و ورود اطالعات اعضاء هيات علمي در نرم افزار بانك اطالعاتي  -

جهت افزايش رضايت كاركنان و اعضاي هيات طراحي و اجراي فرآيند تكميل فرم ارتقاء پايه ساليانه اساتيد در  -
  علمي و مسئوالن ، كاهش دوباره كاري و زمان صرف شده براي فرآيند 

  :علمي  هيئتشرح وظايف اعضاي  مستندسازي -5-2- 14- 1
 فعاليت آموزشي 1312جمع آوري وثبت ومستند سازي  

 شاخص مربوط به نگارش آثار علمي 18 

 مورد طراحي وراه اندازي9 

 ح پژوهشيطر 115 

 فعاليت هدايت پايان نامه178 

 سخنراني دركارگاهها وسمينارهاي مختلف 565 

 فعاليت مربوط به عضويت در كميته ها 31 

 شاخص ارتقاء دانش فردي 769 

 مورد استادراهنماي دانشجو 272 

 مورد استادراهنماي دانشجو 954 

 فعاليت آموزش باليني 1703 

 فعاليت اجرايي 211 

 شي وپژوهشي جانبيفعاليت آموز 1046 
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در طـي سـال   ) بانـك اطالعـات اعضـاي هيئـت علمـي     (مورد مستندات موجود در اين واحد 42402از مجموع  
با اسـتفاده از آن بـيش از    براساس اين مستندات كليه فعاليتهاي فوق معادل سازي شده و. انجام شده است 1388

  .ي هيئت علمي صادر گرديده استكارنامه فولتايمي اعضا 105فرم ارتقاء پايه ساليانه و 163
  :تجهيز آموزش كل دانشگاه به برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري -5-3- 14- 1

  نرم افزار ثبت نام آنالين جديدالورودها 
  نرم افزار كنترل كالسهاي درس در حال تكميل 
  ايجاد بايگاني ديجيتال 

  :اساتيد  ارزيابيو اصالح روش  بازنگري - 5-4- 14- 1
ي اساتيد از ديدگاه دانشجويان كه به روش معمولي توسط كارشناسـان آموزشـي دانشـگاه صـورت مـي گرفـت و       ارزشياب

وارد رايانـه شـده و    EDCهاي خام به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ارسال مي شد و توسـط كارشناسـان   فرم
  . ز قرار مي گرفت توسط مسئول ارزشيابي اساتيد با استفاده از نرم افزار مورد آنالي

  جملــــه عــــدم دقــــت كــــافي دانشــــجويان جهــــت پــــر كــــردن         مشــــكالت عديــــده اي ايجــــاد نمــــود از   
ها و كم بودن كارشناسان، عدم ارسـال بـه موقـع فـرم هـاي خـام ، اسـتفاده از كاغـذ         ها و  عدم تكميل فرم هاي كل درس فرم

سـامانه الكترونيـك ارزيـابي اسـاتيد مطـرح بـا كمـك         اضافي،  احتمال خطاي انساني، به همين دليل براي رفع مشكالت طرح
متخصص نرم افزار، نرم افزار مخصوص طراحي و از اين پس هنگام انتخاب واحـد دانشـجويان معرفـي بـه تكميـل فـرم هـاي        

ني درس هاي افزايش يافته خطاهـاي انسـا  % 100ارزشيابي اساتيد براي كليه ي دروس ترم قبل مي باشند و در نتيجه ارزيابي به 
كاهش يافته هزينه هاي مربوط به اوراق كاهش يافته است درضمن ارزيابي طرح درس با ارزيابي تدريس نظري ادغام شـده و  

  براي دروس باليني و كار آموزي كليه رشته ها فرم ارزيابي تدوين گرديده است 
  :ارزشيابي آزمونها  برنامه -5-5- 14- 1

 جراحي –داخلي  –زنان وزايمان  -اي بيماريهاي اطفال بررسي سئواالت ارتقاء دستياران رشته ه -

  :دانشجويان ممتاز  تشويق -5-6- 14- 1
در راستاي ارج نهادن به تالشـهاي آموزشـي، پژوهشـي و فرهنگـي دانشـجويان و تشـويق دانشـجويان در عرصـه هـاي           -

  .دانشگاه برگزار گرديدمراسم جشني در آمفي تئاتر مركزي  16/9/87مختلف همزمان با روز دانشجو در تاريخ 
كارشناسـي و   -پزشـكي  -كارشناسي ارشد -در اين مراسم با تقديم لوح تقدير و بن كتاب به دانشجويان برتر دستياري -

فرهنگي و ورزشي از طـرف رياسـت محتـرم     -كارداني دوره هاي روزانه و شبانه و دانشجويان برتر ستاد شاهد و ايثارگر
  .دانشكده ها تقدير بعمل آمددانشگاه و معاونين و روساي 

  :برگزاري مراسم معارفه دانشجويان جديدالورود
ارائه فيلم   -آموزش وب سايت  –ساعت صبح بصورت سخنراني  4جلسه مذكور در قالب يك برنامه يك روزه در مدت 

و بازديـد از  سـاعته بعـدازظهر تحـت عنـوان آشـنايي بـا گروههـاي آموزشـي          4شهر كاشان و آثارتاريخي و يـك برنامـه   
 7/7/88آزمايشگاهها ، كاشان گردي و بازديد از آثار تاريخي و فرهنگي جهت دانشجويان جديد در روز سه شنبه مـورخ  

  .در سالن اجتماعات دانشكده پزشكي برگزار گرديد
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 :جلسات برنامه ريزي و تصميم گيري
دير محترم آموزش دانشكده با مدير آموزش كل جهت اجراي اين برنامه يك روزه از اوايل شهريور ماه جلساتي توسط م

اي  بـا   همچنـين جلسـه   دانشگاه براي چگونگي ثبت نام دانشجويان جديدالورود و برگزاري جلسه معارفه تشكيل گرديد و
مالي دانشكده و كارشناسان حوزه آموزش جهت هر چه بهتر برگزار شدن ايـن برنامـه تشـكيل گرديـد در      –معاون اداري 
عالوه بر استفاده از تجربيات سالهاي قبل ، نسبت به رفع مشكالت و نواقص برنامه هـاي قبلـي بحـث و تبـادل      اين جلسات

ساعته، پيرامون  4نظر گرديد كه نهايتاً در جمع بندي مقرر شد ضروري ترين مباحث مورد نياز دانشجويان ، در يك برنامه 
استفاده از وب سايت دانشكده كه در همـه مراحـل ثبـت نـام،      قوانين و مقررات آموزشي، چگونگي كار با اينترنت جهت

-به آن نياز دارند و مباحث مربوط به آشنايي با تحصيل در رشته پزشكي، مشكالت پـيش رو و تصـميم  ... انتخاب واحد و 

  .ها بودگيري براي چگونگي استفاده از فرصتها و چگونگي مواجهه با مشكالت دوران  دانشجويي عناوين اين بحث
  :جلسه صبح 

مسـئول اسـاتيد  مشـاور دانشـجويان ، يـك        –مـدير آمـوزش    –معـاونين دانشـكده    –سرپرست محترم دانشكده پزشـكي  
روانپزشك و نماينده شوراي صـنفي دانشـجويان و نماينـده كميتـه تحقيقـات دانشـجويي و مسـئول وب سـايت دانشـكده          

  .حوزه كاري براي دانشجويان سخنراني گردند دقيقه پيرامون موضوعات مرتبط با 20پزشكي هر يك بمدت 
ازجمله موضوعات مهم جلسه تأكيد زياد در مورد قـوانين و مقـررات آموزشـي و اسـاتيد مشـاور دانشـجويان بـود كـه در         
خصوص نحوه تعامل دانشجويان با اساتيد مشاور، نقش مؤثر آنها در راهنمايي دانشجويان ، چگونگي ارتباط دانشجويان با 

  .جهت حل مشكالت آموزشي آنان بود اساتيد
موضوع مهم ديگر چگونگي مواجه با مشكالت دوران دانشجويي كه توسط مدير محترم گروه روانپزشكي دانشگاه ارائـه  

ارائه كليپ آشنايي با شهر تاريخي كاشان ، صنايع دستي، آثار فرهنگي و مشاهير كاشان و همچنين ارائه كليـپ از  . گرديد
  .درماني و بهداشتي دانشگاه بصورت ميان برنامه ها پخش گرديد –فضاهاي آموزشي 

يك بسته آموزشي شامل كتابچه قوانين و مقررات آموزشي رشته پزشكي، يـك كتابچـه راهنمـاي گردشـگري كاشـان و      
  .رديددر ابتداي جلسه تقديم آنان گ» زندگينامه دكتر حسابي«دانشجويان تحت عنوان استاد عشق يك كتاب هديه ويژه به 

  :برنامه هاي بعدازظهر
نفر از كارشناسان آموزش  3گروه دوازده نفره تقسيم و توسط  3در جلسه بعداز ظهر دانشجويان جديد الورود پزشكي به 

و نمايندگاني از شوراي صنفي دانشجويان ، از كليه گروههاي آموزشي دانشكده بازديد و برنامه هاي آموزشي گروهها ، 
  .ريح گرديدبراي دانشجويان تش

  . ساعته اجرا گرديد 2و ساير قسمت هاي مورد نياز طي يك برنامه ا فضاهاي آموزشي، آزمايشگاهها آشنايي ب
سـاعته در فضـايي صـميمي جهـت آشـنايي  دانشـجويان بـا همـديگر و آشـنايي بـا            2در ادامه جلسـه بعـد از ظهـر  يـك ارودي     

  .كاشان برگزار گرديد تاريخي فين آنان در باغ راهنمائيهاي نشجويان ودا آموزش و با همراهي شوراي صنفي حوزه كارشناسان
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  .به شرح زير برگزار گرديد 18/11/88در روز  يكشنبه  88گزارش مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود بهمن 

  جلسه معارفه دانشجويان جديد الورود -
آمـوزش وب سـايت  دانشـكده جهـت اسـتفاده       –خنراني ساعته  صـبح بصـورت سـ    2جلسه مذكور در قالب يك برنامه 

ساعته بعدازظهر تحت عنوان آشنايي با گروههاي آموزشي و بازديد از  2دانشجويان و ارائه كليبپ دانشگاه و يك برنامه 
  .برگزار گرديد 88آزمايشگاهها جهت دانشجويان پزشكي ورودي بهمن 

  :برنامه جلسه صبح - 
مسـئول اسـاتيد  مشـاور دانشـجويان ، يـك        –مـدير آمـوزش    –معـاونين دانشـكده    –ي سرپرست محترم دانشكده پزشـك 

دقيقـه پيرامـون    20روانشناس و نماينده شوراي صنفي دانشجويان و مسئول وب سايت دانشكده پزشكي هـر يـك بمـدت    
  .موضوعات مرتبط با حوزه كاري براي دانشجويان سخنراني گردند

زياد در مورد قـوانين و مقـررات آموزشـي و اسـاتيد مشـاور دانشـجويان بـود كـه در         ازجمله موضوعات مهم جلسه تأكيد 
خصوص نحوه تعامل دانشجويان با اساتيد مشاور، نقش مؤثر آنها در راهنمايي دانشجويان، چگونگي ارتباط دانشجويان بـا  

  .اساتيد جهت حل مشكالت آموزشي آنان بود
هـا و مشـكالت تحصـيلي در طـول دوره تحصـيلي       دانشجويي و چالشموضوع ديگر چگونگي مواجه با مشكالت دوران 

  .پزشكي  كه توسط روانشناس واحد مشاوره و راهنمايي دانشگاه آقاي بيغم  ارائه گرديد
يك بسته آموزشي شامل كتابچه قوانين و مقررات آموزشي رشته پزشكي، يـك كتابچـه راهنمـاي گردشـگري كاشـان و      

ريزي تحصيلي و اعتماد به نفس بـه دانشـجويان در ابتـداي جلسـه تقـديم      عناوين برنامهيك سري پمفلت  آموزشي  تحت 
  .آنان گرديد

  :برنامه  بعدازظهر
نفـر از كارشناسـان آمـوزش و     3گـروه ده نفـره تقسـيم و توسـط      3در جلسه بعداز ظهر دانشجويان جديد الورود بـه          

هاي آموزشي گروهها، براي گروههاي آموزشي دانشكده بازديد و برنامهنمايندگاني از شوراي صنفي دانشجويان، از كليه 
  .دانشجويان تشريح گرديد

  . ساعته اجرا گرديد 2و ساير قسمت هاي مورد نياز طي يك برنامه  آشنايي با فضاهاي آموزشي، آزمايشگاهها
يت دانشـكده در خصـوص   همچنين يك برنامه يك ساعته در روز بعد جهت آموزش دانشجويان توسـط مسـئول وب سـا   

  .چگونگي استفاده از وب سايت بر گزار گرديد
  .در چهارمين روز از ماه مهر جشن معارفه دانشجويان جديدالورود در خانه تاريخي طباطبايي ها برگزار شد

در اين مراسم معاون آموزشي دانشگاه در خصوص ضـوابط و مقـررات آموزشـي مربـوط بـه دانشـجويان مطـالبي را بيـان         
  .ودند و دانشجويان را به درس خواندن و تالش در جهت فراگيري علم توصيه كردندنم

  نفر دوره تخصص 22: بشرح زير است 88الزم بذكر است آمار دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي 
كارشناسـي  نفـر دوره   118 -نفر دوره كارشناسـي  238 -نفر دوره دكتراي حرفه اي 67 -نفر در دوره كارشناسي ارشد 16

  نفر دوره كارداني 27 -ناپيوسته
و برگـزاري مراسـم معارفـه دانشـجويان جديـدالورود      )4/7/88(88برگزاري مراسم معارفه دانشجويان جديدالورود مهرماه 
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  )10/11/88(88بهمن ماه
  : دانشجويانجلسات پرسش و پاسخ به  برگزاري -5-7- 14- 1

آموزشـي وزارت متبـوع جنـاب آقـاي دكتـر ممتـاز مـنش در تـاريخ         برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با نماينـده معـاون    -
 )نفر 100به تعداد (و نخبگان و استعدادهاي درخشان  با دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم هر دانشكده 19/1/88

برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مدير كل آموزش دانشگاه با كليه كارشناسان آموزش و  -
روههاي آموزشي دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه و تقدير از رحمات آنان با اهداي كتـاب چـه شـد    گ

  14/11/88كه چنان شد در تاريخ 
برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مديران و كاركنان و كارشناسان حوزه معاونت آموزشي  -

  12/11/88ب پاسخ به تاريخ  در تاريخ و تقدير از زحمات آنان با اهداء كتا
  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ جهت دانشجويان جديدالورود -
برگزاري جلسه اي با دانشجويان علوم ازمايشگاهي با حضور جناب آقاي دكتر سالمي، آقاي دكتر علي اصـغرزاده،   -

 9/3/88آقاي مهرداد مهديان و آقاي مرتضي سليميان در تاريخ 

  19/12/88نشجويان علوم ازمايشگاهي با اعضاي هيئت علمي گروه علوم آزمايشگاهي در تاريخ برگزاري جلسه دا -
براي بررسي مشكالت دانشجويان و تبادل نظر در موارد مختلف آموزشي و پشتيباني مديران دانشكده  88در سال  -

 سه جلسه با شوراي صنفي و سه جلسه با نمايندگان دانشجويان برگزار كرده است

   :نامه هاي دبيرخانه حوزه معاونت آموزشيآمار 
  14130آمار كل نامه ها                                 
  5360نامه هاي داخلي                                 
  5630نامه هاي صادره                                 
   3530نامه هاي وارده                                  

  :نقش اساتيد راهنما  توسعه -1-14-5-8 
شـرط توفيـق   . تربيت كمي و كيفي نيروي انساني و تحويل متخصصان و انديشمندان به جامعه مي باشد رسالت عظيم دانشگاه

دانشگاه در ايفاي اين نقش، هدايت تحصيلي و مشاوره اي دانشجويان در زمينـه هـاي آموزشـي،  پژوهشـي و فـردي اسـت و       
  :بدين منظور دانشكده پزشكي. در اين مهم از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد نقش استاد مشاور

  . جهت آشنايي اساتيد مشاور با مقررات و آئين نامه مربوطه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كرده است .1
و باليني دانشكده پزشكي ، كپي آن براي همه اساتيد پايه 22/2/1388به منظور آشنايي با آئين نامه استاد مشاور مصوب  .2

 .ارسال گرديد

جهت آشنا كردن دانشجويان با مقررات و ضوابط آموزشي، پـژوهش و دانشـجويي و انضـباطي، راهنمـايي هـاي الزم       .3
 .براي اساتيد مشاور جهت دسترسي به آئين نامه ها صورت گرفت

ي شده كه دانشجو موظف اسـت در هـر   به منظور ارتباط نزديك اساتيد مشاور با دانشجويان تحت مشاوره فرمي طراح .4
مرتبه با استاد مشاور خود ارتباط برقرار نمايد و حضور دانشجو در امتحانات پايان هر ترم منوط  2ترم تحصيلي حداقل 

 .به تكميل اين فرم مي باشد
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 .امتيازدهي به اساتيد مشاور در پايان هر نيمسال تحصيلي منوط به گزارش عملكرد خود مي باشد .5

بي ساالنه عملكرد اساتيد مشاور توسط دانشجويان با طراحي فرمي صورت گرفت و نتايج آن جهت اطالع اساتيد ارزيا .6
 .  مشاور ارسال گرديد

  17/8/88برگزاري جلسات مشاوره خانواده دانشجويان جديدالورود در دانشكده پيراپزشكي در تاريخ  .7
 7/7/88پزشكي با قوانين آموزشي در تاريخ برگزاري معارفه و آشنايي دانشجويان جديدالورود رشته  .8

 :كارگاه آموزشي در سطح دانشگاه ويژه اساتيد مشاور در دانشكده بهداشت با عناوين زير 2برگزاري  .9

 )30/7/88تاريخ (ارتباط موثر –جهت مشاوره  – نامه استاد مشاور و معرفي آئين بحث(توجيهي استادان مشاوره  آموزشي كارگاه .10

 عمومي توسط اساتيد كليه گروهها براي دانشجويان تحت مشاوره خود در دانشكده بهداشتبرگزاري جلسات  .11

 مشكل داردرصورت صالحديداساتيد در دانشكده بهداشت درخصوص دانشجويان وتبادل نظربا اساتيدمشاوره بحث .12

 هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به طرف موضوعات و مشكالت دانشجويي در دانشكده بهداشت .13

 زاري كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي براي دانشجويان در دانشكده بهداشتبرگ .14

برگزاري جلسه برنامه ريزي و تصميم گيري در خصوص چگونگي اجراي آئين نامه و چگونگي انتخاب اساتيد مشاور  .15
 در دانشكده پزشكي

 كده پزشكيدر دانش 18/6/88برگزاري كارگاه توجيهي يك روزه جهت اساتيد مشاور در تاريخ  .16

 )براي اولين بار در دانشگاه(ويژه دانشجويان دانشكده پيراپزشكي )خانواده و دانشگاه(برگزاري گردهمايي يك روزه   .17

 سازي فعاليت مشاورهارائه كارنامه عملكرد به اساتيد مشاور دانشكده پيراپزشكي ومعادل .18

ي فعاليت اساتيد مشاور بعنوان فعاليت آموزشـي  سازدريافت گزارش عملكرد اساتيد مشاور در جمع بندي آن و معادل .19
 )در دانشكده پيراپزشكي(بر اساس آئين نامه معادل سازي 

  جلسه آموزشي با موضوعات زير در دانشكده پيراپزشكي 8برگزاري  .20
  .نحوه برخورد با دانشجوياني كه درگير مشكالت عاطفي هستند )الف
  شيوه تدريس و نحوه ارتباط در هنگام ارائه) ب
 (PBL)،  (GDL)، )گروه كوچك(ترويج تدريس با روشهاي تعاملي بيشتر همانند )ج

  و توضيح ان) تغيير يافته(معرفي آئين نامه اساتيد مشاور ) د
 شايعترين مشكالت دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و نحوه برخورد استاد مشاور) ه

 (HN)خانواده و جامعه در خصوص پندمي  -ر خودنحوه آموزش دانشجويان و ايجاد حس مسئوليت در براب) و

در خواست ماهنامه پيام مشاور ويژه دانشـجويان و معلـم مهـر ويـژه اسـاتيد از دانشـگاه تهـران و توزيـع بـين دانشـجويان           
  پيراپزشكي و اساتيد و برگزاري مسابقه و اهداي جوايز به منظور ترغيب بيشتر به مطالعه آنها

ناوين زير با همكاري واحد مشاوره دانشكده و ارائـه بـه اسـاتيد مشـاور بـه منظـور مطالعـه و        جزوه آموزشي با ع 5تهيه  .21
  استفاده در جلسات مشاوره با دانشجويان در دانشكده پيراپزشكي

  روش هاي تقويت حافظه) الف .22
  روش مطالعه) ب .23
  مقابله با استرس شروع دانشگاه) ج .24
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  ويژگي هاي ارتباط) د .25
  ساتيد مشاوردانستني هاي مفيد ويژه ا)ه .26
  گروه آموزشي به منظور آمادگي در تيم استقبال از دانشجويان جديدالورود 3آموزش دانشجويان هميار  .27
 -نحوه لزوم تعامل با دانشـكده  -شايع ترين مشكالت دانشجويي: برگزاري جلسه توجيهي با والدين با موضوعات كلي .28

لـزوم   -نامه آموزشـي مربوطـه دانشـجو   مهم در آئين توضيح اصطالحات خاص و... معرفي واحدهاي رفاهي و علمي و
كـه  ) مهارتهاي الزم در ورود به دانشـگاه (شجويان به شركت در دوره آموزشي لزوم تشويق دان -مشاور ارتباط با استاد

  ...ودر برنامه درسي هفتگي دانشجو برنامه ريزي شده است، نحوه تعامل و نظارت بر دانشجو
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مـديريت   -مهارت ارتباط بين فـردي  -MED PUBاينترنت و  -طرح درس كتابخانه و نرم افزار جستجو در كتابخانه
  رفتار جراتمندانه -استرس مهارت مطالعه و مديريت زمان

  اهنما در سطح دانشگاهكارگاه جهت اساتيد ر 2برگزاري  .30
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  ارائه كارنامه عملكرد به اساتيد مشاور دانشكده و معادل سازي فعاليت مشاوره  .32
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  دانشكده پيراپزشكي
ويـژه  (انشكده پزشكينفر از اساتيد گروه علوم پايه از د 6افزايش تعداد اساتيد مشاور دانشجويان دانشكده با دعوت از  .35

  )زمايشگاهيآدانشجويان علوم 
  برگزاري جلسات هسته پيشرفت تحصيلي دانشجويان .36
 1388مهارتهاي ورود به دانشگاه دوره اول براي اولين بار در دانشگاه در اسـفند  (برنامه ريزي و اجراي دوره آموزشي  .37
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  :اقدامات انجام شده جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان در دانشگاه -5-9- 14- 1

  رگاه هاي تخصصي ويژه استعدادهاي درخشانبرگزاري كا -الف

  

  

  محل برگزاري  عنوان همايش  رديف
تعداد 

دانشجوي 
  شركت كننده

مبلغ هزينه براي هر 
  نفر

  علت اعزام دانشجو
با ارائه 
  مقاله

بدون 
  مقاله

1 10th European Congress 
of frauma and emergency 

surgery 
  -  1 ريال 000/000/15  1  آنتاليا –تركيه 

ره پژوهشيدهمين كنگ 2
 دانشجويان علوم پزشكي ايران

دانشگاه شهيد–تهران
 بهشتي

  2 2  ريال000/000/1  4

  

  كالس هاي آموزشي/ برگزاري همايش هاي علمي   رديف
طرح تحقيقاتي بررسي فراواني كمردرد و ناتواني ناشي از آن در پرسنل درماني   1

 ريال 000/360/7هزينه طرح 1388شهيد بهشتي در سال 

طرح تحقيقاتي بررسي عملكرد و آگاهي كاركنان مرغداري هاي كاشان درباره   2
 ريال 000/00/8هزينه طرح  1388بيماري آنفلوانزاي پرندگان در سال 

  

هاي درخشـان و نخبگـان در همـايش هـاي علمـي و خـارج ازكشـور از طريـق سـتاد و          پرداخت هزينه شـركت اسـتعداد   -ب
  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور 

  محل برگز اري  عنوان همايش  يفرد
تعداد 

دانشجوي 
  شركت كننده

  علت اعزام دانشجو
با ارائه 
  مقاله

بدون 
  مقاله

1  
كنگره تحقيقات دانشجويي

 شبكه مركز
     2  شهركرد

  

تعداد افراد شركت   اهداف كارگاه  تعداد كارگاه عنوان كارگاه  رديف
  كننده

  نفر15  آشنايي دانشجويان با اصول روش تحقيق 1 روش تحقيق  1
2  spss 1  آشنايي دانشجويان با كار در محيطspss  12 نفر  
  نفر 10  با فن ترجمهآشنايي دانشجويان  1 آشنايي با فن ترجمه  3
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  1388عملكرد شاخص آموزشي انجام شده در سال  – 10 – 5- 14- 1
ي وزارت متبـوع جنـاب آقـاي دكتـر ممتـاز مـنش در تـاريخ        برگزاري جلسه پرسش و پاسخ بـا نماينـده معـاون آموزشـ     -

  )نفر 100به تعداد ( با دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم هر دانشكده و نخبگان و استعدادهاي درخشان  19/1/88
اي با حضور رياست محترم دانشگاه و كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه در خصوص افـزايش امكانـات   برگزاري جلسه -
 17/1/88در تاريخ  88فاهي دانشگاه و برنامه هاي سال ر

عمـومي و   -نفـر از پزشـكان متخصـص    300بـا حضـور    6/7/88برگزاري سمينار علمـي تـازه هـاي پزشـكي در تـاريخ       -
  هاي بهداشتي درماني كاشان و آران وبيدگل  با عناوين ذيل  كارشناسان رشته

  GERDدستاوردهاي جديد در مديريت برخورد با  -الف
  كانسر سلولهاي بنيادي) ب
  تغييرات ژنتيكي در كانسرهاي انسان) ج
  تراتوژنيستيه و فارماكولوژي در حاملگي، پري ديابت و مقاومت انسوليني در سالمت زنان) د
  پيش گويي خطر ديابت حاملگي در مراحل اوليه -ه
  )Hos pice(مراقبت در انتهاي زندگي -د
  ورتيكوالربيماري كانسر كولوركتان وي) ز
  پيشرفت هاي اخير در جراحي اعصاب و سيستم كنترل تعادلي در جراحي تومورهاي مغز-ح
  مديريت جراحي در كانسرهاي ارولوژي -ط
برپايي نمايشگاه فرآيندهاي برتر جشنواره آموزشي شهيد مطهري همزامان با بزرگداشت مقام معلـم و از هيئـت علمـي     -

  .رآيندهاي برتر دانشگاه تقدير بعمل آمدنمونه و صاحبان ف -ارتقاء يافته
نفـر از دانشـجويان در سـه حيطـه تفكـر علمـي در        70برگزار گرديد كه  17/3/88اولين آزمون المپياد علمي در تاريخ  -

گيـري در مـديريت نظـام سـالمت     حيطه حل مسئله و تصميم -حيطه استدالل باليني –علوم پايه تفكر علمي در علوم پايه 
  .دشركت نمودن

  برگزاري كارگاه مهارتهاي فردي ويژه كارورزان و دانشجويان در دانشكده پيراپزشكي -
نفر شركت كننده و  83نوبت صبح با  28/3/88برگزاري آزمون كارشناسي ارشد در رشته هاي مشروحه ذيل در تاريخ  -

  .در آزمون شركت نمودندنفر  146 -29/3/88نفر شركت كننده و در تاريخ  176بعد از ظهر روز پنجشنبه با 
علـوم تغذيـه علـوم    -ژنتيـك انسـاني   -حشـره شناسـي پزشـكي    -بيوشيمي باليني -بينايي سنجي -ايمني شناسي -شناسيانگل

خــون شناســي  -ويــروس شناســي پزشــكي -ميكــروب شناســي -قــارچ شناســي پزشــكي -فيزيولــوژي -بهداشــتي در تغذيــه
 -علوم و صـنايع غـذايي   -ارگونومي پرستاري -ريت فن اوري پزشكي -نانو تكنولوژي پزشكي -سم شناسي -آزمايشگاهي
پرسـتاري مراقبتهـاي    -اعضـاي مصـنوعي   -مهندسـي بهداشـت محـيط    -مدارك پزشكي -كاردرماني جسماني -فيزيوتراپي

بهداشـت   –آمـار زيسـتي    -اموزش بهداشـت  -اپيدميولوژي -پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان -انفورماتيك پزشكي -ويژه
 –مـددكاري اجتمـاعي    -مامايي -مديريت خدمات بهداشتي -علوم تشريحي –رفاه اجتماعي  -روانشناسي باليني -رفه ايح

  راديوبيولوژي و حفاظت -آموزش پزشكي -مهندسي پزشكي -اقتصاد بهداشت -مديريت توانبخشي
   89/88نفر دانشجو در رشته فوريتهاي پزشكي در سال تحصيلي  20پذيرش  -
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  2/3/88دازي رشته بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در مقطع كارشناسي پيوسته در تاريخ راه ان -
  6/4/88راه اندازي دوره دستياري رشته تخصصي بيهوشي در تاريخ  -
  جهت اعضاي هيئت علمي 6/5/88برگزاري كارگاه آموزشي تدوين طرح درس در تاريخ  -
  3/5/88طع كارشناسي پيوسته در تاريخ راه اندازي رشته فناوري اطالعات و سالمت مق -
  بهداشت باروري و بهداشت محيط Ph.Dفراخوان ثبت نام بورس خارج از كشور جهت دوره  -
رفتـاري ويـژه اسـاتيد مشـاوره دانشـگاه در       -برگزاري كارگاه راهنماي كمك به دانشجويان داراي مشـكالت عـاطفي   -

  30/7/88تاريخ 
  2/3/88كارشناسي ناپيوسته در تاريخ راه اندازي رشته هوشبري مقطع  -
  برگزاري مراسم روز دانشجو بهمراه تقدير از دانشجويان ممتاز دانشگاه -
 1388كسب رتبه اول وب سايت معاونت آموزشي در بين وب سايت هاي واحدهاي تابعـه دانشـگاه در ارزيـابي سـال      -

  )رتر را كسب نموده استهم رتبه ب 87در سال ( مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه 
  در آموزش ويژه كارشناسان خدمات آموزشي دانشگاه  Ictبرگزاري دوره آموزشي كاربرد  -
  23/10/88برگزاري كارگاه ارزشيابي برنامه آموزشي در تاريخ  -
 برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مدير كل آموزش دانشگاه بـا كليـه كارشناسـان آمـوزش و     -

چـه شـد كـه    گروههاي آموزشي دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه و تقدير از زحمات آنان با اهداي كتـاب  
  14/11/88در تاريخ چنان شد 

برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مديران و كاركنان و كارشناسان حوزه معاونت آموزشـي و   -
  12/11/88در تاريخ   پاسخ به تاريخكتاب  تقدير از زحمات آنان با اهداء

  20/11/88برگزاري سومين جلسه هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه در تاريخ  -
  88گروههاي آموزشي دستياري در آبان ماه و در نيمسال اول بهمن  Osceبرگزاري آزمون  -
  نفر 280تعداد به  29/11/88برگزاري آزمون سي و هفتمين دوره پذيرش دستياري مورخ  -
  برگزاري مراسم جشن معارفه دانشجويان جديدالورود در دانشكده ها و دانشگاه -
معــاون  -بــا حضــور رياســت دانشــگاه 24/10/88برگــزاري جلســه بــا دســتياران ارشــد گروههــاي آموزشــي در تــاريخ  -

  مدير تحصيالت تكميلي -آموزشي
  سطح ستاد دانشكده ها تشكيل كميته استقبال از دانشجويان جديدالورود در -
تشـخيص صـالحيت علمـي و     –انجام مصاحبه : جلسه شامل 8برگزاري : 87فراخوان جذب اعضاي هيئت علمي درمهر -

  تكميل و ارسال پرونده به تهران -عمومي داوطلبان
م از اسـتعال  -تنظيم و تكميل پرونـده متقاضـيان شـركت در فراخـوان    : 87فراخوان جذب اعضاي هيئت علمي در اسفند -

واحدهاي ذيربط و پرسشنامه ها تشكيل جلسات هيئت مميزه جهت بررسي پرونده افراد متقاضي تبديل وضعيت و تنظـيم  
  صورتجلسه مربوطه 

  تشكيل دبيرخانه هيئت اجرايي جذب و صدور احكام مربوطه -
  29/5/88تاريخ برگزاري چهل و يكمين دوره آزمون علوم پايه و چهل و چهارمين دوره پيش كارورزي در  -
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  18/4/88برگزاري بيست و هشتمين دوره آزمون ارتقاء مورخ  -
  ميليون تومان در دانشكده بهداشت90با هزينه  Icpخريد دستگاه  -
  3/4/88برگزاري سمينار دانشجويي بهداشت محيط دوره شبانه در تاريخ  -
  بهداشت عمومي -ي بهداشت حرفه ايبرگزاري بازديدهاي علمي براي دانشجويان مقطع كارشناسي و كاردان -
  )ريال 000/000/260ارزش تقريبي -خريد تجهيزات ارزي( تجهيز آزمايشگاه گروه بهداشت حرفه اي  -
  شنوايي سنجي شغلي در دانشكده بهداشت occupational Audiometryترجمه كتاب  -
  عموميبرگزاري سمينارهاي علمي دانشجويي ويژه دانشجويان كارشناسي بهداشت  -
  راه اندازي خانه بهداشت پايلوت گروه در دانشكده بهداشت -
  چاپ دومين شماره از نشريه علمي فرهنگي بهداشت عمومي در دانشكده بهداشت -
  در دانشكده بهداشت) روز جهاني بهداشت ( برگزاري همايش علمي به مناسبت هفته سالمت  -
  بهداشت برگزاري اولين همايش ازدواج موفق در دانشكده -
  برگزاري اولين كارگاه آموزشي حل مسئله به روش شش سيگما -
  بازنگري سرفصل كارآموزي در عرصه دانشجويان بهداشت عمومي و خانواده -
  1/7/88كارگاه يك روزه جستجوي منابع جهت كارشناسان بهداشت عمومي در تاريخ  -
  2/7/88ي در تاريخ جهت كارشناسان بهداشت عموم Spssكارگاه يك روزه جستجوي  -
  1/7/88لغايت  31/6/88جهت كاردانان بهداشت خانواده مورخ  Work shopروزه  4كارگاه  -
  7/7/88لعايت  4/7/88جهت كارشناسان بهداشت عمومي مورخ  Work shopروزه  4كارگاه  -
  8/7/88كارشناسان بهداشت عمومي مورخ  Work shopكارگاه يك روزه مسئله يابي جهت  -
  نجام پروژه محوطه سازي دانشكده پيراپزشكي و بهداشتا -
افـزايش   -تفكيك سالن مطالعه خواهران و بـرادران  –افزايش تعداد قفسه كتاب  –رنگ آميزي (بهبود فضاي كتابخانه -

  دانشكده پيراپزشكي و بهداشت) كامپيوترهاي سايت
  زشكي و بهداشتتجهيز سايت هاي آموزشي و تمرين مركز كامپيوتر دانشكده پيراپ -
  احداث كالس درس براي دانشجويان كارشناسي ارشد مدارك پزشكي و تجهيز آن -
  كاركنان و دانشجويان در مركز كامپيوتر دانشكده پيراپزشكي –كارگاه براي اعضاي هيئت علمي  20برگزاري بيش از  -
  راه اندازي آسانسور در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت -
  الن دانشكده پيراپزشكي و بهداشت براي جداسازي فضاي سالن در زمان امتحاناتدرب سكوريت در س -
  راه اندازي بوفه دانشكده پيراپزشكي -
  رنگ آميزي و زيبا سازي فضاي سالن و كالس ها -
  نصب سيستم آب تصفيه -
  پزشكي -در سرويس بهداشتي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت ) دست خشكن برقي( نصب هود  -
  زاري دوره هاي بازآموزي كامپيوتر جهت كاركنان دانشكده پيراپزشكيبرگ -
  برگزاري مراسم افطاري كاركنان در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت -
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  برگزاري جشن به مناسبت ميالدها و مراسم عزاداري در حوزه معاونت آموزشي و دانشكده پيراپزشكي -
 Co2يخچـال فريـزر انكوبـار     -سـروفيوژ -مجهز كردن به سانتريفيوژ راه اندازي آزمايشگاه تحقيقات و كشت سلول و -

  ميكروسكوپ ايمنوفلورسانس و دستگاه فلورسانس -دار
  تشكيل كالسهاي بازآموزي جهت كارمندان آزمايشگاههاي تشخيص طبي در دانشكده پيراپزشكي -
گاهي جهـت دانشـجويان كارشناسـي    راه اندازي تست هاي جلدي آزمايشگاهي در آزمايشگاههاي گروه علوم آزمايش -

  در دانشكده پيراپزشكي
  تكميل و تجهيز اتاق تمرين و تقويت مهارتهاي باليني دانشجويان رشته هوشبري -
  براي كارمندان دانشكده پيراپزشكي CPRبرگزاري كارگاه  -
  پيگيري و جلوگيري از تعريق ورود اطالعات و صدور كارنامه ها و اعطاي پايه ساليانه -
  بانك اطالعات  Serverخريد  -
  تشكيل كارگاه براي روشهاي نوين ارزيابي -
  تهيه لوگ بوكهاي دستياران باليني -
  برگزاري كارگاههاي روشهاي نوين ارزشيابي دستياران و اعضاء هيئت علمي -
  در گروههاي آموزشي Dops-CEX-Miniبرگزاري آزمون هاي درون بخشي  -
  براي شش گروه آموزشي) بار 24جمعا (ر مرحله در طول سالتحصيلي و چها OSCEبرگزاري آزمون -
  :88تجهيزات و وسايل خريداري شده جهت حوزه معاونت آموزشي و بيمارستانهاي آموزشي در سال  -

LABTAP-  مانيتور -كامپيوتر –تلفن  –بخاري گازي  -اسكنر –پرينترLCD-  كـولر  –جـاروبرقي   –يخچال  –سرور- 
آناليـن دانشـجويان    -فايـل  -آبسرد كن -صندوق پيشنهادات -مانيتور -ميز –هارد اكترنال  -پنكه  -نيكپسول آتش نشا

  دزد گير جهت بايگاني اداره كل آموزش -چاي ساز -ماكروفر   -جديدالورود
مبلـغ ثبـت   راه اندازي حساب اعتباري آموزش مداوم كه ارباب رجوع نياز به مراجعه به بانك در هر برنامه نمي باشد و  -

  .نام بصورت خودكار پس از ثبت نام از موجودي اعتبار فرد كسر مي گردد
  برنامه ريزي و ارائه كارشناسي ارشد مراقبت ويژه پرستاري -
  سمينار دانشجويي در دانشكده پرستاري ومامايي 5برگزاري  -
  جلسه آموزشي براي دانشجويان جديدالورود 5برگزاري  -
  )در حال تامين بودجه(اداره كل آموزش بايگاني ديجيتال در  -
  برگزاري كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال -
  ثبت نام آنالين دانشجويان جديدالورود -
  تهيه ارزيابي دروني گروه آموزشي و ارسال به وزارت متبوع -
  برگزاري كارگاه براي اعضاء هيئت علمي ، دستياران دانشگاه و پرسنل بهداشتي درماني -
  ليز سئواالت گروههاي آموزشي و بازخورد آنهاآنا -
  تهيه فرم پروپوزال برنامه آموزشي براي گروههاي آموزشي -
  بازديد از برنامه هاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي ساري توسط كميته آموزش باليني -
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  بالينيبازديد از برنامه هاي آموزش باليني دانشگاه از گروه كودكان توسط كميته آموزش  -
  برگزاري آزمون درون دانشگاهي و معرفي دانشجويان به اولين المپياد كشوري -
  شركت در كنگره آموزش پزشكي و ارائه مقاله و يك فرآيند برتر از طرف دانشگاه -
  پيگيري طرح درس گروههاي آموزشي كل دانشگاه -
  .انجام مي شود Operating Roomو  Nanotechnologyتدريس جزوه زبان پيش دانشگاهي با عناوين  -
  و ديگر متون انگليسي تهيه و جهت تدريس Study Skillو Readers Choiceجزوه جديدي از كتابهاي  -
  عدد 8تعداد طرح هاي داده شده به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  -
  عدد 4آموزش علوم پزشكي  تعداد طرحهاي تصويب شده در شوراي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه -
  عدد 2تعداد طرحهاي رد شده در شوراي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  -
  عدد 2تعداد طرحهاي در حال اجرا در شوراي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  -
  لي آموزش پزشكي عموميجلسه كميته پياده سازي استاندارهاي م 7برگزاري  -
   -پرســتاري و مامــايي -ارتقــاء فــرم ارزشــيابي آمــوزش مهــارت هــاي عملــي اســاتيد از ديــدگاه دانشــجويان پزشــكي   -

  پزشكي اجتماعي -بهداشت محيط –هوشبري  -علوم آزمايشگاهي
انمنـد  بـه عنـوان فرآينـد     استاد راهنماي تو -انتخاب فرآيند ارائه شده توسط دانشكده تحت عنوان نظام استاد راهنمايي -

  برتر كشوري و كسب لوح تقدير و جايزه از مقام وزارت 
  مكاتبه با دانشگاه كاشان در راستاي راه اندازي رشته مديكال انفورماتيك -
  برگزاري كالسهاي مهارتهاي ورودي براي دانشجويان جديدالورود -
  براي دانشجويان علوم آزمايشگاهي   PCRبرگزاري كارگاه -
  براي دانشجويان ICDLبرگزاري كارگاههاي مهارتهاي  -
  تعيين شاخص هاي انتخاب استاد نمونه آموزشي -
  شركت اعضاي هيئت علمي با ارائه مقاله در سمينار آموزش پزشكي و همايش هاي مختلف -
  اندازي دوره دستياري رشته تخصصي بيماريهاي عفوني وگرمسيريراه -

  1388ال اقدامات ستاد ثبت نام در س
 افزار ثبت نام آنالين دانشجويان جديدالورودخريد نرم -

  تشكيل كميته استقبال در سطح  ستاد دانشگاه -
  )وب، نصب پالكارد در سطح شهر وشاهراههاي منتهي به شهرو بنر(رساني پذيرفته شدگان از طرق مختلف اطالع -
  ته شدگانفراهم آوردن فضاي مناسب جهت پذيرايي از همراهان پذيرف -
  ايهاي رايانههاي نرم افزارتشكيل تيم ثبت نام با استفاده از سيستم -
  تشكيل تيم معاينات باليني از دانشجويان جهت سالمت سنجي -
  ارائه اطالعات الزم به پذيرفته شدگان و همراهان آنها جهت راهنمايي و آشنايي با دانشگاه -
انسيل ها و جاذبه هاي شهر به صورت تصويري و افتخارات كسـب شـده   رساني در خصوص پتتشكيل نمايشگاه اطالع -

  توسط دانشگاه
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  برگزاري مراسم معارفه و آشنايي پذيرفته شدگان با محيط دانشگاه و آموزش در دانشگاه -
  هاي تخصصي براي هر رشته جهت راهنمايي و پاسخگويي در خصوص رشته تحصيلي آنهاتشكيل تيم -
  ا براي هر دانشجو از بدو شروع به تحصيل در سطح دانشكده هاتعيين استاد راهنم -
  تشكيل كارگاههاي مهارتهاي زندگي براي دانشجويان و خانواده هاي آنان -
تشكيل كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان جهت آموزش قوانين و مقررات آموزشي و ارائه جزوه آموزشي در اين  -

  خصوص به آنها
  شهري از طرف دانشگاه براي دانشجويان جهت آشنايي آنها با شهرتشكيل تورهاي داخل  -

  1389اهداف كلي سال  برنامه و–11 – 5 – 14 – 1
  توسعه رشته هاي تحصيالت تكميلي متناسب با نيازهاي جامعه نيروي انساني متخصص -
  توسعه امكانات دانشكده ها در زمينه امكانات كمك آموزشي -
و برنامه هاي بازآموزي در زمينه نحوه تـدريس و تعامـل بـا دانشـجو و همچنـين مباحـث        اجراي كارگاههاي آموزشي -

  پژوهشي و علمي
  توسعه كمي و كيفي برنامه ژورنال كالب در گروههاي آموزشي -
  پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي -راه اندازي مجله علمي -
  ارتقاء سطح علمي و تخصصصي اعضاء هيات علمي دانشكده ها -
  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي -
 راه اندازي رشته كارشناسي ارشد حشره شناسي -

 تاسيس رشته كارشناسي ارشد مديكال انفورماتيك  -

  راه اندازي رشته بهداشت دهان و دندان -
  89برگزاري سمينار كشوري دانشجويي توسط گروه عمومي وعلوم پايه در سال  -
 تئاترها به دوربين براي نظارت و ارزيابي مستمر فرآيند آموزش تجهيز آمفي  -

  پيگيري تامين كالسهاي مورد نياز دانشكده پزشكي -
  تشويق اعضاي هيأت علمي براي تدوين و چاپ درسنامه  -
  پيگيري تغييرات در آموزش دوره پاتوفيزيولوژي و باليني  -
 ميبرگزاري كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت عل -

 اخذ مجوز كنترل كيفي دستگاههاي راديولوژي وفلورسكوپي وسي تي اسكن وماموگرافي از سازمان انرژي اتمي -

 اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژي اتمي -

  راه اندازي آزمايشگاه ، تعمير ونگهداري دستگاههاي تصوير برداري -
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  88شده در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال  كارگاههاي برگزار
  رديف

  
 

 تعداد
  

 موضوع دوره آموزش
جهت دانشجويان   تعداد دوره

  تخصص
جهت دانشجويان 
  كارشناسي ارشد

  -   25  1 كارگاه تغذيه با شير مادر  1
كارگاه اصول مستند سازي اطالعات  2

  -   15  1 بهداشتي درماني

اقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهايكارگاه مر  3
  -   10  1 )مانا(اطفال

  -   15  1 كارگاه آموزشي مراقبت كودك سالم  4
  -   18  1 كارگاه مهاتهاي باليني  5
  -   10  1 كارگاه احياء نوزادان  6
  -   25  1 كارگاه اخالق پزشكي  7
  12  20  1 كارگاه مقاله نويسي  8
    30  1 كارگاه ارزشيابي برنامه آموزشي  9

    30  1 كارگاه آموزشي توجيهي استادان مشاور  10
كارگاه آشنايي اعضاي هيئت علمي با  11

    35  1 دانش پژوهي آموزشي

كارگاه آموزشي راهنماي كمك به  12
 –دانشجويان داراي مشكالت عاطفي 
 رفتاري ويژه اساتيد مشاور دانشگاه

1  30    

كارگاه ارزيابي دروني گروههاي  13
ي دانشگاه علوم محل برگزار( آموزشي

 )پزشكي لرستان
1      

    30  1 كارگاه آموزشي تدوين طرح درس  14
    10  1 آشنايي با نرم افزار تحليل نمونه سوال  15
    spss 1  18كارگاه  16
    ICTM 1  20كارگاه  17

  :معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه -1-14-6
  :دفتر معاونت دانشجويي، فرهنگي -6-1- 1-14    
  جلسه 33                رشناسي معاونتجلسه كا -
  جلسه 12                                  شوراي فرهنگي -
  جلسه 12              پيش جلسات شوراي فرهنگي -
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  جلسه 4                   ستاد شاهد  -
  جلسه 11                 كميته نظارت بر نشريات -
  جلسه 6                  شوراي مشاوران جوان -
  جلسه 5                  راي صنفي دانشجويانشو -
  جلسه 3    ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود -
  جلسه 2                  شوراي پژوهشي معاونت -
  جلسه 21      هماهنگي با كانونها و تشكلها -
  جلسه 5               شوراي امر به معروف و نهي از منكر -
  جلسه 10    رشوراي انضباطي بدوي و تجديد نظ -
  جلسه 3                   شوراي ورزش دانشگاه -
  جلسه 1         شوراي سالمت روان -
  جلسه 6                نشست با دانشجويان خوابگاه ها -
  جلسه 2              جلسه هماهنگي سالگرد شهداي گمنام -
  :مديريت  امور دانشجويي -1-14-6-2
  :عمومي امور اداره             

  با تجليل از پرسنل خوابگاهها و دانشجويان نمونه ساكن خوابگاهها رگزاري مراسم بزرگداشت هفته خوابگاههاب  -
  و تشكيل شوراي صنفي مركزي دانشجويان  ها و خوابگاههاشوراي صنفي دانشجويي در دانشكده اتبرگزاري انتخاب -
  رفاهي دانشجويان صنفي و بهبود امور آنها در استفاده از نظرات دانشجويان با معاونت و مركزي صنفي شوراي منظم جلسات تشكيل -
ايجاد واحد تاسيسات در حوزه معاونت با تنظيم شرح وظائف مشخص به منظور تسريع، تسـهيل و سـاماندهي در فراينـد     -

  امور عمراني، تاسيساتي و فني خوابگاهها، تربيت بدني و استخر دانشگاه
  به پيماني و شركتي...  ستخدامي نيروهاي قراردادي و پيگيري جهت تغيير وضعيت ا  -
  پيگيري جهت ايجاد و تصويب پست كارشناس شوراي انضباتي دانشجويي در ساختار سازماني معاونت  -
برگزاري مرتب و هفتگي جلسات كارشناسي معاونت با حضور مـديران واحـدها، تنظـيم صورتجلسـات آن و پيگيـري        -

  باتجهت عملياتي نمودن مصو
   88خبر ، اطالعيه و گزارش در سال  200فعال نمودن لينك هاي وب سايت معاونت دانشجويي فرهنگي و تهيه و تنظيم بيش از   -
 معاونت مكاتباتبراي  جديد سربرگ و چاپ طراحي  -
 نام ثبت قسمت در آن دادن قرار و جديدالورود دانشجويان نام ثبت فرمهاي تجميع و تهيه - 

 دانشگاه سايت بو اينترنتي
 دانشگاه اطالعات آوري فن و آمار اداره براي آن ارسال و ونتامع آماري فرمهاي تكميلتنظيم و   -
  ت و ارسال آن براي رياست دانشگاهمعاون ماهانه هاي فعاليت گزارش تهيه - 
 وزارتخانه دستورالعمل و نامهآيين به وجهتبادانشجويي كار متقاضيان نام ازثبت ودانشجويي كارمخصوص فرمهاي تنظيمو تهيه - 
و معرفـي   دانشـجويي  كـار  كميتـه  جلسه تشكيل دانشجويي، كار متقاضي 250برايالزم  هاي استعالم انجام و نامثبت - 

  مركز دانشگاه جهت انجام كار دانشجويي 20دانشجو به  130بيش از 
  دانشگاه جهت پرداخت حق الزحمه دانشجويانآوري و تنظيم گواهي كارهاي دانشجويي مراكز مختلف جمع -
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  :اداره تغذيه 
  پرس غذا  208000 عيطبخ و توزو  غذا ينترنتيرزرو او نصب سيستم  يراه انداز  -
  جويي در مصرف و سهولت كار تعويض سيستم آبگيري ديگها جهت صرفه  -
  سيخ در يك دوره 350تهيه و نصب دستگاه سيخ شوي با ظرفيت   -
  ج دستگاه حشره كش برقينصب پن  -
  تهيه و نصب دو دستگاه پنكه ديواري در محوطه آماده سازي  -
  ايجاد ديوار حايل بين درب خروجي سردخانه زباله و محل تخليه مواد اوليه غذايي   -
   ژتون آزاد دانشجوييو تغيير قيمت غذاي كارمندي اجراي مصوبه هيئت رئيسه در خصوص   -
  يان جديدالورود و خانواده هاي آنها در زمان ثبت نامپذيرايي از دانشجو  -
  طبخ و توزيع غذا جهت اردوي دانشجويان جديدالورود  -
  كار كارشناس بهداشت محيط جهت نظارت بر بهداشت سلف سرويسه بآغاز   -
  ت امنا دانشگاهپس از اخذ مجوز از هيا يهند كدستيبرنج اروگوئه و طبخ برنج بصورت  ضيتعواصالح كيفيت برنج با   -
  ديبا ظروف جد سيظروف مستعمل سلف سرو ضيتعو  -
  يبهشت ديشه مارستانيوز بآمكار انيدانشجو يغذا يسامانده  -
 انتقال محل نگهداري برخي از مواد اوليه غذايي به خارج از سلف سرويس و نگهداري در محفظه مناسب  -
 تهيه آبگرمكن و نصب روشويي جهت كاركنان  -
 يد از سلف سرويس دانشگاه كاشان جهت بررسي تجهيزات و امكانات بازد  -
 هماهنگي با دفتر فني و دكتر ميران زاده جهت احداث چربي گير سلف مركزي دانشگاه  -
  S/Eتمديد سه ماهه كارت تندرستي نيروهاي سلف سرويس با انجام آزمايش   -

  :واحد دانشجويان بورسيه غير ايراني 
 ان بورسيه به دومين همايش دانشجويان و دانش آموختگان بورسيه غير ايرانياعزام دانشجوي  -
 اعزام دانشجويان بورسيه دختر به مشهد مقدس   -
 ريال جهت اين امر 18000000برگزاري كالسهاي تقويت بنيه علمي و پرداخت مبلغ   -
 صدور كارت بيمه درماني   -
 اتهيه لوازم مورد نياز آنها در خوابگاه ه  -
 نفره جهت رفاه حال دانشجويان در خوابگاه انديشه 2نفره به  4تغيير اتاقهاي   -
 در اتاق هاي محل اسكان در خوابگاه جهت استفاده از خدمات اينترنت LAN برقراري خط   -
 برگزاري كالس مكالمه زبان انگليسي  -
 يدگاه ها و مشكالتنشست صميمي دانشجويان بورسيه با رياست محترم دانشگاه و بيان د  -
 ) نشريه حنين ويژه دانشجويان سوريه و نشريه آواي وطن ويژه دانشجويان افغانستان(دانشگاه بورسيهدانشجويانانتشار اولين نشريه  -
 اسكان و تغذيه دانشجويان بورسيه در ايام عيد نوروز با توجه به تعطيلي خوابگاه و سلف سرويس  -
 ورسيه جديدنفر دانشجوي ب 3پذيرش   -
 پيگيري مشكالت اقامتي دانشجويان   -
 پيگيري و پرداخت كمك هزينه دانشجويان  -
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  : هااداره خوابگاه
 اندازي اداره خوابگاهها و تجهيز آن راه  -
 هاي مربوط به اسكان خوابگاه خواهران و برادران جهت دانشجويان ورودي مهر و بهمن ماه پيگيري و تهيه فرم  -
  كشي و آسفالت محوطه پرديس خوابگاهي و تربيت بدني ازي، خيابانمحوطه س -
  متر 1800ديواركشي محدوده خوابگاهي به طول   -
    تربيت بدني و خوابگاهها -هاي استخر نوسازي موتور خانه  -
ر نفره مصوب سفر دوم رياست جمهوري با اجراي فونداسـيون آن د  400كلنگ زني و شروع عمليات احداث خوابگاه  -

  آغاز عمليات اعتبار مورد نياز
انتقال يك خط لوله آبرساني از بيمارستان شهيد بهشتي به تلمبه خانه جهت تأمين آب اضطراري مجموعه خوابگاهي و   -

  نصب كلكتور و لوله كشي جديد
  تهيه و نصب مشعل دوگانه سوز و منبع گازوئيل خوابگاههاي دخترانه  -
    راف خوابگاههاتسطيح اراضي باير محوطه اط  -
  20/6/88و  11/1/88سم پاشي تمام خوابگاه در تاريخ   -
 ثبت نام جهت اسكان مهر و آماده نمودن اتاق ها براي مسافران نوروزي  -
  انجام مراحل پذيرش دانشجويان و تسويه حساب در تيرماه و مهرماه  -
 خوابگاه ها براي دانشجويان مقيم A تشكيل جلسات با موضوع آنفوالنزا نوع   -
 هانصب واكس برقي در وروديه خوابگاه -

  )س(لزهراء خوابگاه ا) الف
 اسكان ميهمانان نوروزي  -
 ها برگزاري مراسم بزرگداشت هفته خوابگاه  -
 هاي نمونه از نظر رعايت نكات بهداشتي و زندگي اجتماعي اهداي جوايز به دانشجويان اتاق  -
هـا و   متـر موكـت جهـت اتـاق     400دو دستگاه اتو و خريداري  -دار عدد جالباسي پايه 70 اهداي دو دستگاه كامپيوتر و  -

 فرش نمودن سالن مطالعه
 خانه با حضور دانشجويانپاسخ در نماز و پرسش جلسه و بازديد و دانشجويي محترم و مدير جهت حضور رياست محترم دانشگاه ريزي برنامه -
 صندلي عدد  200عددد ميز و  70خريداري   -
 1هاي بهداشتي در فاز  پوش سرويس تعويض ايزوگام و كف  -
 1هاي بهداشتي در فاز  هاي اصلي فاضالب سرويس تعويض لوله  -
هـاي كـم    هاي فنكوئل سمت راست خوابگاه، جـايگزيني المـپ   ها، تعويض لوله رنگ كاري كليه راهروها و آشپزخانه  -

يستم پرمصرف، اصالح روشنايي سالن مطالعه، خريداري و نصب تـابلو جهـت   مصرف در كليه اتاقها و راهروها به جاي س
 ها تزئين سالن

 نفره 6و  7نفره به  9و  10هاي مسكوني از  ريزي براي كاهش تعداد دانشجويان ساكن در اتاقبرنامه  -
 ورزشي و مسقف نمودن و نصب پرده جهت محفوظ نمودن آن -افزايش وسايل پاركي   -
 جداسازي اتاق جهت كانون ستاد شاهدتجهيز و   -
 دستگاه اجاق گاز  20خريداري   -
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 هاي بهداشتي خوابگاهها هاي سرويس تعويض كف فرش  -
هاي آتش نشاني خوابگاههـا و پيگيـري جهـت تعـويض كليـه دوش هـاي        سرويس نمودن كليه يخچالها، شارژ كپسول  -

 حمامها و شيرآالت به سيستم كم مصرف توسط سازمان آب
 هاي ورودي اضطراري به سيستم قفل مركزي تعويض درب  -
كن برقـي در   عدد دست خشك 7تعمير و نصب محافظ بالكن ها، نصب ،  MDFتعويض ميزهاي اتاق كامپيوتر با نوع   -

 هاي بهداشتي و مجهز نمودن سيستم پيجر در خوابگاه ها سرويس
 دانشگاه LANتهيه كامپيوتر براي اتاق فرهنگي و ارتباط به خط   -
 ثبت كتابهاي فرهنگي خوابگاهها با حضور و مشاركت نيروهاي خوابگاه  -

  انديشهخوابگاه ) ب
 احداث سالن مطالعه  -
 ها ، راهروها و مراكز عمومي رنگ كاري كليه اتاق  -
 هاي چوبي سرويس بهداشتي به علت پوسيدگي تعويض شيرآالت و درب  -
 ق فوق برنامهتهيه دستگاه رايانه براي اتا  -
 هاي اضطراري و مجهز نمودن آن به قفل مركزي احداث راه پله  -
 اصالح و واگذاري پنج باب اتاق كه قبال انبار و سالن مطالعه بود به دانشجويان   -
 پذيرش دانشجو در مهر ماه و بهمن ماه و تسويه حساب آنها در تيرماه و بهمن ماه  -
 خانه انديشهتعمير و تعويض منبع آب موتور  -
 هاي كم مصرف ها و استفاده از المپ تعويض برق پرمصرف در راهروها و اتاق  -
 نصب تابلوي وروديه خوابگاه انديشه، افزودن وسايل پاركي و ورزشي، تعويض و ترميم توريهاي خوابگاه  -
 آماده سازي پارك محوطه خوابگاه انديشه  -
 جنب خوابگاه ايجاد و راه اندازي واليبال ساحلي در  -
 راه اندازي فوتسال ساحلي در جنب خوابگاه  -

  )ع(خوابگاه امام علي ) ج
  نصب درب اتوماتيك در وروديه خوابگاه  -
  نفره در خوابگاه 10شروع احداث آسانسور با ظرفيت   -
  اندازي پيست دوچرخه سواري جهت دانشجويان دختر و تحويل دوچرخه ها راه  -
  كامپيوتر و دو دستگاه پرينتر جهت اتاق كامپيوتر و يك دستگاه كامپيوتر براي امور فرهنگي خوابگاه خريداري سه دستگاه  -
 و مقام معظم رهبري در وروديه خوابگاه) ره(نصب بنر تمثال حضرت امام   -
 حفر دو حلقه چاه جهت آبهاي باران و شستشوي طبقات و يك حلقه جهت جك آسانسور   -
 كاري و افزايش روشنايي پارك جلو خوابگاه آماده سازي و چمن  -
 نصب پرده در وروديه خوابگاه و اطراف وسايل پاركي و ورزشي  -
 وصل كامپيوتر اتاق فرهنگي و بسيج به اينترنت  -
هـا، سـقف، حـوض و ورودي    رنـگ آميـزي ديوار  هـاي ورودي،   هاي سـكوريت جهـت درب   خريداري و نصب شيشه  -

 هاي بهداشتي پوش در سرويس تلمبه خانه، كاشيكاري و ديواركشي و نصب كف خوابگاه، نصب كاراكتر جهت
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 و اعالم اسامي به معاونت 24/8/88برگزاري انتخابات شوراي صنفي در تاريخ   -
پره، تعويض  20ليتري گازوئيل و خريد مشعل دو گانه سوز ، خريداري و نصب و تعويض شوفاژهاي  400ساخت تانكر  -

 دستگاه وسايل پاركي ورزشي 5م توسط نيروي تأسيسات، تحويل و نصب هاي پشت با منبع
 ها ها جهت افزايش فشار آب حمام گرم حمام كشي آب تعويض لوله  -
 ها دور حوض ،  ها، خريد المپ و حباب تزئيني جهت باغچه خريد ميز و صندلي جهت كليه اتاق  -
 ها عدد ساعت ديواري به اتاق 92ارو برقي و سه دستگاه اتو ، خريداري و تحويل تعويض و ترميم كليه توريها، خريداري دو دستگاه ج  -

  الغديرخوابگاه ) د
 ايزوگام نمودن پشت بام خوابگاه  -
 هاي آب گرم و سرد سه طبقه خوابگاه تعويض لوله  -
 تخته فرش جهت واحدهاي خوابگاه 6اهداي   -
 ها هاي پنجره تعويض و ترميم توري  -
 تصفيه، واگذاري يك دستگاه كامپيوتر و وصل به خط اينترنت با تلفنوصل آب   -
 پذيرش و تسويه حساب دانشجو در مهر و بهمن ماه  -

  :اداره رفاه دانشجويان -6-3- 14- 1
  مبلغ كل  تعداد  نوع تسهيالت

  وام تحصيلي
 نفر 1051

  ريال 1.256.730.000نفر مجرد بمبلغ  932
  ريال 241.155.000نفر متاهل بمبلغ119

  ريال 1.497.885.000

  وام مسكن
 نفر256

  ريال 98.820.000نفر مجرد بمبلغ  129
  ريال 205.470.000نفر متاهل بمبلغ127

  ريال 304.290.000

  وام وديعه مسكن
 نفر 38

  ريال 300.000.000نفر مقاطع عادي بمبلغ   24
  ريال 350.000.000نفرمقطع تكميلي بمبلغ14

  لريا 650.000.000

  وام ضروري

 نفر492
  ريال 525.500.000نفر ضروري عادي بمبلغ  469
  ريال 30.000.000نفرتكميلي حج عمره بمبلغ  10

  ريال 30.000.000نفررتبه علوم پايه و كارورزي بمبلغ  10
  ريال 9.000.000نفررتبه برتر ورزشي  بمبلغ3

  ريال 594.500.000

  ريال 1.001.521.000  نفر 454  )2تبصره (وام شهريه شبانه 
صدور دفترچه بيمه خدمات

    نفر 180  درماني

  ريال 252.850.000  نفر  171  كمك هزينه دانشجويان شاهد
  ريال 36.150.450  نفر  38  كمك شهريه دانشجويان شاهد
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  نفر  850صدور تسويه حساب و فيش بازپرداخت و ا نجام امور فراغت از تحصيل دانش آموختگان  * 
   نفر 1325عات دانشجويان ساكن خوابگاه و تهيه سند مربوطه ثبت اطال* 
  نفر 550افتتاح حساب جهت صدور تجارت كارت جوان  * 

  قلم كاال230نفر شامل  82ثبت نام و توزيع اقالم پزشكي *   
  :واحد مشاوره و راهنمايي -1-14-6-4

  جلسه آموزش مهارتهاي زندگي براي دانشجويان  20برگزاري   -
نحوه تعامل با دانشجويان  با حضور اسـاتيد راهنمـا و اعضـاء هيئـت علمـي       جلسه كارگاه آموزشي با عنوان 2زاري برگ  -

 دانشكده پزشكي

جلسه كالسهاي آموزشي با موضوعات برقراري ارتباط مؤثر، استرس و مديريت آن با تأكيد بر نحوه مقابله  2برگزاري   -
 ويان ورزشكار اعزامي به المپياد ورزشي با استرس در ميادين ورزشي براي دانشج

  برگزاري چهار جلسه كالس آموزشي براي اعضاء هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي  -
 همكاري در برگزاري سمينار آموزشي ازدواج موفق در دانشگاه   -

 شجوييبرگزاري كارگاه آموزشي چگونگي برقراري ارتباط براي مسئولين و ناظمه هاي خوابگاه هاي دان  -

  )مورد 672( هاي فردي روزانه دانشجويان پذيرش و انجام مشاوره  -
 )مورد150(پذيرش مراجعين كتابخانه و كتاب درماني   -

  هاها و دانشكدهگسترش دفاتر مشاوره و افزايش تعداد روانشناسان در خوابگاه  -
  )88مهر ماه (ويان جديدالورود جلسه توجيهي و دوره آموزش خانواده براي والدين دانشج13برگزاري   -
 )جلسه 4حداقل (برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاهها   -

 )جلسه 4(برگزاري جلسه كميته روانشناختي دانشگاه  -

هايي در خصوص بهداشت رواني و حضور در جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاههـا بـه    فراخوان مقاله و انتشار پمفلت  -
  مناسبت هفته خوابگاه

برگزاري مسابقه كتابخواني با موضوع موفقيت فردي در بين كليه دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشجويي به مناسبت   -
 هفته خوابگاهها و اهداء جوايز به دانشجويان برتر

يـت  هايي جهـت موفق تهيه پمفلت در مورد بهداشت خواب ، توصيه(هاي تبليغي و ترويجي بهداشت روان انجام فعاليت  -
در امتحان، سيگار وترك آن، موفقيت فردي، مشاوره چيسـت، نحـوه سـازگاري والـدين بـا دانشـجويان جديـد الـورود و         

 در دانشگاه و واحدهاي تابعه) هاي بهداشت روان هفتگي پيام

جــذب و بكــارگيري مشــاورين بــا مــدرك روانشناســي بــاليني و فعــال نمــودن دفــاتر مشــاورة دانشــكده پيراپزشــكي و    -
 ابگاههاي دخترانخو

 برنامه ريزي و همكاري در تهيه فرم سنجش سالمت جسماني دانشجويان جديدالورود دانشگاه ها  -

 انجام طرح سنجش سالمت جسماني و ارزيابي روانشناختي دانشجويان جديدالورود طي چهار روز  -

 انجام فعاليتها و اقدامات حمايتي براي دانشجويان در معرض خطر   -

  )مورد 230(ام مشاوره هاي تلفني  انج  -
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  16/7/88جلسه با سرپرستان خوابگاهها و پرسش و پاسخ   -
  كارگاه در دانشكده پيراپزشكي 8در قالب  27/8/88لغايت  8/7/88برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي از تاريخ   -
 10/8/88پرسـتاي و مامـايي از تـاريخ     برگزاري گارگاههاي مهارتهاي زندگي براي دانشجويان جديـدالورود دانشـكده   -

  ساعته و با موضوعات ارتباط موثر، مديريت استرس و قاطعيت 4كارگاه  8در قالب  24/10/88لغايت 
  28/7/88پيگيري ، تهيه و تنظيم گواهي انجام كار دانشجويان و پزشكان طرح سالمت سنجي   -
  خواني دانشجويان مشكوك به اختالل به اداره مشاوره نمره گذاري تست سالمت سنجي و انجام غربالگري و فرا  -
  30/9/88دانشجويان جديدالورود به وزارتخانه  GHQتهيه و ارسال گزارش اطالعات مربوط به تست   -
  اند سالمت سنجي شده 87در مهر و آذر  كه دانشجوياني مورد  49  تحقيقاتي از اي جهت طرح آوري اطالعات مقايسه جمع -
 و روشهاي مطالعه برتر) 7/11/88(كالس آموزشي براي اساتيد دانشكده پيراپزشكي با موضوع تمركز حواس برگزاري  -
 )28/11/88(  
  16/11/88سخنراني در مورد زندگي دانشجويي و آشنايي با اداره مشاوره براي دانشجويان ورودي بهمن   -
  17/11/88برگزاري جلسه شوراي بهداشت روان  -
مـورد از دانشـجوياني كـه داراي مسـائل خـاص روانشـناختي بـه خصـوص در          5ره فـردي و خـانوادگي   پيگيري و مشاو -

  خوابگاه ها بوده اند
  كارگاه مهارتهاي زندگي براي دانشجويان دانشكده پزشكي و پرستاري در اسفند ماه 8ريزي جهت برگزاريبرنامه  -

  :امور فرهنگي و فوق برنامه مديريت -1-14-6-5
شـوراي فرهنگي،كميتـه نـاظر بـر نشـريات      :هـا و شـوراهاي تخصصـي فرهنگـي اعـم از     جلسه كميتـه  29ش از تشكيل بي -

دانشــجويي،كميته انطبــاق بــا مــوازين شــرعي،كميته امربــه معــروف و نهــي از منكر،كميتــه اســتقبال از دانشــجويان          
 هاها و تشكلهنگي كانونها،شوراي هماهيأت نظارت بر تشكل جديدالورود،كميته بزرگداشت ماه مبارك رمضان،

          هاي دانشجوييجلسه مراسم نشست و سخنراني ديني و مذهبي در مسجد دانشگاه و خوابگاه 131انجام  -

      هاي دانشجويي با حضور اساتيد مجرب جلسه كالس احكام در دانشگاه و خوابگاه 42برگزاري  -
 دا در دانشگاه همچون نمايشگاه داستان انقـالب ويـژه دهـه فجـر،    هاي فرهنگي، هنري و شهمورد نمايشگاه 6برگزاري  - 

        سازي پوسترافزارهاي فرهنگي و فضاو نرم CDاشك ياس تا عطر نرگس،كتاب،
  هـاي خوابگـاه  قـرآن در دانشـگاه و     قرائت  و  ترتيل  حفظ،  تجويد،  هايقرآن اعم از كالس  آموزش  جلسه 115 برگزاري -

     و مسجد  دانشجويي
                                       محفل قرآني همراه با تفسير، روخواني و ختم قرآن 118برگزاري  -

              البالغه و صحيفه سجاديهمسابقه قرآني و كتب ديني ديگر اعم از نهج 45برگزاري  -

دعاهـاي  (ه بـا سـخنراني و مـداحي   هـا همـرا  جلسه ادعيه و زيارت در مسجد دانشگاه و نمازخانه خوابگـاه 216برگزاري   -
 ) توسل، كميل، ندبه، سمات و زيارت عاشورا

         هاي دانشجويياه و خوابگاهها در دانشگجلسه گراميداشت مناسبت 20برگزاري   -
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                           )ع(هاي اهل بيت ائمه اطهار ها، اعياد و ميالديهجلسه مراسم جشن 26برگزاري  -
         هاي دانشجوييهاي مذهبي در دانشگاه و خوابگاهلسه مراسم سوگواريج 39برگزاري  -

شهيد كاظمي  مراسم بزرگداشت شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت همچون بزرگداشت شهيد آويني، 40برگزاري  -
      ...و مراسم عرشيان در خاك و 

هـاي دانشـجويي  و   اف در دانشـگاه و خوابگـاه  خبرنامه و مراسم و كارگاه مختص موضـوع حجـاب و عفـ    15برگزاري  -
 هاي شهيد عفاف مروه الشربيني    ها و مراسمحضور فعال در برنامه

              نشريه دانشجويي 22ريزي صدور مجوز و چاپ و تكثير و توزيع برنامه -

           از، فتنههاي دانشجويي و دانشگاه همچون فيلم رجلسه نقد و بررسي فيلم در خوابگاه 20برگزاري  -

هـايي بـا موضـوع    هاي سـينمايي، فـيلم  هاي دانشجويي و دانشگاه همچون فيلجلسه پخش فيلم در خوابگاه 55برگزاري  -
         شناسي و موفقيت و علمي آموزشيروان

ون تئـاتر پزشـكي همچـ   هاي مختلـف در آمفـي  جلسه مراسم شب شعر با حضور شاعران برجسته در مناسبت 7برگزاري  -
 ...     شب شعر يلدا، نوروز، بزرگداشت حافظ و 

            كارگاه  نقد شعر و كارگاه آموزشي شعرشناسي براي دانشجويان عالقمند در دانشگاه 19برگزاري  -

        هاهاي دانشگاهي در مناسبتها و مراسم و جشنمورد اجراي تئاتر در برنامه 14برگزاري  -

             ها هاي دانشگاهي  در مناسبتها و مراسم و جشني در برنامهبرنامه اجرايي موسيق 13 -

رسول مهر، تفسير  حضوري، غير حضوري همچون كتاب براي ريحانه،(مورد مسابقه كتابخواني و هنري  125برگزاري  -
 ...)       هاي نماز و سوره فجر، تفسير سوره نور، زيبايي

            ...)اعم از خطاطي، نقاشي، تذهيب، زبان، انگليسي و (هنري  كالس آموزشي، 104برگزاري  -

 ها كانون دانشجويي علمي و فرهنگي اعم از صدور مجوز و اجراي برنامه 15هماهنگي و حمايت مادي و معنوي از  -

، وحـدت  خرداد، هفته بسـيج  3روز معلم،  اي،بزرگداشت انرژي هسته(هاي ملي برنامه بزرگداشت مناسبت 18برگزاري -
 ...)تير، شب يلدا و 7حوزه و دانشگاه،

           88التحصيالن تابستان و زمستان آموختگي كه در طول سال براي فارغهاي دانشبرگزاري كليه جشن -

   ALS,TLBجلسه كارگاه آموزشي زبان انگليسي در سطوح مختلف پايه يك، پايه دو، مقطع  120برگزاري  -

هاي دانشجويي همچون كارگـاه غـرب و   جلسه كارگاه فرهنگي و عقيدتي در دانشگاه و خوابگاه 120برگزاري بيش از  -
        ...شناسي انتظار و مهدويت، روان

                         مراسم بزرگداشت عالمان و دانشمندان فرهنگي در دانشگاه  4برگزاري  -

دانشـگاه همچـون همـايش ايـده و انديشـه، همـايش روز       همايش و سمينارهاي علمي و فرهنگي در سطح  19برگزاري  -
 ...                 جهاني هالل احمر، بزرگداشت روز دانشجو و 

  حين برگزاري اردوهاي دانشجويي در دانشجويي هايتفريحي، فرهنگي، ورزشي در دانشگاه، خوابگاه مسابقه 124برگزاري  -
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هـاي زنـدگي،   پـرورش قـارچ، مهـارت   (هـاي هنـري   يني و مهـارت جلسه كارگاه و كالس آموزشي كارآفر45برگزاري -
 ...) وHSE افزاركامپيوتر، كاريابي، روانشناسي،  سخت

هـاي  اخالق دينـي، مهـارت   عفاف، حجاب و( هاي دانشجويي با موضوعجلسه مشاوره فرهنگي درخوابگاه 40برگزاري -
 ...)فرهنگي، روابط دختر و پسر، ازدواج و

  ه پرسش و پاسخ در دانشگاه با موضوعات فرهنگيجلس 2برگزاري   -

 :اردوها -

)              اردو رهق 2اردو قهرود  2اردو نشلج،  2اردو مرق،  2مشهد اردهال  19اردو(  اردوي كوهنوردي 27           اردوي قم جمكران       22
  اردوي تفريحي فرهنگي فريزهند نطنز 2      اردوي تفريحي فرهنگي قمصر   16

                                    اردوي تفريحي سياحتي برزك 2       اردوي تفريحي سياحتي نياسر           4
                 )ابيانه-آقا علي عباس(اردوي فرهنگي سياحتي  3     )     قلعه مرنجاب( اردوي تفريحي سياحتي 1   
      )نمايشگاه مطبوعات تهران(اردوي علمي  2      )نمايشگاه كتاب تهران(اردوي علمي  2 

    )گردياصفهان(اردوي تفريحي سياحتي  2  )مرقد امام  -شاه عبدالعظيم(اردوي فرهنگي زيارتي  4
  )هاگردي جديدالورودكاشان(اردوي فرهنگي سياحتي  3    )ديدار با خانواده شهدا(اردوي فرهنگي زيارتي 7  
  )عليبندعاي ندبه هالل(ردوي فرهنگي زيارتي ا 10    )نمايش فيلم سينما كاشان(اردوي فرهنگي  2  
    )عليبندعاي روز عرفه هالل(اردوي فرهنگي زيارتي  1    )بازديد از سالمندان گالبچي(اردوي فرهنگي  2  

    )عزاداري در كاشان محرم(اردوي فرهنگي  10  
)شهادت شهيده عفاف و حجاب مروه اشـربيني  حمايت از واليت فقيه و اعتراض به هتك حرمت روز عاشورا،(برنامه فرهنگي سياسي 3
       )شاه عبدالعظيم -جماران-كاخ سعدآباد-روزه تهران 2(اردوي فرهنگي سياحتي زيارتي 2  
        )الدينشهيد زين -موزه جنگ  -كوهنوردي (اردوي فرهنگي زيارتي تهران  1 

            )روزه شيراز 4(اردوي فرهنگي سياحتي  1  
          )روزه مشهد مقدس 5(تي اردوي فرهنگي زيار 2
    )روزه خزرآباد ساري 4(اردوي فرهنگي سياحتي تفريحي  4
  )راهيان نور(اردوي فرهنگي زيارتي  2
هـاي جـانبي مصـوب    ماه بـه همـراه اجـراي برنامـه    برگزاري برنامه بزرگداشت اولين سالگرد شهداي گمنام در دانشگاه در آبان -

هاي  هماهنگي و دعوت از كليه سازمان رساني گسترده،تبليغات و اطالع :رد اعم از موارد ذيلهاي سالگهماهنگي برنامه دركميته
هـاي  اهـداي بسـته   گويي و دعـوت از سـخنرانان برجسـته،   برگزاري مراسم در شب سالگرد به همراه سخنراني و خاطره شهرستان،
  هاي صلواتي ر دانشكده پزشكي،برپايي ايستگاهنامه،برپايي نمايشگاه در اطراف قبور و دچاپ نشريه و ويژه فرهنگي،

آذر اعـم از   16هاي مصوب سـتاد برگـزاري مراسـم    آذر و روز دانشجو و اجراي برنامه 16هاي بزرگداشت برگزاري برنامه -
تبليغـات و   نمايشـگاه،  آذر، 16برگـزاري مراسـم جشـن     هـاي فرهنگـي،  اهـداي بسـته   تقدير از دانشجويان نمونـه،  :موارد ذيل
 مسابقه و اهداي جايزه  تزئينات،
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نـام  و  انجام امور مربوط به ثبت :شامل) ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود(هاي مصوب ستاد مهر برگزاري كليه برنامه -
برگـزاري جشـن معارفـه در خانـه      اجراي مسابقات متعدد حضوري و غير حضوري، هاي فرهنگي و هدايا،استقبال،اهداي بسته

اردوي يك روزه مشهد  ها،اردوي قم جمكران ويژه جديدالورودي ها،گردي ويژه جديدالورودياردوي كاشان ها،باييطباط
 هااردهال ويژه جديدالورودي

شناسـي،برگزاري  هاي فرهنگي سياسي جريانبرگزاري كارگاه: آذر  سالروز وحدت حوزه و دانشگاه شامل 27هاي بزرگداشت برنامه -
) ره(گي علم و ايمان شامل زندگي شهيد مفتح، آثار و بركات حوزه و دانشگاه،استفاده از رهنمودهاي حضرت امام خمينـي  مسابقه فرهن

 اي در مورد حوزه و دانشگاه در سربرگ مكاتبات اداري و واحدهاي تابعه معاونتاله خامنهو حضرت آيت

نفـر   60ي علوم پزشكي سراسر كشور و تحويل آثار بيش از هاحضور فعال در دومين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه -
كننـدگان و اثـر مربوطـه در    تحويل اصل اثر از دانشجويان،تكميل مشخصات شـركت : از دانشجويان صاحب هنر به شرح ذيل

و ) CDدر قالـب  (سايت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،تعريف كد بـراي هـر اثر،تحويـل فايـل الكترونيكـي      وب
يف كد براي آن،زدن برچسب و كدهاي مربوطه روي اصـل اثـر و فايـل الكترونيكي،چـك نمـودن كـد اثـر در فـرم سـه          تعر
اي معـاون  برگـه كنندگان،تأييد فرم سهاي از مشخصات اثر و شركتاي، فايل الكترونيكي و اصل اثر،پرينت فرم سه برگه برگه

يك فرم مشخصات به صـاحب اثـر بـه عنـوان سـند شـركت در       دانشجويي فرهنگي، كارشناس فرهنگي و صاحب اثر،تحويل 
جشنواره ،الصاق يك فرم مشخصات به اصل اثر ارسالي،بايگاني يك فـرم مشخصـات در امـور فرهنگي،ارسـال تمـام آثـار و       

 هاي الكترونيكي به دبيرخانه جشنواره مشهدها و فايلطرح

) دانشـگاهي (هاي علوم پزشكي سراسر كشور بخش مقـدماتي  هحضور فعال در چهاردهمين جشنواره مسابقات قرآن دانشگا -
 نفر 12به تعداد  88در فروردين و اسفند ) بخش كارمندي و دانشجويي(هاي قرآني و اعزام برترين

نگاري در مهر هاي آموزشي روزنامهبه كارگاه) مدير مسئول، سردبير(نفر از دانشجويان فعال در نشريات دانشجويي  8اعزام  -
 88سفند و ا

 هاي فرهنگيسازي روند فعاليتها، نشريات جهت شفافهاي فرهنگي اردوها، مراسمنامه فعاليتتهيه و تدوين شيوه  -

حضور فعال در جلسات كارشناسي معاونت دانشجويي، فرهنگي به صورت هفتگي و ارائه گزارش كار و بررسـي مسـايل و    -
 مشكالت و ارائه راهكار

 هاي قرآني كانون قرآن و عترت وزارتخانههاي مهارتنگي در اولين دوره كارگاهحضور كارشناس فره -

نفر از اعضاي فعال بسيج در حوزه آموزشي فرهنگي علمي  25هاي بزرگداشت هفته بسيج، تقدير از بيش از برگزاري برنامه -
 در هفته بسيج

 )بخش دانشجويي(پزشكي كشور  علوم هايويان دانشگاهقرآني دانشج جشنواره مسابقات فعال در برگزاري پانزدهمين شركت -

مسـابقه  (هـاي مشـترك   هاي كاشان و آران و بيدگل در اجراي برنامـه هاي شهرستانهمكاري و تعامالت فرهنگي با دانشگاه -
 )هاي دهه فجرآبان، برنامه 13هاي كتابخواني محبت الهي، همايش محبت الهي،برنامه

هـا، مسـابقات،   هاي فرهنگي همراه مديريت فرهنگـي اعـم از تبليغـات، اطالعيـه    برنامه) كس، گزارشع(تهيه و ارسال اخبار  -
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 ها روي وب سايت معاونت دانشجويي، فرهنگيبرگزاري مراسم

اعيـاد، مـيالد ائمـه،    (هاي ملي مذهبي طول سـال در قالـب نصـب پـرده و پوسـتر و بنـر       رساني مناسبتانجام تبليغات و اطالع -
 ...)ئمه،فتح خرمشهر،روز دانشجو،وحدت حوزه و دانشگاه، هفته بسيج و شهادت ا

در ماه مبـارك  ) پيام قرآن(سؤالي  3انديشي اساتيد و برگزاري مسابقه بزرگ همكاري با بسيج جامعه پزشكي در نشست هم -
 هاي مسابقهرمضان و تقدير از برترين

 هاافزاري كردن كتابخانه خوابگاهدر راستاي نرم هاهاي خوابگاههاي كتابخانهاجراي طرح ثبت كتاب -

هـا، انجـام مكاتبـات اداري بـه آمـوزش      بنـدي معـدل و امتيـاز آن   هاي مربوط به انتخاب دانشـجوي نمونـه، جمـع   تكميل فرم -
بـا  هـا  ها،برگزاري جلسه كميته انتخاب دانشجوي نمونه جهت تائيد كليـه مـدارك دانشـجويان متقاضـي از دانشـكده     دانشكده

نفر و تكميل مدارك و ارسـال آن   2فرم دريافت شده و انتخاب  56بررسي(ها ها و دانشكدهحضور مسئولين آموزشي معاونت
 )به كميته مركزي انتخاب دانشجوي نمونه وزارت بهداشت و درمان

عـال خـود جهـت شـركت در     ها از اعضاي فها و تشكلآبان شامل دعوت كليه كانون 13هاي ويژه ها و فعاليتاجراي برنامه -
آبـان و استكبارسـتيزي،پخش فـيلم سـينمايي      13نامه،برپايي ايستگاه فرهنگي تبليغـاتي  آبان، مسابقه بهترين ويژه 13راهپيمايي 

بسيج در خصوص جنايـت آمريكـا بـا نـام مـوش و موضـوع استكبارسـتيزي، برپـايي كارگـاه غـرب و مهـدويت بـا موضـوع              
آبان، مسابقه فرهنگي تجلي اقتدار، مسابقه بهترين متن ادبي، شعر و مقاله، تهيه  13در روز  sms استكبارستيزي، مسابقه بهترين

 ها و امضا دانشجويانها و تشكلاي از سوي كانونبيانيه

 هاي مديريت فرهنگي جهت وب سايتساماندهي لينك -

هاي متنوع قبـل و حـين اعـزام بـه المپيـاد همچـون       حضور فعال در نهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان و اجراي برنامه -
هاي پيشگيري از استرس  و توكل هاي فرهنگي، كارگاههاي فرهنگي ويژه افتتاحيه،مسابقات متنوع فرهنگي، اهداي بستهبرنامه

 هاي وزارتخانه در محل برگزاري المپيادو حضور فعال كارشناس فرهنگي در تمام جلسات و نشست

 هاي فرهنگي علمي و نشريات و مجالت فرهنگيها به كتابه خوابگاهتجهيز كتابخان -

 و ارسال به معاونت دانشجويي فرهنگي وزارتخانهآنو ارائه راهكارهايمشكالت فرهنگيومسايلشناسيآسيبتهيه و تدوين -

 ر سال تحصيلي جديدهاي كالن فرهنگي دتهيه و تدوين گزارش دستاوردهاي يك ساله مديريت فرهنگي و استراتژي -

  هاها و تشكلتجهيز دفاتر كانون -
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  هاتعدادبرنامه هاي فرهنگيبرنامه
  115 )تجويد،حفظ، ترتيل، قرائت(آموزش قرآن
  118 )تفسير،روخواني، ختم قرآن(محافل قرآني

  45)نهج البالغه، صحيفه سجاديه(مسابقات قرآن و كتابهاي ديني
  131 نشست و سخنراني ديني مذهبي
  6 برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي

  42 برگزاري كالسهاي احكام
  216 ادعيه و زيارت در مسجد نمازخانه

  46 گراميداشت مناسبتها ، اعياد و ميالد ائمه
  39 سوگواريهاي مذهبي

  40 بزرگداشت ايثار و شهادت
  15 هاي حجاب و عفافبرنامه

  22 نشريات دانشجويي
  20 بنقدوبررسي فيلم و كتا

  55 پخش فيلم در خوابگاه و دانشگاه
  11 )فيلم ، شعر ، خط، نقاشي(جشنواره

  26 )شب شعر ، نقد شعر(شعر وادب
  14 اجراي تئاتر
  30 نظرسنجي
  13 موسيقي
  125 .....)كتابخواني و(مسابقه

  104 ......)خط و(كالسهاي آموزشي هنري
  1  )مرزيبرون(اردوهاي فرهنگي سياحتي زيارتي
  88  )درون استاني(اردوهاي فرهنگي سياحتي زيارتي
  42  )برون استاني(اردوهاي فرهنگي سياحتي زيارتي

  23 كانون فرهنگي علمي
  18 برگزاري مناسبتهاي ملي

  2 هاي استقبال از دانشجويان جديدالورودبرنامه
  2 آموختگيجشن دانش

  240 كارگاه آموزشي فرهنگي عقيدتي
  4 گداشت عالمان و دانشمندان فرهنگيبزر

  140 نشست و سخنراني
  19 همايش و سمينار

  279 برنامه فرهنگي اجتماعي خوابگاه
  124 مسابقات فرهنگي ورزشي

  1 شركت در المپياد فرهنگي ورزشي
  29 تشكيل جلسات شوراها و كميته فرهنگي

  231 ي كالسهاي آموزشي هنريدوره
  40 مشاوره فرهنگي

  2 رسش و پاسخ تريبون آزادپ
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  :مديريت تربيت بدني-6-6- 14- 1
  تهيه دستگاه تردميل جهت سالن بدن سازي دانشگاه   -
  راه اندازي سانس تفريحي دوچرخه سواري   -
  ) ليگ جام شهداي گمنام(برگزاري مسابقات فوتسال دانشجويي   -
  ني ايجاد اتاق مخصوص شطرنج درطبقه فوقاني سالن تربيت بد  -
  تهيه و تحويل وسايل ورزشي درخواستي به خوابگاهها   -
  برنامه ريزي و اداره استخر جهت استفاده كاركنان، دانشجويان و مراكر خارج دانشگاه  -
  تنظيم برنامه ماهانه سالن تربيت بدني و استخر -
  ايجاد و راه اندازي زمين واليبال ساحلي   -
  ر دانشگاه جهت رفاه دانشجويانديواركشي زمين ورزشي جنب استخ -  
  برادران به فضاها و وسايل ورزشي تجهيزخوابگاههاي خواهران و  -
                                         برگزاري ورزش ايروبيك جهت خواهران                                                                                                -
  تعمير آنها و تجميع انبارهاي ورزشي ، ضايعات لوازم ورزشي، ساماندهي اقالم انباري   -
  انتقال آن به طبقه فوقاني سالن تربيت بدني  تفكيك سالن تكواندو ازسالن بدن سازي و  -
امه شامل برگزاري تمرينات تيم هاي خواهران وبـرادران دانشـجو، مسـابقات    برنامه ريزي جهت برگزاري كالسهاي فوق برن  -

  .…فوتسال دانشجويي، مسابقات ليگ فوتسال كاركنان و
  مجهزكردن سيستم اداري تربيت بدني به كامپيوتر، پرينترو دستگاه كپي   -
  دانشگاه LANپيگيري جهت ارتباط اداره تربيت بدني به شبكه   -
  يد ميز مخصوص تنيسپيگيري جهت خر  -
  تجهيزتيم هاي تمريني و فراهم كردن  وسايل ورزشي مورد نياز  -
  تعميرتشك كشتي به روكش مناسب وخريد لباس وكفش براي بازيكنان   -
  تفكيك انبارهاي موجود درتربيت بدني وآزاد سازي دواتاق  -
  خط كشي و تهيه صندلي وكمد وسايل جهت زمين چمن -

  :اهد و ايثارگر دانشگاهستاد ش - 6-7- 14- 1
اطالع رسـاني ، ثبـت نـام،    ( نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر 40زيارتي مشهد با حضور  -برگزاري اردوي فرهنگي -

 )تهيه هديه يادبودبراي شركت كنندگان,فرم نظرسنجي، اهداي هديه به برندگان مسابقه به قيد قرعه تهيه مسابقه،و

اي آمادگي آزمـون دسـتياري دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر و       ي حضوري و مكاتبهاطالع رساني و ثبت نام كالسها  -
 ارسال مدارك به اداره كل

...) بـا موضـوعات مختلـف انقـالب اسـالمي و     ... كاريكـاتور و   -عكـس  -مقالـه (مسابقه سـيمرغ عشـق    6برگزاري   -
ت، نهج البالغـه و حفـظ، تفسـير    آنگاه مرد حكيم گف –كتابخواني حجاب از كتاب حجاب استاد شهيد مطهري، كتاب 

اطـالع رسـاني، ثبـت نـام، توزيـع كتـاب، سـئواالت، جـزوات و         (مفاهيم قرآن، و اهداي جوايز به برندگان به قيد قرعـه  
CD هاي مربوطه جمع آوري پاسخنامه ها و(... 
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 نفر مجرد 57نفر متأهل و  33توزيع بن ارزاق بين دانشجويان شاهد و ايثارگر   -

 و كالسور بين كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر A4توزيع كاغذ   -

 اطالع رساني به دانشجويان نمونه شاهد و ايثارگر و تكميل و ارسال مدارك الزم براي اداره كل دانشجويان  -

ثبت نام دانشجويان شاهد و ايثارگر جديدالورود، تشكيل پرونده، تهيه كارت كتابخانه به منظور استفاده از كتابخانه   -
 .شاهد و ايثارگر دانشگاه؛ درخواست عابر بانك تجارت ستاد 

 .ارسال ليست اسامي دانشجويان به تفكيك رشته و مقطع براي اساتيد مشاورمربوطه  -

هماهنگي با مسئول خوابگاه به منظور رفع مشكل خوابگاه عزيزان شاهد و ايثارگر و ارسال ليست دانشـجويان شـبانه     -
  .براي مسئول محترم خوابگاه

  يد انجام كار اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر و ارائه به بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي در پايان هر ترمتأي - 
 پژوهشي دانشجويان شاهد و ايثارگر -تجهيز دفتر كانون همت به منظور فعاليتهاي فرهنگي  -

  ويان طبق قوانين آموزشي در طول ترمها به منظور حل مشكل آموزشي تعدادي از دانشج هماهنگي با آموزش دانشكده  - 
  .ايثارگر و شاهد با توجه به قوانين آموزشي ستاد يا كالس غيبت دانشجويان در جلسه امتحان كردن هماهنگي به منظور موجه - 
 پيگيري و هماهنگي به منظور انتقال تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر از دانشگاه يا به دانشگاه -

  ه منظور مهماني تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر از دانشگاه يا به دانشگاهپيگيري و هماهنگي ب -
 .توزيع مبلغ بيست هزار تومان بن خريد وسايل و لوازم ورزشي اهدايي رئيس ستاد شاهدوايثارگر دانشگاه -

، رهنگـي فرهنگي بـه منظـور شـركت در سميناركشـوري ف     -معرفي يكي از دانشجويان شاهد فعال در زمينه آموزشي -
 .آموزشي دانشجويان برادر شاهددر شهر مقدس مشهد

 درخواست كارنامه كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر، خالصه نويسي و ارسال به بنياد شهيد در پايان هر ترم -

درخواست مبالغ شهريه ثابت و متغير دانشجويان شهريه پرداز در ابتداي هر ترم از آموزش كـل و تهيـه ليسـت سـهم      -
 .بنياد و ارسال به بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت پرداخت كمك شهريهپرداخت 

تهيه ليست دانشجويان شاغل به تحصيل روزانه به همراه تعداد واحدهاي اخذ شده در ابتداي هر ترم و ارسال به بنياد  -
 .شهيد به منظور پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان با توجه به قوانين موجود

اسامي دانشجويان ممتاز، يا داراي پيشرفت تحصيلي نسبت به ترم قبل و ارسال به بنياد شهيد در پايـان هـر   تهيه ليست  -
 .ترم به منظور پرداخت هديه تشويقي

 .تهيه ليست اسامي دانشجويان جديدالورود در ابتداي ترم و ارسال مدارك به بنياد شهيد به منظوراطالع و پرداخت هديه ورود -

تاد شاهد و ايثارگر در كارگاه يك روزه كشوري كارشناسان ستاد هاي شاهد و ايثارگر برگزار شركت كارشناس س -
 .شده در اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر

هماهنگي به منظور شركت دو نفر از اساتيد مشاور در كارگاه كشوري دو روزه اساتيد مشـاور دانشـجويان شـاهد و     -
 .ايثارگربرگزار شده  درشهر شيراز

توزيع بن خريد كتاب ارسالي بنياد شهيد يا اداره كل در هر ترم بين دانشجويان جديدالورود و يا كليه دانشجويان بنا  -
 .به دستورالعمل ارسالي

 .بين دانشجويان به عنوان هديه ورود) كارشناسي و كارداني( USPو ) دانشجويان دكتري(توزيع گوشي و فشارسنج  - 
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ايي و نشست دانشجويان با مسئولين در ابتداي هر تـرم، پرسـش و پاسـخ در طـول     برگزاري جلسات مختلف گردهم -
  .ترم به منظور برگزاري جلسه گردهمايي دانشجويان با مسئولين دانشگاه و بنياد شهيد 

 .مهارسال پايان نامه دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته پزشكي به بنياد شهيد كاشان به منظور پرداخت كمك هزينه پايان نا - 

جلسه، پرستاري يـك جلسـه، پيراپزشـكي     2برگزاري جلسات و نشست دانشجويان هر دانشكده به تفكيك پزشكي  -
 با مسئولين ستاد شاهد و مسئولين دانشكده در طول ترم يك جلسه، بهداشت يك جلسه

 .عتبارارسال گزارش عملكرد مالي اين ستاد به اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور تأمين ا -

شركت درجلسات ماهانه دبيران ستادهايي شاهدوايثارگرشهرستان بـه ميزبـاني بنيـاد شـهيدوامور ايثـارگر كاشـان بـه         -
 .منظور تبادل نظرويكسان سازي امور جاري

برگزاري دو جلسه ستاد شاهد و  ايثارگر با حضور رياست دانشگاه، مسئولين دانشگاه، و بنياد شهيد به منظور بررسي  -
 .موجود و تعامل بيشتر مسايل 

 .برگزاري دو جلسه اساتيد مشاور دانشگاه به منظور تعامل بيشتر -

  
  :دانشگاه توسعه مديريت و منابع معاونت -1-14-7
  :  توسعه و منابع انسانيمديريت  -7-1- 14- 1

 توسعه ارائه راهكارهاي مناسب در كميسيون تحول اداري به منظور ايجاد بستر الزم در ارتباط با مديريت -

هاي استحقاقي و  بندي مشاغل دانشگاه به منظور بررسي و تصويب گروه برگزاري جلسات كميته اصلي و فرعي طبقه -
 مورد  1185انتصاب كاركنان جمعاً به تعداد 

 تبديل وضعيت استخدام كاركنان از پيماني به  آزمايشي به رسمي -

 واحدهاي تحت پوشش دانشگاهارائه راهكار هاي كارشناسي مربوط به مديريت توسعه به  -

 پيگيري الزم جهت اخذ مجوزهاي استخدامي مورد نياز دانشگاه  -

 انجام مراحل اوليه جذب نيروي انساني از طريق وب سايت دانشگاه -

 تهيه آمار و اطالعات پرسنل دانشگاه بر اساس نياز واحدهاي مختلف -

   2kپيگيري الزم در خصوص امور مربوط به پزشكان متخصص ضريب  -

انجام امور مربوط به پذيرش و صدور ابالغ و احكام مشمولين طرح نيروي انسـاني و انجـام مراحـل صـدور گـواهي       -
 پايان طرح نيروي انساني 

 نفر از كاركنان مشمول بازنشستگي 72بررسي پرونده و صدور احكام بازنشستگي  -

 اي تشويقي و فوق العاده هاي برجستگيكاركنان و تعيين واجدين شرايط دريافت گروه ه 87امور ارزشيابي سال  -

 نظارت بر انجام كليه مراحل ارزشيابي واحدهاي تابعه دانشگاه از طريق برنامه جامع ارزشيابي  -

 برگزاري جلسات رسيدگي به شكايات ارزشيابي كاركنان -

 عدد 6000كاركنان و اعضاء هيأت علمي و نيروهاي طرحي به تعداد حدوداً  88و   87صدور احكام سال  -

 نظارت بر صدور احكام واحدهاي تابعه دانشگاه از طريق برنامه جامع پرسنلي و رفع اشكاالت رابطين واحدها  -

 88انجام مقدمات قانوني فراخوان جذب اعضاء هيأت علمي در پايان شهريور  -
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 و يا تعهدات قانوني پذيرش و جذب متقاضيان عضويت در كادر علمي و درماني دانشگاه به منظور انجام خدمت نظام وظيفه - 

 نفراز شركت كنندگان در فراخوان جذب  كادر هيأت علمي 8انجام امور مربوط به بررسي مدارك و ارائه روند جذب  -

  2ماده  3امور مربوط به نيروهاي مشمول قرارداد تبصره  -

 امور مربوط به نيروهاي پزشك خانواده و ماما روستا شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه  -

 در جلسات ساماندهي نيروهاي درماني شركت -

 برگزاري جلسات كميته نقل و انتقاالت دانشگاه جهت بررسي و تصويب تقاضاي انتقال ومأموريت كاركنان به دانشگاه و بالعكس - 

 شركت در جلسات شواري پيشنهادات دانشگاه و بررسي و اظهارنظر در مورد پيشنهادات واصله به كميته -

 در خصوص پيشنهادات مربوط به حوزه مديريت توسعه ارائه نظارت كارشناسي -

 تشكيل جلسات و ارائه راهكار مربوط به كميته جذب نيرو جهت تأمين نيازهاي ضروري دانشگاه  -

 تشكيل جلسات متعدد جهت بررسي سهميه هاي استخدامي و اختصاصي مجوز به واحدهاي تحت پوشش دانشگاه -

 نمونه پيشنهادي از واحدهاي تابعهتشكيل جلسات در خصوص انتخاب كارمندان  -

 برگزاري جلسات كميته اجرايي آموزش دانشگاه -

  88نفر در سال  120برگزاري دوره هاي عمومي و تخصصي  -

 88عدد در سال 6000صدور گو اهينامه هاي آموزش  -

 88مورد در سال  300بررسي شناسنامه هاي آموزش كاركنان كليه واحدهاي تابعه دانشگاه   -

 دوره آموزش به وزارت متبوع 173هاي نيازسنجي و كليات جهت ارسال فرم -

 دوره بوده است 230تصويب دوره ها در كميته اجرايي  -

 نظارت بر صدور گواهي آموزش خدمت واحدهاي تابعه ازطريق برنامه جامع آموزش -

  به حوزه مديريت توسعه انتزاع واحدطبقه بندي مشاغل از حوزه مديريت تشكيالت، آموزش و بودجه برنامه اي و پيوستن - 

 :  مديريت امور عمومي -7-2- 14- 1
  : خدمات ستاد 

 احداث پاركينگ در بيمارستان اخوان جهت پرسنل ستاد -

 ترميم و بازسازي لوله كشي آب ستاد مركزي -

 بازسازي بام ستاد -

 شروع ساخت نمازخانه ستاد -

 قبل نفر نيروي جايگزين به صورت شركتي از سال هاي 82جذب و بكارگيري  -

 نفر نيروي شركتي معرفي شده از دفتر كارآفريني دانشگاه 20جذب و بكارگيري  -

 نفر از نيروهاي شركتي 14بازنشستگي و خروج  -

 برگزاري آزمون به منظور جذب نيروي خدماتي جهت واحدهاي دانشگاه -

 برگزاري آزمون به منظور جذب نيروي نگهبان  جهت واحدهاي دانشگاه -

 خيرين سالمت برگزاري سومين همايش -

 نفر 720تكميل و تشكيل پرونده پرسنل نيروهاي شركتي به تعداد  -
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 با همكاري پايگاه بسيج به كرمانشاه) خواهر و برادر(پيگيري و هماهنگي جهت اعزام كاروان بسيجيان  -

 پيگيري و ساخت پارگينگ مجاور بيمارستان شهيد بهشتي -

ر مجموعه دانشگاه و بيمارستان شـهيد بهشـتي و هـم چنـين     پيگيري و شركت در جلسات ساماندهي طرح ترافيك د -
 نصبت تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

برگزاري جلسات متعدد با مديران خدمات واحدهاي دانشگاه در خصوص مسائل  و مشكالت و هـم  چنـين تهيـه و     -
 توزيع نوع لباس نيروهاي شركتي

 سمي، پيماني و شركتي دانشگاهپيگيري و تهيه و توزيع بن لباس و لباس جهت نيروهاي ر -

 و توزيع و اهداء جوايز به آنان) نابينايان(برگزاري مراسم به مناسبت روز عصاي سفيد  -

 كاركنان شركتي) احكام و لباس-حقوقي(برگزاري جلسات متعدد با شركت اقتدارنوين در خصوص مسائل  -

 برگزاري  جلسه ماهانه و كميته انضباط كار جهت نيروهاي شركتي -

 گزاري همايش هم انديشي اساتيد دانشگاهبر -

 پيگيري و برگزاري مراسم تقدير و تشكر از بازنشستگان دانشگاه -

 پيگيري و برگزاري مراسم روز  پزشك -

 پيگيري و هماهنگي مراسم جهت دانشجويان جديد الورود در خانه طباطبايي ها -

 ....ير استخدامي دانشگاه وشركت در جلسات مديران حوزه معاونت توسعه، كميته جذب نيروهاي غ -

 پيگيري و تهيه هتل جهت اعزام پرسنل دانشگاه به مشهد مقدس -

 پيگيري و هماهنيگ برگزاري هفته سالمت -

 پيگيري و هماهنگي جهت برگزاري مراسم قاليشويان مشهد -

 )نقليه و اموربازنشستگان(ستاد و واحدهاي تابعه) كولرهاي(ترميم و بازسازي سرپايي  -

 سازي خانه هاي سازماني سپاه جهت انتقال مجمع خيرين سالمت به آن واحدترميم و باز -

  :امور قراردادها 
 تمديد قرارداد شركت حاميان اقتدار نوين در چهار نوبت سه ماهه -

دستگاه ميني بوس و پنج دستگاه اتوبوس در سطح شهر كاشان و حومه جهت سرويس هاي   25انعقاد قرارداد جهت  -
 ي با كمترين نرخ ممكندانشجويي و كارمند

 برگزاري مناقصه واگذاري انتشارات دانشگاه به بخش خصوصي و انعقاد قرارداد آن -

 برگزاري مناقصه واگذاري امور لنژري واحدهاي تابعه دانشگاه انعقاد قرارداد آن -

 برگزاري مناقصه  جهت ساخت منبع آب و انعقاد قراردادآن -

 و انعقاد قراردادآن) كانال آدم رو(ي برگزاري مناقصه جهت ساخت تونل زيرزمين -

 برگزاري مناقصه جهت محوطه سازي دانشگاه و انعقاد قرارداد با شركت برنده -

 و انعقاد قرارداد با شركت برنده) توزيع  -طبخ(برگزاري مناقصه جهت غذاي سلف سرويس مركزي   -

 انعقاد قرارداد با شركت برندهبرگزاري مناقصه جهت ساخت درب و پنجره هاي بيمارستان اعصاب و روان و  -

 برگزاري مناقصه جهت آزمايشگاه حيوانات و انعقد قرارداد با شركت برنده -
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 برگزاري مناقصه جهت تأسيسات برق اعصا ب و روان و انعقاد قرارداد با شركت برنده  -

 )ارائه ساختمان(برگزاري مناقصه  جهت ساختمان سلف سرويس و انعقاد قراداد با شركت برنده  -

 برگزاري مناقصه جهت خريد دستگاه اتوآنااليزر و انعقاد قرارداد با شركت برنده و نصب آن در بيمارستان بهشتي -

 واگذاري ارائه  اورژانس تروما به بسيج سازندگي از طريق ترك تشريفات مناقصه و انعقاد قرارداد آن -

 با شركت برنده  برگزاري مزايده بوفه هاي دانشگاه به بخش خصوصي و انعقاد قرارداد -

 برگزاري مناقصه خريد دستگاه سونوگرافي داپلر و انعقاد قرارداد با شركت برنده -

 .برگزار ي مزايده داروخانه بيمارستان نقوي در دو مرحله ولي مزايده برنده اي نداشت -

 واگذاري فضاي سبز دانشگاه به بخش خصوصي و برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت برنده -

 87افزايش قيمت سال % 20نعقاد قرارداد محل كتابفروش دانشگاه با خانه كتاب با ا -

 و انعقاد قرارداد با شركت برنده DICبرگزاري مناقصه  -

 برگزاري مناقصه لوله كشي گاز طبيعي و ستون هاي سقفي و انعقاد قرارداد با شركت برنده -

 عقاد قرارداد با شركت برندهبرگزاري مناقصه خريد دو دستگاه آب شور جهت تروما و ان -

 برگزاري مناقصه  جهت ساخت دانشكده پرستاري مامايي و انعقاد قرارداد با شركت برنده -

 انعقاد قرارداد  با شركت گام الكترونيك جهت اتوماسيون اداري از طريق ترك تشريفات -

 سمي دادگستريمزايده فروش اجناس اسقاطي تجهيزات پزشكي و فروش آنها بر اساس نظر كارشناس ر -

 برگزاري  چهل  مورد مناقصه محدود جهت خريد لوازم و همچنين كاالي ساختمان و تأسيساتي -

 مورد به صورت موردي جهت واحدهاي مختلف دانشگاه از قبيل حمل و نقل و غيره 50انعقاد قرارداد  -
  واحد نقليه 

  ريال  000/000/400د با شركت بيمه البرز به مبلغ بيمه نمودن كليه اتومبيلها از طريق مناقصه محدود و انعقاد قراردا -
  خريد سه دستگاه آمبوالنس دليكا جهت مراكز بهداشتي درماني روستاهاي تابعه تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه  -
و  115دســتگاه آمبــوالنس  تويوتــا از وزارت متبــوع جهــت اورژانــس  6دســتگاه آمبــوالنس اســپرينتر و  5تحويــل  -

انهاي تابعه و مراكز بهداشتي كه يكدستگاه از آمبوالنس اسپرينتر و يكدستگاه آمبوالنس تويوتا  تحويـل شـبكه   بيمارست
  بهداشت درمان آران و بيدگل شده است 

ريال جهت اتومبيلهاي كليه واحدهاي تابعـه دانشـگاه كـه     000/000/100اخذ خسارت از بيمه طرف قرارداد به مبلغ  -
  . سارت ديده باشند درحين ماموريت اداري خ

  انجام اياب وذهاب پرسنل همايش خيرين سالمت -
  اياب و ذهاب گروه نيكي پزشكان خارج از كشور بمدت يكهفته -
  سرويس در سطح شهرهاي كشور 70تا  50انجام ماموريت برون شهري در ماه حدود  -
  . تهيه بليط قطار و هواپيما جهت افراديكه به ديگر شهرها عزيمت مي نمايند  -
  عويض بيست دستگاه پالك به پالك ليزري در اداره شماره گذاري استان اصفهانت -
اخذ اسناد سه دستگاه از اتومبيلهاي تحويلي از سـازمان تـامين اجتمـاعي تهـران بـه دانشـگاه بـا توجـه بـه واگـذاري            -

  بيمارستان شهيد بهشتي 
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  بازسازي و مرمت موتور بيست دستگاه از اتومبيلهاي دانشگاه -
  زي ماشين حمل غذا توسط يكدستگاه نيسان جهت بيمارستانهاي تابعهراه اندا -

  فضاي سبز 
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  :اجراي آبياري تحت فشار شامل 
 F2و  F1اجراي آبياري تحت فشار مجتمع مسكوني در محدوده ساختمان هاي  -

 اجراي آبياري تحت فشار بلوار اصلي دانشكده پزشكي    -

 اي آبياري تحت فشار گياه پوششي پاپيتال دانشكده پزشكياجر -

 اجراي آبياري تحت فشار محدوده سمعي، بصري پزشكي جهت اتمسفر در دانشكده 10ميليمتر  110خط لوله  اجراي -
  :چمنكاري انجام گرفته شامل 

  متر مربع 280به مساحت  F2و  F1چمنكاري محدوده ساختمان هاي  -
 متر مربع 225ي دانشگاه به مساحت چمنكاري ميدان تربيت بدن -

 متر مربع 70چمنكاري محدوده نقليه بيمارستان شهيد بهشتي به مساحت  -

 متر مربع 100چمنكاري محدوده داخل بيمارستان شهيد بهشتي نزديك پاويون پزشكان به مساحت  -

 متر مربع 688چمنكاري سطح شيب دار جلو مسجد دانشگاه به مساحت  -

 متر مربع 100ده بهداشت و پيراپزشكي به مساحت چمنكاري ورودي دانشك -

 متر مربع 70چمنكاري جلو درب ورودي انبار مركزي دانشگاه به مساحت  -

 متر مربع 300چمنكاري بيمارستان اخوان در محدوده ساختمان دياليز و مديريت به مساحت  -

  :حجم خاكريزي و خاكبرداري 
  پرسيسرويس كم 30خاكريزي فضاي سبز دانشكده بهداشت  -
 سرويس كمپرسي 10خاكريزي بيمارستان شهيد بهشتي در محل پاركينگها و ديگر چمنكاريها  -

 سرويس كمپرسي 57) ع(خاكريزي اطراف خوابگاه امام علي  -

 سرويس كمپرسي 12خاكريزي خوابگاه انديشه  -
  :كاشت اقالم گياهي شامل 

 بوته 10.000ت به تعداد كاشت پرچين شامل بوته ترون در دانشكده پزشكي و دانشكده بهداش -

 بوته  400كاشت گياه پاپيتال در دانشكده پزشكي به تعداد  -

 بوته  1000كاشت گياه پاپيتال در بيمارستان اخوان به تعداد  -

 متر طول 475بوته و  3800كاشت پرچين شامل بوته ترون در مجتمع مسكوني دانشگاه به تعداد  -

 متر طول 350بوته و  2250كوني دانشگاه به تعداد كاشت پرچين شامل بوته رزماري در مجتمع مس -

 بوته  2000كاشت پرچين شامل بوته ترون در بيمارستان اخوان به تعداد  -

كاشت انواع گل فصل شامل گلهاي گلداني و نشاء در تمام محدوده هاي تحت پوشش فضاي سبز از قبيل گل هاي  -
 يا و اَبريداودي، رز، هميشه بهار، بنفشه، ميمون، جعفري، گازان
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متر مربع با سيستم گرمايش بهمراه اجراي خط لوله آب ، گاز و برق جهت تكثيـر و   512احداث گلخانه به مساحت  -
  توليد انواع گياهان و گلهاي دائمي و فصلي مورد نياز فضاي سبز دانشگاه 

سند ، بربريس ، پزاكانتا ، گل رز ، شاه پ( احداث شاسي سرد جهت تكثير گياهاني كه از طريق قلمه تكثير مي شوند  -
  با استفاده از لوله هاي ضايعاتي توسط پرسنل فضاي سبز. . . ) رزماري ، پاپيتال ، مو ، ترون  و 

موارد ذكر گرديده فعاليتهاي انجام گرفته عالوه بـر نگهـداري هـاي روتـين موجـود شـامل نگهـداري فضـاي سـبز            -
هكتار درختان زيتـون ،   3هكتار درختان پسته ،  9يمارستان اخوان  و ستاد ، مكانهاي پرديس دانشگاه ، بيمارستان متيني ، ب

  .مي باشد . . . متر مربع و آماده نگه داشتن آن جهت تمرين بازيكنان و  8250زمين چمن دانشگاه به مساحت 
 واگذاري بخش عمده فضاي سبز دانشگاه به بخش خصوصي  -
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  متر مربع 1000به مساحت ) ع(جراي آبياري تحت فشار محوطه خوابگاه امام علي ا -
  متر مربع 300اجراي آبياري تحت فشار محوطه خوابگاه انديشه به مساحت  -
 70آماده سازي و خاكبرداري و خاكريزي فضاي سبز مجمـع خيـرين سـالمت بـا حجـم خـاكبرداري و خـاكريزي          -

   سرويس كمپرسي
 1389انشگاه در سال اهداف فضاي سبز د

با توجه به اينكه شهر كاشان در منطقه اي واقع گرديده كه مسئله آب حياتي مي باشد از طرفـي داشـتن فضـاي سـبز      -
  :دنبال مي كند شامل  1389مناسب  نيز  از ضروريات مي باشد مهمترين هدفي كه فضاي سبز دانشگاه در سال 

  انشگاه اجراي آبياري تحت فشار در تمام فضاي سبز د  -
برابـر وزن خـود آب جـذب نمـوده و بـه       500تا  200استفاده از سوپر جاذب ها كه پليمرهايي هستند كه مي توانند   -

راحتي در اختيار گياه قرار دهند كه بعنوان مثال چمن كه در فصل گرم هر روز نياز به آبياري دارد با استفاده از اين روش 
  .ن هزينه آب و كارگر را به شدت كاهش مي دهد روز يكبار آبياري مي گردد كه اي 3هر 
  باال بردن كيفيت فضاهاي سبز موجود   −
 احداث هاي جديد با توجه به شرايط پيش رو  −

  انبارهاي دانشگاه   
 آموزش و ارتقاء سطح علمي انباردارهاي دانشگاه بر اساس نظام نوين مالي و انبارداري نوين  −

 انجام فرايند هاي جاري تداركات و انبارداري به صورت مركزي و تحت شبكهاستفاده از سيستم مكانيزاسيون جهت  −

 ارتقاء تجهيزات ايمني و حفاظتي در انبارها −

 )درجه حرارت، فشار، و استاندارد كاال در انبارها (باالبردن شرايط نگهداري  −

 ...لوازم مصرفي وتهيه  چك ليست هاي نظارتي استاندارد از انبارهاي مواد غذايي، دارويي، تجهيزات،  −

 اسقاط  موجود در انبارها و تعيين تكليف كاالها -مستعمل -مشخص نمودن كل كاالهاي مازاد بر نياز −

 مشخص نمودن شرح وظايف انبار و انبارداري و ابالغ به انبارداران −

 مشخص نمودن چارت سازماني انبارها در دانشگاه و هدفمند نمودن نظارت عملي بر انبارها −

 اندارد توزيع كاال بر اساس فرم هاي مشخصتهيه است −
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  پيشنهاد ها
 استفاده از سيستم مكانيزاسيون جهت حفظ مو جودي ها و نظارت مستقيم بر كل انبارها به صورت مركزي و تحت شبكه  −

 انبارداري نوين -حفظ موجود يها -آموزش پر سنل انبار در خصوص نظام نوين مالي −

 ودنتقليل انبارهاي كوچك و تجميع نم −

 مشخص نمودن كاالهاي مازاد بر نياز و خروج انبار −

 استانداردسازي انبارها با تهيه يك مكان مناسب −

 مشخص نمودن  چارت سازماني انبارها و نحوه نظارت بر انبارها خصوصاً انبارهاي موادغذايي و مصرفي و دارويي −

  نظارت مداوم بر نحوه ورود −
  19/2/88 فروش اجناس اسقاطي  دانشگاه   از تاريخ

 پيگيري در خصوص فروش و جابجايي پاي هاي بسكتبال تربيت بدني با همكاري كارپرداز −

 و بيمارستان هاي نقوي و متينيدانشگاه ، انبار معاونت بهداشتي فروش و پاكسازي اجناس اسقاطي سايت مسكوني −

، صـادق پـور، جوشـقان    ، راونـد كز بهداشتي و درماني شـمس آبـادي قمصـر   افروش و پاكسازي اجناس اسقاطي مر −
ــاوه -رهــق -ارمــك -كلــهاســترك، كــامو،   -علــوي -حســنارود، ارنجــن -پنــداس -تجــره -وركــان -آزران، ازن

 مشكات -محمود آباد -سن سنو  ويدوجا -ويدوج -آزوار، اسحاق آباد -نياسر، باريكرسف

 فروش و پاكسازي اجناس اسقاطي واقع در انبار  كلينيك گالبچي −

 شهرك وحدت -ناس اسقاطي در مركز بهداشتي و درماني شبانه روزي  جوشقان قانيفروش و پاكسازي اج −

 فروش و پاكسازي اجناس اسقاطي در خانه بهداشت نشلج −

  .الزم به ذكر است كل اجناس  فروخته شده غير پزشكي و غير تخصصي مي باشد
  انبار هاي دانشگاه   

 و ارائه راهكار مناسب جهت رفع مشكالتبازديد از انبارهاي دانشگاه و بررسي وضعيت موجود   −

پيگيري  مستمر در خصوص نصب سيستم نرم افزاري كه خوشبختانه بـا همكـاري شـركت آذرخـش و امـين امـوال        −
بيمارسـتان شـهيد    -بيمارسـتان متينـي   -غـذا و دارو  -دانشگاه موفق به نصب اين برنامه جهت حوزه معاونت بهداشتي

 بكه بهداشت و در مان آران و بيدگل  گرديدهش -انبار مر كزي دانشگاه -بهشتي

 فعال نمودن گزارشات و فعاليت هاي انبارها در سايت دانشگاه −

 آموزش كاربران برنامه نرم افزاري انبار به صورت حضوري در محل كار يا تماس تلفني −

 حضور مستمر در جلست هفتگي يا ماهيانه مديريت امور عمومي −

 يل جهت داروخانه بيمارستان  متينيتهيه فرم در خواست كاال و تحو −

 تنظيم فرآيند تهيه و تدارك كاال مطابق با اصول انبارداري و درج در سايت دانشگاه −

 ارائه پيشنهاد مديريت جامع تداركات با هدف ارتقاي انبار و نظارت بر خريد  −

 خريد لوازم لوله جهت ترميم و بازسازي لوله كشي ستاد −

 بازسازي بام ستادخريد ايزوگام جهت ترميم و  −

 تدارك و خريد مواد پذيرايي همايش خيرين و گروه نيكي −
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 مراسم قاليشوييو  دانشجويان جديدالورود، استقبال از تقدير از بازنشستگان: دانشگاه از جملهخريد مواد پذيرايي مراسم  −

 خريد لوازم كولرهاي ستاد و واحدهاي تابعه جهت ترميم  −

 جهت ترميم و بازسازي خانه هاي سازماني پشت سپاه خريد وسائل بنايي و تاسيساتي −

 تهيه بليط هواپيما و قطار −

  :مديريت امور مالي   -1-14-7-3 
پـيش از موعـد   ) جاري ـ اختصاصي ـ رديفها ـ طرح هاي عمرانـي    ( 88ـ تهيه صورتهاي مالي و بستن حسابهاي مالي سال 1

  مقرر در مقايسه با سال هاي گذشته 
  يش پرداختها و علي الحسابها و پيگيري و مكاتبات متعدد با اشخاص حقيقي و حقوقي ـ آناليز نمودن پ2
  ميليون ريال پيش پرداخت و علي الحساب سالهاي گذشته 4000غ لـ تعيين تكليف مب3
  ـ به روز رساني عمليات ثبت اسناد حسابداري براي اولين بار 4
  مالي جهت استفاده مديران ارشد دانشگاه ـ تهيه گزارشهاي متعدد مالي توسط كارشناسان امور 5
  شركتهاي دارويي  86و  87ميليون ريال ديون سالهاي  25000پرداخت مبلغ  -6
  اي  ميليارد توماني از سازمان هاي بيمه 12ـ مديريت بر منابع دانشگاه با توجه به وجود مطالبات 7

  اهم اقدامات انجام شده در خصوص اجراي نظام نوين مالي
  گذاري اموال و تجهيزات كليه واحدهاي تابعه دانشگاه  ي و ارزششناساي .1
 ها  و تهيه شناسنامه براي آن) زمين ـ ساختمانها ـ مستحدثات(هاي ثابت شامل  گذاري دارائي شناسايي و ارزش .2

ده هاي ابالغـي وزارت متبـوع بـا حضـور نماينـ      نامه و دستورالعمل انبارگرداني و شمارش موجودي كاالها طبق آيين .3
 حسابرس دانشگاه براي اولين بار 

 افزار نظام نوين مالي  هاي آموزشي متعدد براي مسئولين امور مالي واحدها و حسابداران جهت استفاده از نرم برگزاري دوره .4

هاي آموزشي براي حسابداران و مسئولين امـور مـالي واحـدها جهـت آشـنايي بـا قـوانين و مقـررات          برگزاري دوره .5
 ...نامه مالي و معامالتي ـ قانون بودجه و قانون برنامه توسعه چهارم و محاسبات ـ آيين موجود ـ ديوان

 افزار موجود  سند با روش حسابداري تعهدي در نرم 330اجراي آزمايشي نظام نوين مالي از بهمن ماه و ثبت بيش از  .6

 د بستر مناسب جهت اجراي نظام نوين مالي تشكيل جلسات متعدد با انبارداران و امين اموال و حسابداران در خصوص ايجا .7

 سازي ثبت درآمدهاي مربوطه  افزار درآمدهاي اختصاصي در واحدهاي درماني به منظور يكپارچه نصب نرم .8

  :اداره رفاه كاركنان -7-4- 14- 1
  اعزام يك دستگاه اتوبوس براي بازديد از مناطق جنگي در ايام نوروز .1
 ن نرخ مناسب براي پرسنل هاي آموزش شنا و تعيي پيگيري كالس .2

 برگزاري ليگ فوتسال كارمندان  .3

 نفر از پرسنل به مشهد مقدس همراه با خانواده در مهمانپذير نوبها  204اعزام  .4

  PHCنفر از كارمندان نمونه به انتخاب معاونين و سرپرستان واحدهاي تابعه دانشگاه به مشهد مقدس در مركز  20اعزام  .5

 دك به پرسنل رسمي و پيماني پرداخت كمك هزينه مهدكو .6

 آموزان ممتاز به فرزندان كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي  پرداخت هداياي دانش .7
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 87پرداخت كامل حق مسكن پرسنل قبل از سال  .8

 1388شركت در جلسات شوراي ورزشي و ارائه تقويم ورزشي كاركنان در سال  .9

 ي در اماكن ورزشي دانشگاه هاي ورزش نظارت و هماهنگي الزم بر تايم .10

 تمديد بيمه تكميل درمان و بررسي چگونگي مزايا و رفاه بيشتر پرسنل  .11

 هاي رفاهي  تر نمودن هر چه بيشتر حوزه ها و فعال برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان رفاهي حوزه .12
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  : معاونت غذا و دارو – 8 – 14 – 1
بـاب داروخانـه    56آرايشـي و بهداشـتي و    ،آشـاميدني  ،كارخانه صنعتي توليد مواد خوراكي 40با توجه به فعاليت بيش از 

هـاي انجـام شـده و نيـز ارتقـا       روزانه تمام وقت و روزانه پـاره وقـت و پيگيـري    ،روزي دولتي و خصوصي به صورت شبانه
دارويي و آزمايشگاه كنترل غذا و كسب امتيازات  ،هاي تحت پوشش از جمله واحد هاي غذايي شاخص عملكردي حوزه

 ءبـا ارتقـا   1386معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـكي در بهمـن مـاه سـال         ،الزم
كـه   87ت در ارزيابي عملكـرد سـال   اين معاون. موافقت نمود 2مديريت غذا ودارو دانشگاه به معاونت غذا وداروي سطح 

هـاي هـم سـطح حـائز رتبـه اول شـده        دارو و وزارت متبوع اصـالح گرديـده در بـين دانشـگاه     اخيرا توسط معاونت غذا و
ايـن   .ندي مذكور كسب نموده اسـت  مقام اول را در  86در سال  نيز مقام دوم و 85گفتني است اين معاونت در سال .است

هـاي غـذا و دارو و    با جذب نيروهـاي كارشـناس و فعـال نمـودن واحـدهاي نظـارتي در حـوزه        معاونت در يكسال گذشته
ها شده است كـه گـزارش آن بـه     افزاري مختلف در هر واحد باعث ارتقا كيفيت و كميت فعاليت هاي نرم استفاده از برنامه

  :گردد شرح زير ارائه مي
 1388انجام شده در سال  و اهم اقدامات جديد

  هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي هم سطح ام نخست در ميان معاونتكسب مق -
  مورد جلسه 11تشكيل شوراي مديران معاونت غذا و دارو و برگزاري  -
  مورد جلسه 8تشكيل كميته خريد دارو و برگزاري   -
  ارتقا كلي وب سايت معاونت غذا و دارو -
تحقيـق   ،غذايي ،امل وظايف واحد هاي تابعه از جمله واحد داروييارتقا اختصاصي وب سايت معاونت غذا و دارو با معرفي ك -
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  غذايي و قرار دادن لينك جديد مديريت امور عمومي شامل امور اداري و امور ماليسعه و آزمايشگاه كنترل كيفي موادو تو
  اجراي برنامه نرم افزاري سيستم مواد مخدر -
  افزاري مديريت داروهاي مخدر نرم دولتي با استفاده از برنامه و صوصيتراپي خ كنترل توزيع داروهاي مخدر مركز متادون -
  ها خانه، قاچاق و تقلبي در داروهاي خارج از فهرست ها جهت بررسي عدم عرضه داروها و مكمل بازرسي از داروخانه -
  نسخه 500انتشار كتابچه آموزشي روش هاي مقابله با گزيدگي حشرات در -
  معروف و نهي از منكر در معاونت غذا و داروتشكيل شوراي امر به  -
  كاليبراسيون دستگاههاي موجود در آزمايشگاه -
  در آزمايشگاه كنترل غذا و اتصال به شبكه داخلي دانشگاه و اينترنت LANاجراي شبكه  -
  گيري ميزان اسانس نعناء و گالب با روش اسپكترو فتومتري ابداع روش نوين اندازه -
  هنگ سازي مصرف دارو در مدارساجراي طرح فر  -
برگزاري دوره هاي آموزشي جهت مسئولين فني كارخانجات مواد غذايي و پرسـنل داروخانـه هـا و كاركنـان رسـمي        -

  :ينومورد با عنا 7:رو با مجوز كميته آموزش دانشگاه امعاونت غذا و د
  تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت محصوالت پليمري       

  هاي شوينده ه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآوردهتاز     
  هاي گوشتي  تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده     
  هاي لبني  تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده     
  رساني دارو و سموم آشنايي با مركز اطالع     
  عوارض خود درماني      
  ADRوارض ناخواسته دارويي آشنايي با مركز ثبت ع     
  كارگاه تجويز منطقي دارو      

اكسـيژن در   –هيدرژن -راه اندازي دستگاه كروماتوگرافي گازي با خريد سه دستگاه كمپرسور توليد گازهاي نيتروژن  -
  آزمايشگاه كنترل غذا

بهداشـتي در وب سـايت    ،آرايشـي  ،به روز رساني مستمر اطالعات مربوط به دارو خانه ها و كارخانجات مـواد غـذايي    -
  معاونت غذا و دارو

  برنامه آموزش كاركنان)  ( Prestringاجراي برنامه   -
  )سيستم اتوماسيون مديريت دارو ( اجراي برنامه سامد  -
  اجراي برنامه نرم افزاري ثبت اموال دولتي  -
  اجراي برنامه نرم افزاري جامع تداركات انبار   -
  رم افزاري مديريت مواد مخدر معاونت غذا و دارو اجراي برنامه ن  -
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  )نمونه برداري از محصوالت غذايي در سطح عرضه و انجام آزمايشات بر روي آن ها( PMSاجراي طرح   -
  هاي دوره اي از آزمايشگاه هاي كارخانجات توليد كننده مواد غذاييبازديد  -
  هاي مختلف معاونت غذا و دارور واحدمشمول طرح نيروي انساني د جذب و جايگزيني نيروي  -
  نامه در دبيرخانه معاونت 10000ثبت، ارسال و دريافت بيش از   -
  مورد 6: برگزاري جلسات كميته تجويز و مصرف منطقي دارو   -
  مورد1000: واكسن آنفوالنزا  و مواد مخدر  ،دگزامين ،صدور حواله هاي دارويي ريتالين  -
  مورد8: هاي تاسيس داروخانه ها و مسئولين فني آنها  تعويض و تمديد پروانه  -
  مورد33: رسيدگي به شكايات مردمي   -
  مورد انواع گواهي براي پرسنل   343صدور تعداد   -
مورد انواع گواهي جهـت مسـئوالن فنـي كارخانجـات مـواد غـذايي شـركت كننـده در دوره هـاي           200صدور تعداد   -

  آموزشي برگزار شده
  مورد احكام صادره براي پرسنل معاونت غذا و دارو 90تعداد   -
  مورد130: بهداشتي و بسته بندي  ،آرايشي،آشاميدني،صدور گواهي بهداشت واحدهاي توليدي خوراكي  -
 مورد35:بهداشتي و بسته بندي  ،آرايشي، آشاميدني، صدور يا اصالح پروانه ساخت واحدهاي توليدي خوراكي  -

  مورد42 :بهداشتي و بسته بندي ، آرايشي، آشاميدني، واحدهاي توليدي خوراكي تمديد پروانه ساخت  -
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 40تعداد واحدهاي صنعتي فعال

 6تعداد واحدهاي سنتي فعال

 10تعداد واحدهاي در دست احداث

 420اد بازديدهاي صورت گرفتهتعد

 سري 510تعداد نمونه ارسال شده  به آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

 156 تعداد گواهي بهداشت صادر شده جهت كشورهاي آمريكا ، اروپا و كشورهاي عربي

 13تعداد جلسات كميته فني تشكيل شده

 10تعداد پروانه هاي تاسيس صادر شده

 17د پروانه هاي مسئول فني صادر شدهتعدا

 8تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده 

 42اقدام جهت صدور  پروانه  ساخت  

 5تعداد شناسه هاي صادر شده

 مورد 18توقيف نمودن محصوالت غذايي و بهداشتي غير قابل مصرف

 1136تكميل فرم كميسيون ماده

 11يدي غذايي و بهداشتيپلمپ واحدهاي تول
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 47تعداد داروخانه هاي روزانه تمام وقت

 5تعداد داروخانه هاي شبانه روزي

 4 تعداد داروخانه هاي نيمه وقت

 330تعداد بازرسيهاي انجام شده

 2010تعداد جلسات كميسيون ماده

 1تاسيس داروخانهتعداد مجوز صادره جهت

 3تعداد پروانه مسئول فني صادر شده

 64'340'309'481هزينه ريالي خريد دارو
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 سري 2068تعداد كل نمونه پذيرفته شده جهت انجام آزمايشات

 5402تعداد كل آزمايشات ميكروبي انجام شده

 8522تعداد آزمايشات شيميايي انجام شده

 4 تعداد كارآموزان و دانشجويان آموزش ديده در محل آزمايشگاه
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 )نسخه 500(عنوان  1كتابچه هاي تهيه شده
 3 تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده براي كاركنان و مسئول فني داروخانه ها

 4 فني واحدهاي توليدمواد غذاييتعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده براي كارشناسان ومسئولين

  مورد 20  تهيه عكس و مطلب آموزشي مطابق با مناسبت هاي پزشكي و نصب در وب سايت معاونت
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  :اقدامات آتي معاونت غذا و دارو
  پيگيري و تثبيت ارتقاء سطح معاونت  -

  ـ پيگيري تكميل ساختمان در حال احداث معاونت و آزمايشگاه كنترل غذا
  تصويب نمودار تشكيالتي و تشكيالت تفضيلي معاونت غذا و دارو  ـ پيگيري

  آرايشي بهداشتي ،مواد غذايي آشاميدني ، تهيه و چاپ كتابچه و پمفلت آموزشي در زمينه هاي دارويي  -
  پيگيري پرداخت به موقع مطالبات شركت هاي دارويي -
  ن فني و پرسنل داروخانه هاي تحت پوششپيگيري اخذ مجوز و برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسئوال -
آرايشـي بهداشـتي و مسـئوالن فنـي     ، پيگيري اخذ مجوز و برگزاري دوره هاي آموزشي براي كارشناسان مـواد غـذايي   -

  كارخنجات مواد غذايي
پيگيري اخذ مجوز و برگزاري دوره هـاي آموزشـي در مـورد اطالعـات دارويـي و غـذايي مـرتبط بـراي كليـه پرسـنل            -
  )...پرستاران و ،اعم از پزشكان(شگاه دان
  فعال كردن كميته دارو و درمان در بيمارستان ها و حضور فعال نماينده معاونت غذا و دارودر كميته   -
  طراحي براي برگزاري سمينار اصول نسخه نويسي  -
چـي و اسـتعمال دارو در   نسـخه پي  ،تعيين وضعيت جاري و علل خطا هاي نسـخه نويسـي  : بررسي اجراي طرح با عنوان   -

  )پرستاران زير نظر داروسازان: گروه هدف(بيمارستان هاي ايران 
  كنترل نسخ پزشكان در جهت بهبود استانداردهاي نسخه نويسي -
  ترويج فرهنگ صحيح مصرف دارو در عموم مردم با اولويت دانش آموزان -
  ه ايانجام تحويل داروهاي مخدر به صورت كامال مكانيزه و رايان -
  ادامه بازرسي و كنترل و نظارت بر داروخانه هاي تحت پوشش -

  ـ  توانمند سازي آزمايشگاه كنترل غذا با تجهيز آزمايشگاه به دستگاههاي پيشرفته و توسعه فعاليت هاي آن واحد 
  ارتقا سطح كيفي خدمات آزمايشگاه بااخذ و بهره برداري نرم افزار مرتبط  -
بررسي ميـزان آلـودگي بـه ميكـرو ارگانيسـم هـا در روش تهيـه محلـول هـاي          : قيقاتي با عنوان بررسي اجراي طرح تح  -

  تركيبي تزريقي به روش    
 Traditionalمتداول قديمي    

  )نمونه برداري از محصوالت غذايي در سطح عرضه و انجام آزمايشات بر روي آن ها( PMSادامه اجراي طرح  -
  اينگونه واحد ها PRPت توليد كننده مواد غذايي تحت پوشش و افزايش نمره پيگيري رفع نواقص كارخانجا -
   HACCP وISO تشويق كارخانجات توليدكننده مواد غذايي به اخذ گواهينامه   -
  

  دستور جلسه  :پيشنهادات   -15- 1
  

 



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89ايي سالو برنامه هاي اجر 88گزارش عملكرد سال                        
 

  
  
 بخش دوم - 2

 
 

  
     

   
                                      

 
 
 

   
 

 
 

  
  

 1389برنامه هاي اجرايي سال 
 دانشگاه



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

 كنترل آلودگي به ويروس ايدز:  عنوان برنامه  - 2-1-1

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

 : اهداف برنامه -2- 2-1-1
  :اهداف كلي

  تقويت توان حفاظتي و پيشگيري در ميان گروههاي پرخطر و در معرض خطر -
 .جامع دسترسي دارند اينكه كليه افراد آلوده از وضعيت خود مطلع بوده و به خدمات مراقبتي و حمايتي فراگيرو حصول اطمينان از  -

  :اهداف اختصاصي 
  تقويت اطالع رساني خصوصاً گروههاي پرخطر و در معرض خطر با استفاده از كليه امكانات موجود -
 ايدز بصورت صريح و روشن از طريق كميته راهبردي ايدز شهرستان افزايش مشاركت كليه سازمانها وادارات مرتبط با برنامه  -

 توزيع آلودگي در گروههاي جمعيتي حمايت از تحقيقات كاربردي جهت تخمين فراواني و -

 افزايش توانمندي مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري در ارائه خدمات پيشگيري ، مشاوره و درمان بيماران و گروههاي پرخطر -

 :خصهاي عمده برنامهشا -2-1-1-3
 شاخص بروز آلودگي ، شاخص شيوع بيماري ، شاخص مرگ و مير بيماري ، ميزان افراد بيمار تحت پوشش

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-1-4
  :نقاط قوت 

  وجود همكاريهاي بين بخشي     -                                           وجود كميته ايدز معاونت  -
 عالقه و دلسوزي پرسنل فعال در زمينة ايدز    -                            و توانمندي سيستم شبكه عالقه مندي -

                            حمايت دانشگاه در اجراي برنامه ايدز -

 وجود مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري دانشگاه و پايگاه مشاوره بيماريهاي رفتاري در آران و بيدگل -

  :ضعف 
  بود نيروي انساني در زمينه برنامه ايدز و مركز مشاوره بيماريهاي رفتاريكم -
 فضاي فيزيكي ناكافي و نامناسب جهت مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري -

 حمايت ناكافي از پرسنل در معرض خطر شاغل در برنامه هاي ايدز -
  :فرصتها 

  مهور از برنامه ايدزحمايت هيأت وزيران ، رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم ج -
 عالقمندي در برخي مسؤولين سياسي ، مذهبي و اجتماعي شهرستان   -          وجود عالقه به دانستن در افراد جامعه -

    همكاري برخي مراكز ترك اعتياد و زندان با برنامه ايدز -           تشكيل كميته راهبردي ايدز شهرستان  -

 در همكاري با برنامه ايدز افراد عالقمند وجود دانشجويان و -

  و متادون تراپي DICافزايش دسترسي به گروههاي پرخطر با توجه به وجود مراكز مشاوره و  -
  :تهديدها 

  ...ارتباط تنگاتنگ بيماري با معضالت رو به افزايش اجتماعي مثل اعتياد ، اعتياد تزريقي ، روابط نامشروع و  -
 وجود بيكاري و بزهكاري در جوانان  -

 روبه گسترش بيماري ايدز در كشورهاي اطراف روند -

 از اعتياد تزريقي به روابط جنسي  HIVتغيير الگوي انتقال -

 نبود برنامه مناسب در مورد بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي  -

 نبود امكانات اطالع رساني گروهي و مناسب مانند راديو و تلويزيون در شهرستان   -

 ازمانها و نهادهاي مرتبط با برنامه ايدز در سطح شهرستانعدم همكاري مجدانه كلية س  - 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  ريشه كني فلج اطفال: عنوان برنامه  -1-2 -2

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

  ريشه كني فلج اطفال ناشي از ويروس وحشي پوليو:هدف كلي :اهداف برنامه  -2-1-2-2
  :اهداف اختصاصي 

   توقف گردش ويروسهاي وحشي فلج اطفال        -                  حذف موارد بيماري فلج اطفال  -
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-2-3

 شاخصهاي به هنگام بودن و كامل بودن گزارش دهي مراقبت از بيماري         -                                AFPشاخص  -

    شاخص نشانگر كيفيت استاندارد مراقبت بيماري 10 -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-2-4
  :نقاط قوت 

 هاي آموزشي پمفلت و پوستر داشتن جزوه                  درماني گسترده  وجود سيستم خدمات بهداشتي ، -

 در نظر گرفتن پرداخت هديه براي نظام گزارش دهي                            واكسيناسيون پاسيو و اكتيو به طور رايگان -

 وجود كميته علمي طبقه بندي موارد فلج شل حاد                         ناسيون پوليو نوبت سومواكسي% 100پوشش  -

 وجود كميته مهار آزمايشگاهي ويروس وحشي فلج اطفال                                                      نظام مراقبت فعال و جاري -

 كامل بودن شاخصهاي بيماري -

  :نقاط ضعف 
  نيروي انساني كمبود  -
 عدم همكاري بعضي از نيروهاي مراكز بهداشتي درماني در امر نظام مراقبت از بيماري -

  طوالني شدن زمان ريشه كني بيماري -
  :فرصتها 

       همكاري نيروي بسيج مقاومت سپاه  -

         همكاري رابطين بهداشتي در برنامه ايمن سازي تكميلي                 -
  زم ملي در كليه سطوح تعهد سياسي و ع  -

  : تهديدها
                       تردد مهاجرين خارجي بدون نظارت و كنترل -
 عدم همكاري بخش خصوصي در امر گزارش دهي -

      ملزم نبودن بخش خصوصي در امر نظام مراقبت از بيماري -
 ضعيف بودن مشاركت  بين بخشي -

   سال مهاجرين 5ناقص بودن واكسيناسيون اطفال زير   -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

  واكسيناسيون و مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي: عنوان برنامه  -2-1-3
    :برنامه  نوع -2-1-3-1

  منطقه اي      ملي                          
 منطقه اي پايلوت       ملي پايلوت                                                            

  ) زير يكسال ، زنان باردار ( گروههاي هدف واكسيناسيون %100پوشش:هدف كلي   :اهداف برنامه -2-1-3-2
  :اهداف اختصاصي 

 % 100ن ژ به ميزا.ث . پوشش واكسن ب  -      واكسنهاي چند نوبتي % 100پوشش  -

 %100به ميزان  (MMR)پوشش واكسن سرخك ، سرخجه، اوريون  -

 گزارش عوارض ناخواسته متعاقب ايمن سازي -    پوشش واكسيناسيون گروههاي در معرض خطر -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-3-3
     ميزان افت واكسنهاي چند نوبتي   -        ميزان پوشش هر يك از واكسنها  -

 رض ناخواسته به تفكيك واكسنهاي مختلفميزان بروز عوا-

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-3-4
  :نقاط قوت 

  داشتن امكانات و تجهيزات الزم       -                                                 رايگان بودن واكسن -
 اشتن ماموران تيم سيار واكسيناسيوند       -                                                توزيع به موقع واكسن -

  دسترسي مردم به واحدهاي ارائه خدمت       -                                           داشتن نيروي انساني ماهر -
 داشتن ماشين سردخانه دار       -                                     داشتن واكسن به مقدار كافي -

 اي  داشتن برنامه ثبت رايانه       -                     د واكسيناسيون مطلوب بودن زنجيره سر -

  :نقاط ضعف 
  نداشتن مكان فيزيكي مناسب    -                   نداشتن سرايدار در مراكز بهداشتي درماني  -

  :فرصتها 
  داشتن آگاهي عموم نسبت به ضرورت واكسيناسيون -
 هاي پيشگيري با واكسن  حمايت بخش خصوصي و تخصصي از برنامه -

 موقعيت خاص جغرافيايي شهرستان از نظر راهها و امكانات توسعه يافته -

 داشتن رابطين بهداشتي  -          داشتن برق در تمام روستاها -

  داشتن بهگران كار -        داشتن بهداشتياران كارخانجات  -
  :تهديدها 

  قطع برق سراسري -          تردد بي قيد و شرط مهاجرين -
 .باشند روستاها و مزارع كه دور از دسترسي به واحدهاي بهداشتي درماني مي پراكندگي -

 ايجاد اختالل در توزيع واكسن كشوري -          زايمان مهاجرين در منازل  -

 نبود واكسن هپاتيت ب به اندازه كافي جهت واكسيناسيون آحاد مردم -

 با كيفيت باال  AD عدم وجودكافي  سرنگ  )سرخك و ب ث ژ(پرت بيش از حد بعضي واكسنها  -

 عدم همكاري ادارة برق در مواقع قطع برق منطقه -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  بيماريهاي قابل پيشگيري  با واكسن: عنوان برنامه  -2-1-4
    :برنامه  نوع -2-1-4-1

  منطقه اي                    ملي      
 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                                

    :اهداف برنامه -2-1-4-2
  :  هدف كلي 

  حذف بيماري سرخك و سرخجه -
 حذف بيماري كزاز نوزادي -

 كنترل بيماري سياه سرفه و ديفتري -

  يماري مننژيتكنترل ب -
  :اهداف اختصاصي 

 كشف و بررسي سريع كليه موارد مظنون به بيماري و دستيابي به وضعيت موجود بيماريها -
 پيش بيني و جلوگيري از طغيانهاي بيماري و برخود به موقع با آنها -
 مشخص نمودن جمعيت هاي پرخطر -

 % 95افزايش پوشش ايمن سازي گروههاي هدف باالتر از     -       

   ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري -                 ميزان شيوع و بروز بيماري-:شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-4-3

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-4-4
  :نقاط قوت 

 وجود برنامه نظام مراقبت بيماري -

 پوشش مطلوب واكسيناسيون گروههاي هدف -

 بيماريهمكاري بيمارستان در امر گزارش موارد  -

  :نقاط ضعف 
 عدم وجود نيروي آزمايشگاهي مجرب در امر نمونه گيري از كودكان مشكوك  -

 عدم اقدام الزم پس از گذراندن دورة آموزشي توسط مسؤولين مربوطه  -

 سياه سرفه  –كوتاه بودن دوره انقضاء كيت هاي نمونه گيري ديفتري  -

 سال  18باالي  عدم وجود  برنامه واكسيناسيون خاص جهت جمعيت مردان -

   :فرصتها 
 وجود امكانات تشخيصي كشوري و وجود كيت هاي تشخيص -

  :تهديدها 
 وجود اتباع بيگانه با وضعيت سيار  -  

 وجود اتباع بيگانه با وضعيت واكسيناسيون نامعلوم و ناقص  -         

 تشرف به عتبات عاليات از طريق كاروانهاي بدون مجوز  -  
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  اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان هاي برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

    مبارزه با هپاتيت هاي منتقله از راه خون:  عنوان برنامه  -2-1-5 
  : برنامه  نوع -2-1-5-1

  ملي                       منطقه اي 
  منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت                                                            

 كنترل بيماري هپاتيت:هدف كلي :اهداف برنامه  -2-1-5-2
  : اهداف اختصاصي 

 كاهش عوارض ناشي از بيماري در مبتاليان  -

  جامعهتعيين روند اپيدميولوژيك بيماري در      -              كاهش بروز بيماري در جامعه است -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-5-3
  شاخص مرگ و مير بيماري        -                  شاخص شيوع بيماري       -                 شاخص بروز بيماري  -

 :وضعيت فعلي برنامه - 2-1-5-4
  : نقاط قوت 

  وجود نظام مراقبت از بيماري  -
  عرض خطر  بر عليه هپاتيت ب بطور رايگانواكسيناسيون گروههاي هدف و پرخطر و در م -
 پوستر  –فيلم  -تراكت آموزشي -جزوه آموزشي –تامين امكانات آموزشي مثل پمفلت  -

     –پرستاران  –كارشناسان و كاردانان  –پزشكان (اجراي دوره هاي آموزش براي كليه رده هاي بهداشتي درماني  -
  ) رابطين بهداشت  –بهورزان  –ماماها  -
  1371و1370و سال  1369، سال  1368رح ملي ايمن سازي متولدين سال اجراي ط -

  :نقاط ضعف 
       نداشتن متصدي روابط عمومي  -

  كمبود نيروي انساني مورد نياز برنامه   -

  :تهديد ها 
  عدم درمان مناسب  -
  عدم رعايت احتياطات همه جانبه از طرف كاركنان بهداشتي درماني  -
  ضعيف بودن مشاركت درون بخشي   -                                                                      پديده اعتياد تزريقي  -
 وجود رفتارهاي غلط در زمينه شيوع بيماري -                                                              هزينه باالي درمان بيماران  -

 پايين بودن آگاهي مردم -                                             هري حاشيه نشيني و تراكم جمعيت ش -

 گران بودن هزينه آزمايش  -   ضعيف بودن همكاري بخش خصوصي در نظام گزارش دهي  -

 عدم دسترسي به خدمات آزمايشگاهي  -                            نداشتن وسيله ارتباط جمعي مثل راديو ـ تلويزيون  -

  :رصت ها ف
           وجود مراكز علمي دانشگاهي و گروههاي تخصصي  -

 همكاري پايگاه انتقال خون شهرستان در امر گزارش دهي  -

  همكاري دانشگاه در امر واكسيناسيون دانشجويان و گروههاي در معرض خطر - 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 كنترل بيماريهاي آميزشي: عنوان برنامه  - 2-1-6

   :برنامه  نوع -1- 2-1-6
  ملي                              منطقه اي 

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه  -2- 2-1-6
  آوري اطالعات برقراري سيستم گزارش دهي مناسب معج -
 پرسنل بهداشتي درماني و افراد در معرض خطر سطح آگاهي مردم ،  ارتقاء  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-6
 ريشاخص مرگ و مير بيما       -                       شاخص شيوع بيماري     -                    شاخص بروز بيماري -

 :وضعيت فعلي برنامه - 4- 2-1-6
  :نقاط قوت 

  هاي بهداشت وجود مراكز بهداشتي درماني و خانه -
 تراكتهاي آموزشي و فيلم  جزوات ،  پمفلت ، ، داشتن امكانات آموزشي -

   ماماها ،  كارشناسان و كاردانان ، پزشكان ،(هاي آموزشي براي نيروهاي بهداشتي درماني  اجراي دوره -
 )آزمايشگاهي و بهورزان  علوم 

 برخورداري از برنامه ثبت اطالعات رايانه اي -

  :نقاط ضعف 
  نداشتن كارشناس مربوطه -
 كمبود نيروي انساني ماما در مراكز بهداشتي درماني -

  :تهديدها 
  اشتيعدم توجه ساير بخشهاي توسعه به مسائل بهد     -   عدم همكاري بخش خصوصي در نظام گزارش دهي -
 پديده شهرنشيني و حاشيه نشيني      -                                   مشكالت اجتماعي و اقتصادي  -

 ) تهاجم فرهنگي (ترويج فرهنگ ابتذال غربي در جامعه     -                                                                      بيكاري -

 هاي گروهي مثل راديو و تلويزيون نداشتن رسانه     -                              اد مخدرگسترش پديده اعتياد به مو -

  :فرصتها 
  اعتقادات مذهبي مردم  -
 پايبندي به اصول اخالقي و خانوادگي -

  هاي علميه  داشتن حوزه -
 ) ها نشريه(داشتن وسايل ارتباط جمعي  -

 داشتن مراكز دانشگاهي و تخصصي در شهرستان - 



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان نامهبر - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

  اي با اولويت بيماريهاي اسهاليكنترل بيماريهاي انگلي و روده:  عنوان برنامه  - 2-1-7
  : برنامه  نوع -1- 2-1-7

  منطقه اي       ملي                          
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

  و بيدگل غذا در شهرستان كاشان و آران و مير بيماريهاي منتقله از آب و كاهش ابتال و مرگ:كلي هدف:اهداف برنامه - 2-1-7-2

  :اهداف اختصاصي 
 . افزايش ميزان گزارش دهي طغيانها  -

 . شناسايي منابع احتمالي همه گيري و ارائه راهكار مناسب براي پاسخ دهي مناسب در منطقه -

 . بهبود گزارش دهي بيمارستانهاي تحت پوشش -

 .كاهش عادتهاي بهداشتي نادرست در زمينه بهداشت مواد غذايي -

 .بهبود و ارتقاء كيفيت نمونه گيري از موارد مشكوك  -

 .افزايش همكاري بين بخشي -

 :شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-7
 ميزان مرگ و مير بيماري        -               ميزان شيوع بيماري      -               ميزان بروز بيماري -

 :وضعيت فعلي برنامه -4- 2-1-7
  : نقاط قوت 

  .فعال بودن رابطين بهداشتي در مناطق مختلف -
 .دسترسي به آزمايشگاه تشخيص طبي مرجع -

 .جود شبكه سراسري بهداشت در سطح شهرستانو -

 .انجام مراقبتهاي مربوط به بهداشت محيط به صورت منظم -

 . برگزاري جلسات در سطح شهرستان و استان و امكان استفاده از آن براي ارتقاء همكاري بين بخشي -

  .دسترسي درصد عمده اي ازجمعيت تحت پوشش به آب سالم و بهداشتي -
  :نقاط ضعف 

 اي  نداشتن برنامه ثبت رايانه       -                               يروي انساني كمبود ن -

 عدم تشخيص علت طغيان بيماريهاي منتقله از آب و غذا -

 عدم همكاري پرسنل اورژانس در نمونه گيري و گزارش طغيانها -

  رگزارش به موقع طغيانهاي منتقله از آب و غذاتأخير د -
  :تهديدها 

  كمبود منابع آب مصرفي با توجه به موقعيت جغرافيايي شهرستان  پديده خشكسالي و -
 مهاجرپذيري شهرستان -        دفع فاضالب به روش سنتي -

 شبكه لوله كشي  شرب عدم كيفيت شيميايي مناسب آب -      حاشيه نشيني و تراكم جمعيت شهري -

 . ...) ناتها ها و ق آب انبارها ، چشمه (روي آوردن مردم به استفاده از آبهاي غيرشبكه  -

 شمال –قرار گرفتن شهر در خط ترانزيت جنو ب  -

 نداشتن سيستم لوله كشي در بعضي از روستاهاي كم جمعيت -

 ترويج فرهنگ استفاده از غذاهاي آماده خارج از منزل -
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هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2  
 

 : اه  معاونت بهداشتي دانشگ -2-1

  كنترل ماالريا: عنوان برنامه  -2-1-8

  :برنامه نوع - 2-1-8-1
  منطقه اي       ملي                         

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 حذف بيماري ماالريا:هدف كلي: اهداف برنامه  - 2-1-8-2
  :اهداف اختصاصي 

 %100بيماريابي به موقع موارد به ميزان  -

  % 95جلوگيري از عوارض بيماري با درمان به موقع و كامل بيماران به ميزان باالي  -
 % 98پيشگيري از مرگ و مير ناشي از بيماري با درمان بيماران به ميزان باالي  -

  جلوگيري از ايجاد كانون بيماري در مناطق تحت پوشش -

    API – SPR-ABERشاخص :شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-8-3

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-8-4
  :نقاط قوت 

 گستردگي واحدهاي خدمات بهداشتي درماني  -

 امكانات تشخيصي  -

 امكانات و تجهيزات مورد نياز -

 داشتن كاردانهاي بهداشتي در مناطق روستايي -

 تلفني داشتن نظام مراقبت از بيماري و گزارش دهي  -

 داشتن برنامه عملياتي -

  اي  داشتن برنامه ثبت رايانه -
  :نقاط ضعف 

                كمبود نيروي انساني كاردانهاي مبارزه با بيماريها -

 نداشتن كارشناس حشره شناسي -

 نبود مأموران تيم سيار مراقبت در امر چك حشره شناسي -

  :تهديدها
 ي بدون نظارت و كنترلتردد اتباع كشورهاي خارجي و آلوده به بيمار -

 پديده هاي خشكسالي      -       پايين بودن همكاري بخش خصوصي در نظام گزارش دهي بيماري -

 عدم آگاهي كافي ساير بخشهاي توسعه از اهميت بيماري  -

 عدم همكاري بين بخشي در مبارزه با بيماري  -

  :  فرصتها 
  موقعيت جغرافيايي شهرستان      -                 وجود مركز دانشگاهي و گروههاي تخصصي -
                ... تلفن ، گاز و  داشتن امكانات رفاهي از جمله برق ،      -               اقتصادي شهرستان باال بودن وضعيت اجتماعي ، -
 يكنواختي بافت جمعيتي شهرستان -
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  درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  برنامه - 2
  

 دانشگاه معاونت بهداشتي  -2-1

  كنترل بيماري سل:  عنوان برنامه  -1-9- 2 

   : برنامه نوع -1 -2-1-9

  منطقه اي      ملي                           
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                            

كاهش هرچه سريعتر شيوع سل در جامعه بطوري كه اين بيماري بعنوان مشكل :هدف كلي  :اهداف برنامه  -2- 2-1-9
مير از بيماري و جلوگيري از  جامعه مطرح نباشد و در نتيجه دستيابي به اهداف نهايي يعني كاهش ميزان بروز مرگ و

  .پيدايش موارد مقاوم به درمان نيز در نهايت امكان پذير شود
  :اهداف اختصاصي

بيماران مبتال به سل ريوي با اسمير خلط مثبت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات % 70كشف حداقل  -
  1389بهداشتي درماني كاشان تا پايان سال 

پزشكي  موارد جديد مبتال به سل ريوي با اسمير خلط مثبت تحت پوشش دانشگاه علوم% 85بهبود كامل حداقل   - 
   1389شتي درماني كاشان تا پايان سال و خدمات بهدا

 :شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-9
 نسبت بيماريابي موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت -

  نسبت سل ريوي اسمير مثبت به كل موارد سل ريوي ثبت شده -
  نسبت موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت به موارد جديد سل ريوي اسمير منفي و خارج ريوي  -
  د اسمير مثبت به كل موارد مشكوك به سلنسبت موار -
  ميزان بروز موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت -
  ميزان بهبودي موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت    -   ...ميزان منفي شدن اسمير خلط در پايان مر حله  -
 درمان موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت ميزان تكميل دوره   -                                       ميزان موفقيت درمان     -

مراكز بهداشتي درماني براي بيماران اجرا مي %  100در DOTSوضعيت اجراي  :وضعيت فعلي برنامه  -4- 2-1-9
و با توجه به شاخص كشوري % 2/72در خصوص بيماريابي در شهرستان كاشان شاخص بيماريابي اسمير مثبت .  گردد

ي در شهرستان آران و بيدگل اين شاخص هر چند بهتر از سالهاي قبل شده است ولي هنوز پايين ول. مطلوب مي باشد% 70
در مورد ميزان بهبودي با توجه به انتقال موارد و مرگ اين . كه نياز است برنامه مداخله اي تدوين گردد% ) 55. (مي باشد

  . شاخص به حد انتظار كشوري در كاشان نرسيده است 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   برنامه مراقبت بيماري سالك: عنوان برنامه  -2-1-10
 :  برنامه نوع -1 -2-1-10

  منطقه اي      ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه - 2-1-10-2
 كنترل و مبارزه با بيماري سالك  - 

 : شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-10-3
  شاخص بروز بيماري  -
 شاخص شيوع بيماري - 

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-10-4
  :نقاط قوت        

  نامهحمايت مسئولين دانشگاه از بر -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

 داشتن برنامه عملياتي  -

  :نقاط ضعف 
  اي كارشناس مسئول برنامه چند پيشه -
 كمبود تخصيص اعتبارات -

 همكاري ضعيف سازمانها در خصوص اجراي شرح وظايف مرتبط با كنترل بيماري -

  :فرصتها 
 هاي آموزشي و بازآموزي مهيا بودن برنامه   -                                            داشتن برنامه عملياتي مدون    -

        بهره مندي از سيستم آزمايشگاهي   -حمايت شوراهاي محلي در خصوص كنترل بيماري            -

 )رايگان(از جهت بيماران تأمين داروي مورد ني  -حمايت گروه انگل شناسي از برنامه كنترل سالك               -

  وجود كاردانهاي مبارزه با بيماريها در مراكز شهري و روستايي -
  :تهديدها 

 شرايط جغرافيايي مناسب جهت كانون بيماري سالك در مناطق آلوده -

 وجود كمربند كويري با شرايط اكولوژيك مناسب جهت بيماري سالك در حاشيه شهر -

 نبود واكسن موثر بر عليه بيماري  -                             وجود مشكالت بهسازي محيط روستا      -

 جدي نگرفتن آموزشهاي ارائه شده توسط مردم -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   CCHFيمه كنگوبرنامه مبارزه با بيماري كر: عنوان برنامه  -2-1-11
 :  برنامه نوع -1 -2-1-11

  منطقه اي      ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه - 2-1-11-2
 مبارزه با بيماري كريمه كنگو  - 

 : مده برنامهشاخصهاي ع - 2-1-11-3
  شاخص بروز بيماري  -
 شاخص مرگ و مير ناشي از بيماري - 

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-11-4
  :نقاط قوت        

  همكاري درون بخشي و برون بخشي در خصوص مبارزه با بيماري كريمه كنگو -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

  داشتن برنامه عملياتي -

  :نقاط ضعف 
  عدم شناخت كافي پزشكان در خصوص سيستم گزارش دهي بيماري -
 CCHFوجود مشكالت تشخيص در بيماري  -

 همكاري ضعيف سازمانها در خصوص اجراي شرح وظايف مرتبط با كنترل بيماري -

  :فرصتها 
 هاي آموزشي و بازآموزي مهيا بودن برنامه -

 اداره دامپزشكي منطقه           -

  اشت و تأمين اجتماعي شهرستان كاشان           كارگروه بهد -
  : تهديدها

 وجود كشتار قاچاق -

 نقل و انتقال دامها بدون نظارت -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  )درمان پيشگيري بيماري هاري(اريبرنامه مبارزه با بيماري ه: عنوان برنامه  -2-1-12
 : برنامه نوع -1 -2-1-12

  منطقه اي      ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه -2-1-12-2
 پيشگيري از موارد هاري  - 

 : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-12-3
  شاخص بروز بيماري  -
 شاخص مرگ و مير ناشي از بيماري - 

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-12-4
  :نقاط قوت        

  همكاري درون بخشي در خصوص موارد حيوان گزيدگي -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

 ي هاري در كاشان و آران و بيدگل به همراه نيروي آموزش ديده ماهرمركز رفرانس درمان پيشگير 2وجود  -

 داشتن برنامه عملياتي  -

  :نقاط ضعف 
 كمبود امكانات آموزشي نظير فيم هاري از طرف مركز مديريت بيماريها -

  اختالل در خصوص توزيع واكسن ضدهاري از سوي مركز مديريت بيماريها -
 CCHFوجود مشكالت تشخيص در بيماري  -

 اري ضعيف سازمانها در خصوص اجراي شرح وظايف مرتبط با كنترل بيماريهمك -

  :فرصتها 
 هاي آموزشي و بازآموزي جهت گروههاي هدف مهيا بودن اجراي برنامه -

 همكاري اداره دامپزشكي شهرستان -

  : تهديدها
 جدي نگرفتن آموزشها در خصوص مراجعه بموقع جهت گزش توسط حيوان مزاحم -

  وارد حيوان گزيدگي توسط مطبهاي خصوصيضعيف بودن گزارش م -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   مبارزه با بيماري تب مالت: عنوان برنامه  -2-1-13
 : برنامه نوع -1 -2-1-13

  طقه ايمن      ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه -2-1-13-2
 كنترل بيماري تب مالت  - 

 : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-13-3
 شاخص بروز بيماري  -

  شاخص شيوع بيماري  -
 

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-13-4
  :نقاط قوت        

  حمايت مسئولين دانشگاه از برنامه كنترلي بيماري تب مالت -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

  :نقاط ضعف 
 اي كارشناس مسئول برنامه چند پيشه -

  همكاري ضعيف در گزارش دهي و به موقع بيماري از طرف بخض خصوصي -
 ي وجود مشكالت تشخيص در بيمار -

  :فرصتها 
 اداره دامپزشكي منطقه           -

 كارگروه بهداشت و تأمين اجتماعي شهرستان كاشان            -

  هاي آموزشي و بازآموزي مهيا بودن اجراي برنامه -
  : تهديدها

 عدم استقبال دامداران در خصوص واكسيناسيون دامهاي آلوده -

 دامهاي آلودهحمايت نكردن از صاحبان دامها در خصوص معدوم نمودن  -

 هاي لبني عدم نظارت كافي در توليد و توزيع فرآورده -

 عدم پوشش كامل واكسيناسيون در دامها -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2  
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   ...) لپتوسپيروز و(ين انسان و حيوان كنترل ساير بيماريهاي مشترك ب: عنوان برنامه  - 2-1-14
 : برنامه نوع - 1 - 2-1-14

  منطقه اي      ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه -2- 2-1-14
 ...)لپتوسپيروز و (انسان و حيوان كنترل بيماريهاي مشترك بين   - 

 : شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-14
 شاخص بروز بيماري  -

 پاخص مرگ و مير ناشي از بيماري -

  شاخص شيوع بيماري  -
 

 :وضعيت فعلي برنامه - 4- 2-1-14
  :نقاط قوت        

 همكاري درون بخشي -

 نظام مراقبت از بيماري -

 متون آموزشي -

 شوريدستورالعمل هاي يكسان ك -

  :نقاط ضعف 
 اي كارشناس مسئول برنامه چند پيشه -

 كمبود تخصيص اعتبارات -

  عدم گزارش دهي كامل و به موقع بيماريهاي مرتبط با حيوان و انسان -
 B.S.E , C.C.H.F , VHFوجود مشكالت تشخيص در بيماريهاي  -

  :فرصتها 
 اداره دامپزشكي منطقه           -

  شهرستان كاشان           كارگروه بهداشت و تأمين اجتماعي  -
  : تهديدها

 وجود كشتار قاچاق -

 نقل و انتقال دامها بدون نظارت -

 عدم اجراي برنامه غربالگري در دامها -

 عدم پوشش كامل واكسيناسيون در دامها -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 آنفلوانزاي انساني و پرندگان:عنوان برنامه  -2-1-15
 :  نوع برنامه -2-1-15-1

  ملي                                  منطقه اي 
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه -2-1-15-2
  :هدف كلي 

  آمادگي در مقابله با وقوع اپيدمي ها و  پاندمي احتمالي و كاهش موارد ابتالء ، عوارض و مرگ ناشي از آنفلوانزا -
  :اهداف اختصاصي 

  شناخت الگوي اپيدميولوژيك بيماري آنفلوانزا -
  شناسايي جامعه حساس به بيماري -
  شناخت انواع وزير گونه هاي جديد ويروس آنفلوانزا -
  هبود اطالع رساني عموميتقويت و ب -
 جلوگيري از گسترش و انتشار سريع بيماري -

  :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-15-3

 ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري-  ميزان شيوع و بروز بيماري -

 :وضعيت فعلي برنامه - 2-1-15-4
  : نقاط قوت

 وجود همكاري بين بخشي -    وجود برنامه نظام مراقبت بيماري -

 وجود كارشناسان و نيروهاي باتجربه  -    توجه و همكاري مسؤولين دانشگاه  -

  وجود داروي رايگان -      وجود واكسن رايگان -
  : نقاط ضعف

 عدم استقبال برخي از نيروها در واكسينه شدن عليه آنفلوانزا -

 عدم رسيدن بموقع واكسن جهت توزيع و تزريق -

  :فرصتها 
 ت مسؤولين شهرستان جهت مقابله با بيماريحماي -      وجود همكاري برون بخشي -

 بيمه بودن جوجه هاي مرغداريها -

  :تهديدها
 وجود مرغداريهاي سنتي خانگي -  وجود مرغداريهاي پراكنده و بدون مجوز -

 عبور جادة ترانزيتي از منطقه  -    مهاجرت پرندگان آلوده به منطقه  -

 وجود برخي عادات غلط بين مردم  -

 روههاي معرض خطر بيماري از واكسن عدم استقبال برخي از گ -

 عدم تشكيل كامل اكيپ هاي معدوم ساز -

  عدم ثابت بودن كارگران مرغداريها  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 كنترل عفونت هاي بيمارستاني:عنوان برنامه -2-1-16
 :برنامه نوع - 2-1-16-1

  منطقه اي        ملي                           
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه - 2-1-16-2
  :هدف كلي 

  رستانيكاهش مرگ و مير ، ابتالء و عوارض ناشي از عفونت هاي بيما -
  :اهداف اختصاصي

 .بيمارستان  7بيمارستان به  1ارتقاء پوشش نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني از  - -1
 .افزايش اعتبار داده هاي ارسالي از مراكز درماني -2
 .مشاركت بيشتر در جلسات كميته كنترل عفونت بيمارستاني دانشگاه و ارائه پسخوراند الزم -3
 .شاخصهاي مورد نياز براي پايش اقداماتاستخراج و برآورد اطالعات و  -4
 ). دست كم سه بازديد(بازديد مشترك با حضور ساير اعضاي موثر كميته از بيمارستانها  -5
 .جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها و ارائه پسخوراند به كميته  -6

  :شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-16-3

 ميزان بروز عفونت هاي بيمارستاني به تفكيك هر بخش بيمارستان  -     ميزان كلي عفونت هاي بيمارستاني             -
 ميزان مرگ ناشي از عفونت هاي بيمارستاني-

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-16-4
  : نقاط قوت

    وجود كميته هاي كنترل عفونت بيمارستاني در بيمارستانها -

 وجود كارشناس كنترل عفونت بيمارستاني در بيمارستانها -

 همكاري معاونت درمان دانشگاه در اجراي نظام مراقبت بيماري -

   وجود نظام مدون مراقبت عفونت هاي بيمارستاني -

 استفاده از سيفتي باكس در كلية واحدهاي بهداشتي درماني -

  تحت پوشش مركز مشاورة بيماريهاي رفتاري + HIVارائه خدمات مشاوره اي و بهداشتي درماني به بيماران  -
  : ضعفنقاط 
 عدم اختصاص پست كارشناس عفونت بيمارستاني در معاونت بهداشتي -

 نداشتن برنامه ثبت رايانه اي -               باال بودن برخي هزينه هاي كنترل عفونت بيمارستاني -

  همكاري بانك خون شهرستان -                             وجود اعضاء هيأت علمي در دانشگاه  -    : فرصتها

 همكاري شهرداري در دفع زباله هاي بيمارستاني  -           

  :تهديدها
 شيوع پديدة اعتياد -                                                        بروز بيماريهاي بازپديد و نوپديد -

 مقاومت داروي و مقاومت عوامل ميكروبي نسبت به گندزداها      -       
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  اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان هاي برنامه - 2
  :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال: عنوان برنامه -17- 2-1
 : نوع برنامه -17-1- 2-1

  ملي                                    منطقه اي 
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه  - 2-1-17-2
  بررسي ميزان بروز بيماري فشارخون باال بر حسب سن و جنس  -
  بررسي ميزان شيوع فشارخون باال بر حسب سن و جنس   -
  پيشگيري و كنترل بيماري فشارخون باال  -
 رخون باالپيشگيري از عوارض بيماري فشا  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-17-3
 تعيين ميزان شيوع ناشي از بيماري بر حسب سن و جنس -  تعيين ميزان بروز بيماري بر حسب سن و جنس  -

 تعيين ميزان پوشش برنامه -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-17-4
  : نقاط قوت

  بررسي ميزان بروز و شيوع -    اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب -

 اجراي برنامه بصورت اكتيودر مناطق روستايي -      حمايت مسؤولين از برنامه -

 اجراي برنامه هاي آموزشي جهت بيماران به منظور كنترل و پيشگيري از عوارض بيماري -

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

  :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1
  برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير:عنوان برنامه -18- 2-1
 : نوع برنامه - 18-1- 2-1

  ملي                                  منطقه اي 
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                         

 :هاهداف برنام  -2-1-18-2
 شناسايي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير به منظور كنترل و پيشگيري از اين بيماريها -

 :شاخصهاي عمده برنامه -18-3- 2-1
  بررسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير  -
  مداخله آموزشي جهت پيشگيري از بيماريهاي غير واگير  -
 اهش بيماريهاي غير واگير آموزش و تغيير شيوه زندگي در عادات غذايي مردم جهت ك  -

 :وضعيت فعلي برنامه -18-4- 2-1
به  1389اجراي مرحله ششم بررسي نظام مراقبت عوامل خطربيماريهاي غير واگير  از خردادماه  -

 .مدت يكماه با توجه به خوشه هاي تعيين شده اقدام خواهد شد
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  اني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم برنامه -2
  

  :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  پيشگيري از سوانح و حوادث براساس مدل جامعه ايمن : عنوان برنامه -2-1-19
 :نوع برنامه -2-1-19-1

  ملي                                      منطقه اي 
 منطقه اي پايلوت                       ملي پايلوت                                                         

 :اهداف برنامه  - 2-1-19-2
 بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب سن  -

 بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب جنس -

 بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب نوع حادثه -

 بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب نوع صدمه -

 وزسوانح و  حوادث برحسب محل حادثهبررسي ميزان بر -

  بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب ماه -
 تعيين ميزان مرگ و مير ناشي از سوانح وحوادث -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-19-3
تعيين ميزان بروزسوانح وحوادث ـ مرگ و مير برحسب سن ـ جنس ـ نـوع     (بررسي شاخصهاي ياد شده  -

 ..)  ل حادثه حادثه ـ نوع صدمه ومح

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-19-4
  :نقاط قوت 

  وجود برنامه نرم افزاري جهت ثبت مصدومين -
 همكاري  معاونت درمان با حوزه معاونت بهداشتي جهت ارسال آمار ثبت مصدومين -

 تعين ميزان بروزسوانح وحوادث در پايان سال  -

 . ر كميته عضو مي باشندداشتن كميته جامعه ايمن كه كليه مسؤولين  شهرستان د -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت:عنوان برنامه -2-1-20
 :نوع برنامه -1 -2-1-20

  منطقه ايملي                                     
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                            

 :اهداف برنامه - 2-1-20-2
  بررسي ميزان بروز بيماري ديابت بر حسب سن و جنس -
  بررسي ميزان شيوع ديابت بر حسب سن و جنس   -
 پيشگيري و كنترل بيماري ديابت  -

  ز عوارض بيماري ديابت  پيشگيري ا -
 

 : شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-20-3
 تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت      -

 تعيين ميزان بروز بيماري ديابت     -

 تعيين ميزان پوشش برنامه   -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-20-4
  :نقاط قوت 

  اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب -
 بررسي ميزان بروز و شيوع  -

 ت مسؤولين از برنامهحماي -

 اجراي برنامه بصورت اكتيودر مناطق روستايي  -

  اجراي برنامه هاي آموزشي جهت بيماران به منظور كنترل و پيشگيري از عوارض بيماري -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  پيشگيري از بروز موارد جديد بتاتاالسمي ماژور:وان برنامهعن -2-1-21
  : نوع برنامه  -1 -2-1-21

  ملي                                   منطقه اي 
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                            

  :اهداف برنامه   -2-1-21-2
 يري از بروز بتاتاالسمي ماژورپيشگ -

 شناسايي زوجهاي ناقل تاالسمي درمتقاضيان ازدواج -

 مراقبت ويژه اززوجهاي ناقل شناسايي شده -

 شناسايي والدين بيماران تاالسمي ماژور -

   مراقبت از والدين بيماران تاالسمي ماژورواجد شرايط بارداري
  :شاخصهاي عمده برنامه  - 2-1-21-3

  روز و شيوع بتاتاالسمي ماژوربررسي ميزان ب  -
  )  S1(درصد زوج هاي ناقل شناسائي شده بين متقاضيان ازدواج   -
  )  S1(درصد زوج هاي ناقل منصرف شده از ازدواج  -
 .را انجام داده اند PNDدرصد زوج هاي ناقل ازدواج كرده كه آزمايش   -

  :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-21-4
  : نقاط قوت -
  ي مناسب در داوطلبين ازدواج در طول سالوجود برنامه غربالگر -
 )بيماريهاي خاص(همكاري معاونت درمان -

 وجود آزمايشگاههاي ژنتيك دراستان وكشور -

 وجود آزمايشگاه پشتيبان -

 همكاري سازمان ثبت اسناد وامالك -

  همكاري آزمايشگاهاي ژنتيك خصوصي -
  ثبت اطالعات در رايانه  -

 
  
  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

  م پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علو برنامه - 2
  

  :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  ثبت و گزارش موارد سرطان: عنوان برنامه  - 2-1-22
 :برنامه نوع -1- 2-1-22

  ملي                                  منطقه اي 
  منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                         

 :اهداف برنامه -2- 2-1-22
  ـ تعيين ميزان بروز انواع سرطانها برحسب سن و جنس   -
 كنترل و پيشگيري موارد سرطان  -

 تعيين ميزان بروز انواع سرطانها برحسب توپوگرافي و مرفولوژي  - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-22
  بر حسب سن، جنستعيين ميزان بروز انواع سرطان   -
 .تعيين ميزان سرطانهابرحسب مرفولوژي  و توپوگرافي  - 

 :وضعيت فعلي برنامه -4- 2-1-22
  : نقاط قوت

  وجود برنامه رايانه اي جهت ثبت تمام موارد سرطان  -
 مركز پاتولوژي موجود در شهرستان جهت ثبت كليه موارد سرطان  5همكاري منظم و مداوم  -

  .النهوجود برنامه عملياتي سا -
  : نقاط ضعف

 عدم تشخيص زودرس سرطان ها توسط پزشكان  -

 عدم ارسال نمونه از مطب هاي هماتولوژيست ها به مراكز پاتولوژي  -

  
  :راهكارها

 اجراي برنامه باز آموزي براي پزشكان  -

 ماه يكبار 3مراجعه به مطب هاي متخصصين هماتولوژيست و تحويل موارد سرطاني هر  -
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  اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان هاي برنامه - 2
  

  : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  در نوزادان TSHغربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي : عنوان برنامه  - 2-1-23
 :برنامه نوع -1 - 2-1-23

  منطقه اي                              ملي                                                 
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                            

 :اهداف برنامه -2- 2-1-23
  )  CH( شناسايي و كنترل نوزادان مبتال به كم كاري مادرزادي تيروئيد 

 ارض بيماريدرمان بيماران و پيشگيري از عو

 : شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-23
  تعيين بروز بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد
 تعيين شيوع بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد

 تعيين پوشش غربالگري بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد

 تعيين درصد كنترل بيماران شناسايي شده در برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد

 :وضعيت فعلي برنامه -4- 2-1-23
  :نقاط قوت 

  وجود برنامه مشخص و امكان ارائه خدمت در پائين ترين سطح شبكه -
 امكان ادغام برنامه در نظام شبكه -

 سهولت نمونه گيري از پاشنه پا نسبت به نمونه گيري وريدي و بندناف -

  امكان جمع آوري و گزارش اطالعات از سطوح پايين تر به باالتر -
 رسي آسان گروه هدف جهت غربالگريدست -

اجراي برنامه بصورت غير متمركز در كليه مراكز ، پايگاهها و خانه هاي بهداشت به منظور دسترسي آسان  -
  مردم به خدمات
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 طرح كنترل  و پيشگيري از نابينايي قابل اجتناب در كودكان: ان برنامه عنو -2-1-24

 :نوع برنامه -2-1-24-1
  ملي                                    منطقه اي      

 منطقه اي پايلوت ملي پايلوت                     

 :اهداف برنامه -2-1-24-2
 در رابطه با پيشگيري از نابينايي دوران كودكيتقويت توسعه و رشد مراقبت اوليه چشمي 

 آموزش تيم هاي چشم پزشكي براي فنون جراحي و مديريت بيماريها 

 .فراهم ساختن مراقبت چشمي براي كودكاني كه نياز به خدمات دارند 

  مديريت پايش و ارزيابي طرح 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-24-3
  عمومي تعداد كارگاه آموزشي براي پزشكان
  تعداد پزشكان عمومي آموزش ديده

  تعداد كاركنان بهداشتي آموزش ديده
  تعداد نوزادان غربالگري شده

  ماهه 2-3تعداد كودكان غربالگري شده 
  ساله 4-6تعداد كودكان غربالگري شده 

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-24-4
  82شروع طرح از آبانماه سال  -
  نوزاد      4803                       88الغربالگري نوزادان معاينه شده درس -
  كودك      5422       88ماهه معاينه شده  درسال 2-3غربالگري كودك  -
 كودك       5580        88ساله معاينه شده درسال 4-6غربالگري كودك  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : بهداشتي دانشگاه  معاونت  -2-1

  بهداشت روان روستائي: عنوان برنامه  -2-1-25
 :نوع برنامه -2-1-25-1

  منطقه ايملي                                 
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه - 2-1-25-2
اء دانش و آگاهي جمعيت هاي تحت پوشش بمنظور پيشگيري از بروز اختالالت روانپزشكي و ارتق -

  روانشناختي 
  تالش براي درمان بيماران مبتال به اختالالت روانپزشكي -
 بازتواني و توان بخشي بيماران تحت پوشش بمنظور افزايش كارائي آنان - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-1-25
 پوشش برنامهشاخص جمعيت تحت  - 

 شاخص شيوع بيماري رواني شديد - 

 شاخص شيوع بيماري رواني خفيف - 

 شاخص شيوع بيماري عقب مانده ذهني - 

 شاخص شيوع بيماري صرع  - 

  :وضعيت فعلي برنامه - 4 -2-1-25
هاي بهداشت روستايي و   از خانه% 100اين برنامه از ابتداي اجرا در مراكز بهداشتي درماني روستايي براي  - 

طول مدت درمان بويژه براي اختالالت شديد و . جمعيت هاي تحت پوشش آن اجرا مي گردد
epilepcy   سال يكي از مشكالت عمده برنامه است 20و انگ از بيماريهاي رواني براي گروه سني زير. 

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

  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  بهداشت روان شهري: عنوان برنامه  -2-1-26
 :نوع برنامه - 2-1-26-1

  ملي                                منطقه اي 
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                         

 :برنامهاهداف  -2-1-26-2
  پيشگيري از بروز اختالالت روانپزشكي و روانشناختي در جمعيت هاي تحت پوشش  -
از طريق ارجاع به سطح روانشناختي و  درمان بيماران شناسايي شده و مبتال به اختالالت رواني ـ رفتاري -

 روانپزشكي 

  شناسايي گروههاي درمعرض خطر -
  به صرع بتالتوانبخشي بيماران م  - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-26-3
 شاخص جمعيت تحت پوشش برنامه -

 شاخص شيوع بيماري رواني شديد -

 شاخص شيوع بيماري رواني خفيف -

 شاخص شيوع بيماري عقب مانده ذهني -

 شاخص شيوع بيماري صرع -

 
   :وضعيت فعلي برنامه  -4 -2-1-26

از كل % 40درماني شهري يعني مركز بهداشتي  13تا كنون در)  82سال ( اين برنامه از ابتداي اجرا  - 
پراكندگي جمعيت و مراجعه مستقيم بسياري از بيماران . جمعيت شهري تحت پوشش اجرا مي گردد

مبتال به اختالالت روانپزشكي به متخصصين و كمبود پرسنل متخصص مهمترين نقطه ضعف اجرايي 
  .اين برنامه است  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

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

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   )پيشگيري از خودكشي(پيشگيري اوليه در بهداشت روان: عنوان برنامه  -2-1-27
 :نوع برنامه - 2-1-27-1

  منطقه اي             ملي                      
 ت                             منطقه اي پايلوتملي پايلو                                          

 :اهداف برنامه  -2-1-27-2

  در جمعيت هاي تحت پوشش  موفق  Suicideكاهش تعداد موارد  -
 در جمعيتهاي تحت پوشش Attempted-suicide  كاهش تعداد موارد  - 

 : شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-27-3
درصد هزار نفر جمعيت هاي تحت پوشش بويژه در  7يزان شيوع خودكشي و اقدام به خودكشي به م -

 سال 24ـ  30گروههاي سني 

  :وضعيت فعلي برنامه -2-1-27-4

  :سال پس از اجراي برنامه و مداخله در بحران  6حدود
 جلب همكاري بخشهاي خصوصي براي شناسائي بيماران افسرده اساسي و درمان بيماران  -

  Deppression   - Majorو suicide ا عالئم كليدي مربوط به آشنايي پزشكان و متخصصين ب  -

حساسيت سيستم هاي بهداشتي درماني بويژه مراكز بهداشتي درماني روستايي براي شناسايي سريع  -
 M.D.Dموارد

نفر از متخصصين روانپزشك براي درمان  5ريق جلب همكاري رايگان ازط اختصاص سيستم درماني تخصصي -
  بيماران ارجاعي

  : شكالتم
 Depressionبه غير از   suicideوجود ريسك فاكتورهاي حساس براي موارد  -

  گستردگي جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني و كمبود پرسنل بهداشتي درماني كارآمد -
  بودن مشكل  Multipel factorialفقدان منابع حمايتي بدليل  -
  انگ بيماريهاي رواني  عدم مراجعه بيماران مبتال به افسردگي اساسي بدليل -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

  : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1
  آموزش مهارتهاي زندگي: عنوان برنامه  -2-1-28
 :نوع برنامه -2-1-28-1

 منطقه اي                                ملي            

 پايلوتمنطقه اي پايلوت                      ملي

 :ـ  اهداف برنامه2-1-28-2
  كاهش گرايش به رفتارهاي پرخطر  -
  توانمندسازي دانش آموزان براي حل مسائل و حل مشكالت از طريق منطقي -
 آموزش شيوه هاي مقابله با فشارهاي رواني براي كنترل استرس -

  و كاهش مشكالت ارتباطي آنها با كودكان  آموزش روشهاي صحيح تربيتي به والدين -
 ارتقاء مهارتهاي ارتباطي و كاهش مشكالت ارتباطي محيط كار -

 :شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-28-3
  روز افزون اختالالت رواني رفتاري در كودكان و نوجوانان شيوع  -
   كاهش سن گرايش به رفتارهاي پرخطر - 

 :وضعيت فعلي برنامه -4 -2-1-28
نفر از دانش آموزان مقاطع چهارم وپنجم ابتدايي پنج مهارت اصلي را  10387تاكنون تعداد  88ابتداي سال از -

 .كسب نموده اند 

 .   نفر از والدين با مهارت هاي ارتفاء ارتباط والدين و كودكان آشنا شدند910 - 
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  نهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشا برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر: عنوان برنامه  -2-1-29
 :نوع برنامه - 2-1-29-1

  منطقه اي     ملي                               
  وتملي پايلوت                         منطقه اي پايل                                                

 :ـ  اهداف برنامه2-1-29-2
  كاهش گرايش به سوء مصرف مواد مخدر بويژه در گروههاي نوجوان و جوان  -
  افزايش دانش و آگاهي عمومي براي كاهش تقاضا -
  توانمندسازي گروههاي در معرض خطر از طريق كسب مهارتهاي مقابله اي -
   ش آسيباصالح الگوي سوء مصرف مواد مخدر از طريق ارائه خدمات كاه -

 ... )شيوع بيماريهاي هپاتيت و ايدز و( كاهش خطرات احتمالي سوء مصرف مواد مخدر  -

 
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-29-3

  سال 18جمعيت باالي %  3-%2شيوع سوء مصرف مواد مخدر در  -
  تغيير سريع الگوي سوء مصرف مواد مخدر و گسترش داروهاي روان گردان -
  ف مواد مخدر   كاهش سن گرايش به مصر -
 شيوع بيماريهاي نوپديد متعاقب سوء مصرف مواد مخدر بويژه ايدز و هپاتيت -

 :وضعيت فعلي برنامه -4 -29- 1-٢
ساله پيشگيري ، درمان و كاهش آسيب ناشي از سوء مصرف مواد مخدر  5پس از تدوين برنامه استراتژي  -

آموزش پيشگيري از اعتياد بعنوان يكي از  تربيت مربيان آموزش ديده در كارگاههاي آموزشي تخصصي و
اين برنامه با تدوين كارگاههاي . اولويتهاي آموزشي در مراكز شهري و روستايي اجرا گرديده است

در راستاي برنامه هاي . تخصصي و با هدف ارتقاء دانش و آگاهي گروههاي هدف اجرا خواهد گرديد
ب يكي ديگر از برنامه هاي مرتبط مي باشد كه از كاهش آسيب ارائه خدمات در مركز گذري كاهش آسي

فعاليت خود را آغاز كرده و در اين مركز خدمات حمايتي ، مشاوره اي و كاهش آسيب ارائه   1385سال 
نفر از معتادين تزريقي و سخت دسترس را تحت پوشش خود قرار داده  416مي گردد و تا كنون حدود 

 .ين مركز كاهش آسيب گذري در غرب شهرستان راه اندازي شددوم 1388همچنين از خرداد ماه .است
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني: عنوان برنامه  -2-1-30
 :برنامه عنو -1 -2-1-30

  منطقه اي                              ملي 
  منطقه اي پايلوت                     ملي پايلوت                                                     

 :اهداف برنامه -2-1-30-2
  :هدف كلي 

  گسترش و توسعه مديريت خدمات بهداشتي درماني در منطقه تحت پوشش
  :ختصاصي هدف ا

 بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-30-3
 وضعيت موجود % 80بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني به ميزان  -

 :هوضعيت فعلي برنام -2-1-30-4
  :نقاط قوت 

  اولويت بندي بهسازي مراكز در كميته بهسازي -ع                                    وجود اعتبارات در خصوص تأمين مناب -
 انجام بهسازي مراكز براساس اولويت   -وجود بانك اطالعاتي مكتوب از وضعيت منابع موجود             - 

 برآورد تجهيزات مورد نياز واحدها   - 

             
  :نقاط ضعف 

   تأخير در اعتبارات تخصيصي -
 كمبود اعتبارات بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات مراكز بهداشتي درماني -تحقق نيافتن بخشي از اعتبارات ابالغي     -

 HNISكامل نبودن برنامه تجهيزات  -
  :فرصتها 

  استفاده از رديف هاي بهداشتي -
 استفاده از جلب مشاركتهاي مردمي جهت تجهيز واحدهاي بهداشتي درماني  -

  :تهديدات 
 برنامه هاي غير قابل پيش بيني در كاربرد منابع                        -

  تأخير در تخصيص اعتبارات از سوي وزارت متبوع -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  ) HNIS(كه سالمتسيستم ساختار شب:  عنوان برنامه  -2-1-31
 :برنامه نوع -1 -2-1-31

  نطقه ايم                               ملي 
  منطقه اي پايلوت     لي پايلوت                 م                                              

 :اهداف برنامه -2-1-31-2
  : هدف كلي 

  نگام از واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي جهت برنامه ريزي پايش و ارزشيابي برنامه هاوجود يك بانك اطالعاتي صحيح و به -
  :هدف اختصاصي 

ثبت بهنگام  و گزارش گيري اطالعات مربوط به واحدهاي ارائه دهنده خـدمات بهداشـتي درمـاني در شهرسـتان هـاي       -
  تابعه 

  هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درمانيثبت بهنگام و گزارش گيري اطالعات نيروي هاي انساني  واحد -
  ثبت بهنگام و گزارش گيري از  اطالعات مربوط به شهر و روستاهاي تابعه -
  ثبت و گزارش گيري از تغييرات جمعيتي شهر و روستاهاي تابعه  -
  ثبت و گزارش گيري از اطالعات تجهيزات  واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني -
 اني اطالعات در طول سالهاي متوالي با هدف برنامه ريزي براي سالهاي آيندهضبط و بايگ-
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-31-3
 شاخصهاي ذيج حياتي                                                        -

 برآورد ميزان دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني     -

غل در حوزه تحت پوشش و  برآورد نيروي انساني مورد نياز                                     تعيين وضعيت نيروي انساني شا -
 :هوضعيت فعلي برنام -2-1-31-4

  :نقاط قوت 
     تحت وب  HNISطراحي برنامه   -ثبت و نگهداري اطالعات در طول سالهاي متوالي                  -
  بت شده گزارش گيري از اطالعات ث -
  دسترسي به اطالعات مراكز بهداشت شهرستانهاي حوزه معاونت بهداشتي -

  :نقاط ضعف 
                      HNISناقص بودن فرم نرم افزار  جديد   -عدم دقت در تكميل اطالعات درواحدهاي تابعه                -
  كميل صحيح اطالعاتعدم امكان گزارش گيري مورد نياز و  نبود دستورالعمل جهت ت  -

  :فرصتها 
  امكان تعامل با واحدهاي ديگر براي تكميل اطالعات -

   :تهديدات 
   موازي كاري در ثبت اطالعات با واحدهاي ديگر از جمله امور اداري -

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

انشگاهمعاونت بهداشتي د -2-1
 برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي :عنوان برنامه  - 2-1-32
 :                                   نوع برنامه  - 1- 2-1-32

  ملي                                  منطقه اي 
                                          منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                                      

 :اهداف برنامه -2- 2-1-32
  عدالت در دسترسي مردم تحت پوشش به خدمات سالمت  : هدف كلي 

  :  هدف اختصاصي 
  نفرهزار  50افزايش پوشش برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي جهت كليه روستاها و شهرهاي  با جمعيت زير  -
  بهبود عملكرد پزشك خانواده وتيم سالمت    -
  تقويت نظام ارجاع در برنامه پزشك خانواده  -
  تقويت روابط بين بخشي                   -
 بهبود اعتبارات برنامه پزشك خانواده-

 : شاخصهاي عمده برنامه - 3-  2-1-32
  تعداد دهگردشي هاي انجام شده  -               درصد پس خوراند دريافتي از پزشكان متخصص            -
  درصد ارجاع به آزمايشگاه -درصد اعزامهاي منجر به بستري                                                        -
  درصد ارجاع به متخصص -درصد ارجاع به راديولوژي                                                       -
  درصد شركت پزشكان خانواده در برنامه آموزش مداوم سايت وزارت متبوع -
  درصد مشاركت پزشكان خانواده در آموزشهاي گروهي -
  درصد اعزامهاي سرپايي -بار مراجعه به پزشك خانواده                       -
  مد به هزينه مركزنسبت درآ -نسبت مصرف دارو به جمعيت تحت پوشش مركز                     -
  درصد هزينه كرد از اعتباربيمه روستايي –                            ميزان ماندگاري پزشكان در مراكز مجري برنامه  -
                 متوسط هزينه نسخ به تفكيك مركز   –    درصد  پرونده هاي سالمت تشكيل شده جهت بيمه شدگان روستايي  –
  درصدارجاعات به سطح دو –                                                           متوسط اقالم دارويي  –
  درصد پس خوراندارسال شده از سطح دو به يك–

 :وضعيت فعلي برنامه -4- 32 -2-1
  : نقاط قوت 

  ازاموزي پزشكان خانواده از طريق سايت آموزش مداوم وزارت متبوعامكان آموزش حين خدمت و ب -      
  امكان بستن قرارداد با پزشكان و ماماهاي غير طرحي  -
  وجود برنامه نرم افزاري جهت محاسبه حقوق پزشكان خانواده و امكان پاسخگويي بهتر به آنان در اين رابطه -
  ي پايش پزشك وجود بسته هاي خدمتي ودستورالعمل هاي الزم برا -
 حقوق پزشكان وماماها براساس كيفيت انجام كار % 20پرداخت  -
 دسترسي بيشتر مردم به دارو و خدمات پاراكلينيكي-
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  وجود برنامه نرم افزاري مناسب جهت جمع آوري آمار و ارسال به مركز توسعه و اداره بيمه خدمات درماني-
 : نقاط ضعف 

  ا توسط پزشكان برنامه بيمه روستايي و پزشك خانوادهعدم ثبت دقيق ومناسب فيدبكه -
محور درمان بودن و استقبال زياد مردم از خدمات درماني نسبت به خدمات بهداشتي و در نتيجه افزايش سرانه مصرف  -

  دارو و خمات پاراكلينيكي
دادن پزشكان متخصص به پزشكان درصد از مهر ارجاع و ترجيح  10تمايل مشمولين بيمه روستايي به استفاده بيشتر از  -

  عمومي خانواده مستقر در محل زندگي خود
  عدم وجود پزشكان جايگزين  ثابت در مواقع مورد نياز -
  جابجايي زياد پزشكان  -
 همكاري ناكافي واحدها در پايشهاي برنامه پزشك خانواده -
  ب محروميت منطقهعدم تمايل پزشكان جهت همكاري در برنامه به دليل پايين بودن ضراي -
  محدوديت استفاده از پزشكان خانواده زن در برخي مراكز به علت نبود سرايدار ثابت -
متصدي  –تحميل هزينه هاي نامحسوس به سيستم در مسير اجراي برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي و تأمين سرايدار  -

  ... ) استفاده از وسيله نقليه  فروش قبض ،
 ...لعمل ساالنه برنامه در اواسط يال و اشكال در پرداخت مابه التفاوتها و ارسال دستورا -

   :فرصتها 
هزار نفر از برنامه پزشك خانواده و بيمه  50استقبال خوب شوراها و بخشداريهاي روستاها و شهرهاي زير  -      

  روستايي و تعامل مداوم آنان با دانشگاه در اين خصوص
  مختلف دانشگاه در ارتقاء برنامه  جلب مشاركت معاونتهاي -
  حمايت رياست دانشگاه از برنامه  -
  حمايت فرمانداري شهرستان از برنامه و تعامل در خصوص فرانشيز پزشك خانواده  با دانشگاه -
 وجود ستاد برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در دانشگاه  -
 ان وماماها همكاري خوب معاونت آموزشي در آموزش مداوم پزشك -
 وجود كلينيك تخصصي بيمارستان نقوي -

  :تهديدات 
  برخوردار محسوب كردن دانشگاه كاشان در برنامه ريزي كالن كشور  -
  توجه ويژه سياستگزاران خارجي به درمان مردم تا سالمت آنان  -
 مركز توسعه  تغيير پي در پي فرمهاي آمار واطالعات بدون وجود دستورالعمل و فرمول شفاف از طرف -
 كمبودشديد بودجه واعتبار جهت هدايت  وارتقاء برنامه  -

   عدم تعامل كافي پزشكان متخصص با پزشكان خانواده و عدم ارسال فيدبك توسط آنان -
 دريافت سرانه پائين از اداره بيمه  -
 1با سطح  3و 2عدم وجود هماهنگي بين پزشكان متخصص سطح  -
 ها و پرداخت آنعدم تعيين بموقع سرانه-
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 هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 بهره وري اطالعات:عنوان برنامه - 2-1-33

 :برنامهنوع  -1- 2-1-33
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت     ملي پايلوت                                                               
 :اهداف برنامه -2- 2-1-33
  ساماندهي نظام اطالعات  -     :هدف كلي    
  :اهداف اختصاصي     

 ساماندهي نظام جمع بندي داده ها -    ساماندهي نظام ثبت و جمع آوري داده ها -
 ساماندهي نظام تجزيه و تحليل اطالعات  -      هاساماندهي نظام پردازش داده  -
 ساماندهي نظام استفاده از اطالعات -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-33-3
 ميزان ارسال به موقع و كامل داده ها  -                              ميزان ثبت صحيح و واقعي داده ها  - 

 ميزان به كارگيري اطالعات در برنامه هاي مداخله اي -ا   ميزان بكار گيري شاخصها در تجزيه و تحليل داده ه -

 :وضعيت فعلي برنامه -4- 2-1-33
تاكنون با اجراي سطح بندي جمع بندي آمار و ارائه بازخورد و تعيين مسؤولين آمار در مراكز بهداشتي  -

 .  درماني، ارسال به موقع و كامل آمارتا حدود زيادي محقق شده است 
 
 

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 اصالح جريان ثبت مرگ بر اساس گواهي فوت يكسان:عنوان برنامه -2-1-34

 :برنامهنوع  -2-1-34-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                   

 :اهداف برنامه -2-1-34-2
  يكسان سازي صدور گواهي فوت توسط پزشكان     :هدف كلي 

  :اهداف اختصاصي 
 ثبت زنجيره علل فوت  -  بهبود كيفيت ثبت اطالعات متوفي  -
 رگتامين داده هاي الزم در برنامه ثبت م -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-34-3
 ميزان استفاده از گواهي فوت يكسان و استاندارد -
 ميزان ثبت صحيح داده ها در گواهيهاي فوت -

 :وضعيت فعلي برنامه - 2-1-34-4
از گواهيهاي فوت %   25رسيده است ولي تقريبا در % 100استفاده از گواهي فوت استاندارد نزديك به  -

 .به صورت ناقص ثبت مي گردد زنجيره علل مرگ
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه   - 2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

    ثبت مرگ و مير: عنوان برنامه  -2-1-35

 :برنامهنوع  -2-1-35-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                   

 :اهداف برنامه - 2-1-35-2
  :هدف كلي 

  برقراري نظام آماري ثبت مرگ و مير -
  :اهداف اختصاصي 

 ثبت كامل اطالعات هويتي متوفيان -

 مشخص نمودن علل واقعي فوت -

 علت مرگ دقت بخشيدن مستمر به تشخيص -

 انطباق علل مرگ گروه هاي سني در معرض خطر با ساير برنامه ها -

 طبقه بندي علت مرگ و جمع آوري و تحليل داده هاي مربوط به مرگ -

 :شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-35-3
           ثبت كليه مرگها  -

 ميزان اصالح علل مرگ ثبت شده در گواهيهاي فوت  -

 
 :امهوضعيت فعلي برن -2-1-35-4

 . نزديك شده است % 100ثبت جاري مرگ با همكاري اداره ثبت احوال به  -

 از علل مرگ را كدهاي پوچ تشكيل ميدهد % 3در حال حاضر تنها  -
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 هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 )رابطين بهداشت(جلب مشاركت مردمي:نامه عنوان بر -2-1-36

 :برنامهنوع  -2-1-36-1
  منطقه اي          ملي                             

  منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                               
  با استفاده از جلب مشاركت مردمي المت جامعهارتقاء سطح س:هدف كلي:  اهداف برنامه -2-1-36-2

  :اهداف اختصاصي 
 ارائه خدمات بهداشتي به صورت فعال در مناطق شهري با استفاده از جلب مشاركت مردمي -
 ارتقاء سطح دانش بهداشتي جامعه  -
آمـوزش   تغيير رفتار بهداشتي جامعه با تكيه بر گرايشهاي صحيح ايجـاد شـده در نتيجـه جلـب مشـاركت مردمـي و       -

 مستمر جامعه
 هاي خدمات بهداشتي درماني در اثر جلب مشاركت مردمي و تغيير رفتارهاي بهداشتي  كاهش هزينه -
 افزايش پوشش خدمات در گروههاي جامعه مانند مادران و كودكان بويژه در ساكنين حاشيه شهرها  -
 ايجاد يك نظام فراگير خدمات بهداشتي براي جمعيت تحت پوشش -
 طالعات جمعيتي و آمارهاي مربوط به مرگ و تولد و تنظيم خانواده از جمعيت تحت پوششآوري ا جمع -
 بهبود وضع بهداشت محيط محل سكونت ، اماكن عمومي و مراكز عرضه و توزيع مواد غذايي  -
 بهبود وضع بهداشت مدارس با استفاده از دانش آموزان و رابطين بهداشتي -
 ...ا شهرداريها ، آموزش و پرورش ، سازمان آب و فاضالب و ايجاد همكاري و هماهنگي بين بخشي ب -
 :ايجاد پيوند هماهنگي بين بخشي با مشاركت اجتماعي به منظور  -
  شناسايي نيازهاي جامعه و تبديل آنها به تقاضا -
  اولويت بندي نيازها -
 تبديل اولويتها به برنامه هاي اجرايي  -

 درصد خانوار تحت پوشش رابطين    -           رابطين به خانوارنسبت-  :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-36-3
 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-36-4

  :نقاط قوت 
    معاونت بهداشتي از برنامه رابطين بهداشترياست دانشگاه و حمايت     -      
      داشتن منابع آموزشي مدون در برنامه رابطين    -                       وجود پزشكان عالقمند در واحدهاي مجري برنامه     -      
  .همكاري كارشناسان ستاد معاونت بهداشتي با برنامه رابطين     -      
  .آگاهي و مهارت مربيان در حفظ رابطين موجود و جذب رابطين جديد     -      
  .ري از برنامه حمايت كميسيون بانوان فرماندا   -     

  :نقاط ضعف 
  پست سازماني در برنامه جلب مشاركت مردمي  1وجود فقط  -
كمبود اعتبارات جهت اجراي برنامه ها به منظور باالبردن انگيزه رابطين از قبيل برگزاري اردوهاي يكروزه زيارتي و  -

ــان     ــين ومربي ــراي رابط ــدس ب ــارتي مشــهد مق ــزاري اردوي زي ــياحتي رابطين،برگ ــهس ــاني ، نمون ــزاري روز جه برگ
  و ايجاد ساير تسهيالت براي آنان ) آذر14(داوطلب

 تأخير در ارسال متون آموزشي رابطين از طرف وزارت متبوع -              ضعف نظارت و پايش از واحدهاي محيطي -
  فعالترك همكاري تعدادي از رابطين عالقمند و  -                 ضعف در برگزاري كميته هاي بهداشتي  -
             ضعف در تحقيق و پژوهش در ارتباط با تأثير برنامه رابطين  -
 عالقه و مهارت ناكافي برخي از مربيان     -
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 هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

 معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1
 ه كاركنان و دانشجويان در راستاي اهداف سالمتآموزش وباز آموزي ويژ: عنوان برنامه  - 2-1-37

 منطقه اي                                   :نوع برنامه  - 1- 2-1-37

 :اهداف برنامه  -2- 2-1-37
  توانمند سازي پرسنل ودانشجويان در راستاي اهداف سالمت  : هدف كلي

 :   هدف اختصاصي

  يان ارتقاء سطح دانش و آگاهي پرسنل ودانشجو .1
  ارتقاء سطح نگرش وعملكرد  پرسنل ودانشجويان  .2
 ويژه پرسنل ) حضوري وغير حضوري ( ارتقاء  كيفي برنامه هاي آموزشي  .3

 ارتقاء  كيفي برنامه هاي آموزشي ويژه دانشجويان  .4

 نظارت بر مدون سازي واجراي برنامه هاي آموزشي در شبكه بهداشت ودرمان آران وبيدگل  .5

 Spss نامه هاي آموزشي وتجزيه و تحليل آن براساس نرم افزارپايش و ارزشيابي بر .6

 صرفه جويي در وقت وهزينه با اجراي دوره هاي آموزش غير حضوري  .7

 گسترش فرهنگ مطالعه و خود آموزي با اجراي دوره هاي آموزشي غير حضوري  .8

 استفاده از نتايج برنامه ها جهت نياز سنجي و برنامه ريزي آموزشي  .9

 جهت اعطاي مزاياي آموزش به كاركنان برنامه ريزي .10

ارتقاء سطح آموزشها با ارزيابي برنامه هاي آموزشي پيشنهادي براساس اولويتهاي سازماني ، نيازسنجي و جداول  .11
 ارزيابي شوراي آموزشي

  ارتقاء كيفي ثبت آموزشهاي پرسنل در شناسنامه آموزشي با استفاده از نرم افزار آموزشي  .12
 :هاي عمده برنامهشاخص - 2-1-37-3
  زمونها و ارتقاء كليه دوره هاي آموزشي  درصد پيش آزمونها و پس آ -
  )پرسنل و دانشجويان( نتايج نظر سنجي فراگيران از دوره هاي آموزشي  -
  نتايج آزمونهاي غير حضوري -
  درصد برنامه هاي آموزشي پيشنهادي ،مصوب شده ، اجرا شده  -
  )پرسنل و دانشجويان ( ن از مدرسان نتايج نظر سنجي فراگيرا -
  نتايج نظر سنجي و نياز سنجي از فصلنامه بهورز  -
  نتايج نظر سنجي فراگيران بدو خدمت  -

  درصد پيش آزمون و پس آزمونهاي بدوخدمت 
  درصد استفاده از ارزشيابي عملي در برگزاري كالسهاي آموزشي 

  ول سال فراواني كل ساعات تدريس شده توسط هر مدرس در ط
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 :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-37-4
 :  نقاط قوت

  استفاده از اساتيد دانشگاه و گروههاي علمي در برنامه هاي آموزشي  .1
 استفاده از مربيان وكارشناسان با تجربه در برنامه هاي آموزشي  .2
 وزشي پزشكي اجتماعي مامايي وارتقاء برنامه هاي آم پزشكي ، پرستاري ، همكاري با دانشكده هاي  بهداشت ، .3
 وجودشوراي رابطان آموزشي با نمايندگي از واحدهاي ستادي .4
 پايش وارزشيابي كليه برنامه هاي آموزشي  .5
 تجزيه و تحليل آموزشهاي بدو خدمت  .6
 وجود شوراي آموزشي معاونت بهداشتي .7
 داشتن فضاي فيزيكي مناسب جهت اجراي آزمونهاي غير حضوري  .8
 وط به هر برنامه وجود بسته هاي آموزشي مرب .9

 پس آزمونها ونظر سنجي ها و ارائه نتايج ارزيابي ها به واحدهاي مربوطه  انجام نظر سنجي و تجزيه وتحليل پيش آزمونها ، .10
 جهت ارزيابي آموزشها  Spssوجود برنامه  .11
 وجود برنامه نرم افزاري آموزشي جهت شناسنامه هاي آموزشي پرسنل  .12

  : نقاط ضعف 
  ي براي اجراي دوره هاي آموزش كمبود فضاي فيزيك .1
 دور بودن محل آموزش از حوزه معاونت بهداشتي  .2
 نداشتن وسيله نقليه ثابت براي هماهنگي  .3
 كمبود برنامه هاي آموزشي براي برخي از گروههاي هدف  .4
 عدم اجراي صد در صد برنامه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي ستادي  .5
 وزشي شفاف نبودن فرايند اجراي برنامه هاي آم .6
 سير طوالني هماهنگي هاي مالي واداري  .7
 كمبود وسايل كمك آموزشي  .8
 عدم توجه به ميزان اثر بخشي كالسهاي آموزشي  .9

 عدم توجه به آموزش پزشك خانواده  .10
 عدم دسترسي به سيستم شبكه و اينترنت براي رد و بدل كردن سريع اطالعات  .11
 (   .... )كز ،پايگاهها و خانه بهداشت كمبود تعداد فصلنامه بهورز جهت ارسال به كليه مرا .12
   :فرصتها 
  مامايي در بهبود و ارتقاء برنامه هاي پزشكي اجتماعي  بهداشت ، پرستاري و  همكاري دانشكده هاي پزشكي ، .1
 حضور رابط آموزشي در كميته اجرايي آموزش دانشگاه  .2
 همكاري معاونت پشتيباني جهت دريافت مجوز دوره هاي آموزشي .3
  بط فصلنامه در كارگاههاي كشوريحضور را .4

  :تهديدات 
 ابهام در دستورالعمل اجرايي برنامه هاي غير حضوري  .1
 نداشتن سقف اعتباري براي اجراي برخي از برنامه هاي آموزشي .2
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2

  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

  تربيت دانش آموز دوره يازدهم بهورزي :نوان برنامه ع -2-1-38

 منطقه اي                                     نوع برنامه - 2-1-38-1
 :اهداف برنامه - 2-1-38-2

  ارتقاء سطح سالمت جامعه روستايي با آموزش وتربيت بهورز  :هدف كلي 
  :  هدف اختصاصي 

  روستايي تعيين شده در شهرستانهاي كاشان و آران وبيدگل آموزش وتربيت بهورز براي مناطق. 1
  درماني در مناطق روستايي   –ارائه خدمات بهداشتي . 2

  :شاخصهاي عمده برنامه - 3-  2-1-38
   تكميل فرم هاي ارزيابي بصورت مستمر وبراساس آئين نامه بهورزي -
  نتايج نظر سنجي-
  :وضعيت فعلي برنامه - 4- 2-1-38

  : قوت  نقاط
 فضاي آموزشي مناسب براي آموزش بهورز .1
 كيفيت كالسهاي آموزشي  نظر سنجي جهت ارتقاء .2
 ارائه دروس بر مبناي كتب بهورزي و طرح درس  .3
 استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي  .4
 آموزش مهارتهاي عملي با برگزاري دورههاي كار آموزي و كار ورزي .5
 وجود خانه هاي بهداشت آموزشي .6

  :  نقاط ضعف
 كمبودبرخي از كتب بهورزي  .1
 نداشتن وسيله نقليه ثابت  .2
 كمبود مربي  .3
 عدم حضور مربيان دركارگاههاي كشوري مربوط به دروس آموزشي  .4
 ساختمان قديمي و فاقد امكانات الزم .5
 نبودپزشك خانواده آگاه ، مطلع و عالقه مند در مراكز آموزشي  .6
 كمبود اعتبارات آموزشي .7

   :فرصتها 
  ر اداري دانشگاههمكاري امو .1
 همكاري شوراهاي اسالمي روستايي  .2
  وجود اعتبار مجزا جهت بازسازي مركز آموزش بهورزي .3

  :تهديدات 
  شفاف نبودن فرايند جذب و پذيرش بهورز .1
 عدم حمايت كارشناسان مركز توسعه .2
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 : هداشتي دانشگاه  معاونت ب -2-1

 )مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال ( مانا: عنوان برنامه  -2-1-39

 :برنامه نوع -2-1-39-1
       ملي پايلوت                                           ملي         
 منطقه اي                       منطقه اي پايلوت      

 :ف برنامهاهدا -2-1-39-2
  :اهداف كلي 

 باالبردن سطح سالمت كودكان -
 كاهش مرگ و مير كودكان  -
 پيشگيري و كاهش بروز بيماريهاي شايع در كودكان  -

  :اهداف اختصاصي 
  افزايش عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت در زمينه مراقبت از كودكان بيمار -
 ت از كودك بيمار در زمينه مراقب افزايش ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
 اقبت از كودكان بيمار  رافزايش ميزان آگاهي گيرندگان خدمت در زمينه م -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-39-3
  ميزان عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت  -
 ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
 ميزان آگاهي گيرندگان خدمت -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-39-4
  وستايي توسط پزشك و در مراكز بهداشتي درماني رمراكز بهداشتي درماني شهري  دردر حال حاضر 

  .اجرا مي شودتوسط بهورز 
  :   نقاط قوت  

 رايگان بودن خدمات  -
 دسترسي مناسب به خدمات -

  :نقاط ضعف 
 زيادبودن فرمهاي مربوط به مانا و مشكالت تكميل آنها -
 نبودن انگيزه در پرسنل  -

  :فرصتها 
 ضاء هيئت علمي دانشگاه و گروه اطفال در زمينه برگزاري كارگاههاي بازآموزي و آموزشيهمكاري اع -
  )مانا ( همكاري گروه كودكان در تشكيل كميته كودكان  -

  :تهديدها 
  عدم همكاري سازمانهاي بيمه گري -ارجاع                                            3عدم همكاري سطح  -
          ان به داروهاي ماناعدم نگرش مثبت پزشك -
   ناكافي بودن آموزش مانا در دروس پزشكي عمومي  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 ) سال 8ازبدوتولدتا(مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم )W.C.C )Well child care:عنوان برنامه -2-1-40

 :برنامه نوع -2-1-40-1
  منطقه اي       ملي                              

 منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت                                                                 

 :اهداف برنامه -1-40-2-٢
  :اهداف كلي 

  كاهش مرگ و مير كودكان  -                       باالبردن سطح سالمت كودكان  -
  :اهداف اختصاصي 

  افزايش عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت در زمينه مراقبت از كودكان سالم -
 افزايش ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني در مراقبت از كودك سالم  -
  افزايش ميزان آگاهي گيرندگان خدمت در زمينه مراقبت از كودكان  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-40-3
  ميزان عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت  -
 ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
  ميزان آگاهي گيرندگان خدمت  -
 ميزان آسيب پذيري كودكان در برابر حوادث و سوانح -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-40-4
  .شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه در حال انجام استماني كز بهداشتي درامرحال حاضر در كليه  اين برنامه در

  :نقاط قوت  
 رايگان بودن خدمات  -
 دسترسي مناسب به خدمات  -
 ..... )  شنوايي و , بينايي, دنداني, اضافه شدن مشكالت تكاملي(  مراقبت كامل تر كودكان نسبت به قبل -
 سال 8سال به  6افزايش پوشش مراقبت كودكان از  -

  :ف نقاط ضع
           تكميل آنهازمان بربودن  باال بودن حجم فرمها ي مربوطه و -
 نبودن انگيزه در پرسنل   -

  :فرصتها  
  همكاري هيئت علمي دانشگاه وگروه كودكان دربرگزاري كارگاه هاي آموزشي وبازآموزي كودك سالم -

 :تهديدها 
 عدم همكاري سازمانهاي بيمه -
 3جاع سطح عدم همكاري بيمارستانها درخصوص ار -
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 هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 3

  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 ترويج تغذيه با شير مادر: عنوان برنامه  -2-1-41

 :برنامه نوع -2-1-41-1
 منطقه اي پايلوت ملي           ملي پايلوت                منطقه اي                       

 :اهداف برنامه -2-1-41-2
  :اهداف كلي 

  باالبردن سطح سالمت كودكان  -
 :اهداف اختصاصي 

  ماهگي 6افزايش درصد تغذيه انحصاري با شير مادر تا  -
 سالگي    2افزايش درصد تداوم شيردهي تا  -
 افزايش درصد استفاده از شير مادر  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-41-3
 درصد تغذيه انحصاري با شير مادر  -د استفاده از شير مادر                              درص -
 سالگي2درصد تداوم شيردهي تا -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-41-4
اين برنامه درحال حاضر در تمام مراكـز بهداشـتي درمـاني و بيمارسـتانهاي دوسـتدار كـودك در حـال اجراسـت و درصـد          

  .است% 98شير مادر بيش از  استفاده از
  :   نقاط قوت  
  اعتقاذ مذهبي بسياري از خانواده ها درخصوص شيرمادر -
 دسترسي مناسب مادران به مشاوره شيردهي -

 :نقاط ضعف 
  سالگي 2نبودن نگرش مثبت مادران درخصوص تغذيه انحصاري با شير مادر و تداوم آن تا  -

 :فرصتها 
  دانشگاه و گروه اطفال در زمينه برگزاري كارگاههاي بازآموزي و آموزشي شير مادرهمكاري اعضاء هيئت علمي  -
 همكاري گروه اطفال و زنان در تشكيل كميته ترويج تغذيه با شير مادر -
 همكاري با بيمارستانهاي دوستدار كودك درخصوص آموزش مادران درخصوص ترويج تغذيه با شيرمادر -

  :تهديدها 
  از داروخانه ها درخصوص در معرض ديد نبودن شيرمصنوعي ، شيشه و پستانك عدم همكاري بعضي -
ــان ، اعصــاب و    - درخصــوص توصــيه شيرمصــنوعي طبــق  ... عــدم همكــاري بعضــي از متخصصــين اطفــال ، داخلــي ، زن

 دستورالعمل هاي شير مادر 
  ماهگي6تانبودن نگرش مثبت بعضي از متخصصين اطفال درخصوص تغذيه انحصاري با شير مادر -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه -٤  
  

  : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1
برنامه ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان دختر راهنمـايي و دبيرسـتاني از طريـق آمـوزش     : عنوان برنامه  -2-1-42

  تغذيه وآهن ياري هفتگي 

 :برنامه عنو -2-1-42-1
  منطقه اي     ملي                           
  منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                    

 
 :  اهداف برنامه -2-1-42-2

 افزايش آگاهي دانش آموزان در زمينه تغذيه سالم و كمبود آهن -

هفتـه و دبيرسـتاني     12ميان دانـش امـوزان دختـر راهنمـايي بـراي      ) فرفوليك(هن توزيع قرص آ -
 هفته 16براي 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-42-3
 دانش آموزان دختر آموزش ديدهدرصد  -

 درصد پوشش دانش آموزاني كه قرص آهن را دريافت كرده اند -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-42-4
ــال تحصــ  - ــذكور در س ــه م ــراي  1388-89يلي برنام ــتاني   100ب ــايي و دبيرس ــر راهنم ــوزان دخت ــش آم درصــد دان

  .تحت پوشش انجام شد) نفر  16600حدود ( 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 5
 :معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1
 مادرانسالمت:عنوان برنامه -2-1-43
  :برنامه نوع -2-1-43-1

              ملي                      منطقه اي 

  منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت      

 :اهداف برنامه-2-1-43-2
هفته پس از زايمان وكاهش  6كاهش مرگ و عوارض ناشي از بارداري و زايمان در مادر در :  هدف كلي         

  اتال در جنين و نوزاد مرگ پري ن
  پيشگيري از مرگ و مير مادران باردار در اثر عوارض بارداري و زايمان و پس از زايمان

  :اهداف اختصاصي          
 بهبود كيفيت مراقبتهاي دوران بارداري و پس از زايمان        -
  زايمان كاهش عوارض بارداري و زايمان و پس از    - كاهش حاملگي هاي پرخطر       -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-43-3
                  C/Sدرصد زايمان طبيعي و   -             ميزان مرگ و مير مادران باردار -
  مراقبتهاي ويژه حائز اهميت در زنان باردار- درصد زايمان توسط فرد دوره نديده -

 :وضعيت فعلي برنامه- 2-1-43-4
      هزاررصدد 67/16: باردار ميزان مرگ و مير مادران -
 49: سزارين و درصد   9/50: درصد زايمان طبيعي  -
 LBW   :3/5درصد تولد نوزاد  -
 در صد زايمان ها توسط افراد دوره ديده100 -
 از بارداريها نيازمند مراقبت ويژه هستند%  40 -

  :نقاط قوت    
 IMESبراساس % 100پوشش مراقبتهاي بارداري به ميزان -
  ن خدمات دوران بارداريرايگان بود -
 دسترسي نسبي به مراكز ارائه دهنده خدمت -
 وجود ماماي سيار در اكثر مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت -

  :نقاط ضعف           
  ثابت نبودن نيروي ارائه دهنده خدمت در بعضي مراكز بهداشتي درماني  -
 در سيستم پيگيري و ارجاعضعف  -  باالبودن حجم فعاليت نيروهاي محيطي -
  چند پيشگي پرسنل محيطي -

  :فرصتها            
 همكاري برون بخشي -
  همكاري اعضائ هيت علمي دانشگاه وگروه زنان در زمينه برگزاري كارگاههاي آموزشي و بازآموزي    -       
 ميت مراقبتهاي مادران باردار      افزايش آگاهي جامعه نسبت به اه     -       وجود نيروهاي كارآزموده   -       

 وجود برنامه پزشك خانواده     -
  :تهديدها        

  ضعف درسيستم ارجاع وپس خوراند   -      مشكالت دسترسي به خدمت در ساعات غيراداري -
  يرايرانيزايمان غير ايمن جمعيت غ   -                          مشكالت فرهنگي و اقتصادي جامعه       -      

 عدم آگاهي نسبت بامراقبتهاي پيش از بارداري-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه -6
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2– 1

  مشاوره قبل از ازدواج: عنوان برنامه  -2-1-44
 :برنامه نوع- 2-1-44-1

  منطقه اي            ملي                          
   منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                     

 :اهداف برنامه- 2-1-44-2
  پيشگيري از حاملگي هاي پر خطر و ناخواسته :  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
  اي تنظيم خانوادهافزايش آگاهي زوجين جوان نسبت به برنامه ه -
  افزايش آگاهي زوجين نسبت به برنامه روابط زناشويي  -

 :شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-44-3
از برنامه تنظيم خانواده و روابط  ي مشاوره قبل از ازدواجدرصد آگاهي زوجين شركت كننده در كالسها -

  زناشويي
 :وضعيت فعلي برنامه-2-1-44-4

  : نقاط قوت  
 IMESبراساس % 9/88از آموزش قبل از ازدواج به ميزان رضايتمندي  - 

 IMESبر اساس % 7/85پوشش آموزش قبل از ازدواج به ميزان  -

  آموزش كلية زوجين    -
  : نقاط ضعف 

  ناكافي بودن زمان مشاوره -
  فضاي فيزيكي نامناسب  -
  عدم وجود سيستم ارزشيابي و پايش -
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  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان هاي اجرايي دانشگاه علوم برنامه -7
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-  1
 كنترل جمعيت و تنظيم خانواده:عنوان برنامه  -2-1-45
 نوع برنامه-2-1-45-1 

  منطقه اي     ملي                            
  منطقه اي پايلوت               ملي پايلوت                                                       

 :اهداف برنامه -2-1-45-2
  : برنامه  هدف كلي 
  .است% 4/21)مادر و پدر (درصد حاملگي ناخواسته هر دو . پيشگيري و كاهش ميزان حاملگي هاي ناخواسته است -
ي تهيه شده در واحد در حاليكه حاملگي نا خواسته بر اساس فرم ها) 1384سال   MESبراساس پرسشگري در طرح( 

  .ميباشد%  12سالمت خانواده 
  :اهداف اختصاصي

  افزايش ميزان آگاهي جامعه در زمينه استفادة صحيح از وسايل پيشگيري  -
  عدم استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري غير مدرن  -

 افزايش كيفيت خدمات -

 افزايش جلب مشاركت بخش خصوصي -

  نوادهباال بردن كيفيت خدمات تنظيم خا -
 افزايش مهارت پرسنل در انتقال آموزش ها و مشاوره صحيح -

  افزايش پوشش از بارداري كمي روشهاي مدرن پيشگيري -
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-45-3

       درصد حاملگي ناخواسته  -

 درصد پوشش تنظيم خانواده با روش هاي مدرن پيشگيري از بارداري       -

 باروري كلي -

 صحيح از وسايل پيشگيري از بارداري درصد استفاده -

    رشد جمعيت  -
و سنتي % 3/22كاندوم درصد استفاده از روش   IMESدر حال حاضر براساس :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-45-4
باالترين درصد استفاده از روش ها مي باشد لذا در اين ميان شكست باالي اين روش ها و افزايش آگاهي زنان  3/31%

  .ضرورت دارد )  EC(  استفاده از روش اورژانسدر زمينه 
  : نقاط قوت  

  )149(وجود سيستم اطالع رساني نداي بهداشت  -      
           جلب مشاركت مدرسين درس تنظيم خانواده دانشگاهها -
 %  97استمرار دسترسي به روشهاي پيشگيري به ميزان   -
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  %        8/83به ميزان IMESرداري دربخش دولتي براساس درصد استفاده از ارائه خدمت پيشگيري از با  -
      )IMES(رضايتمندي از ارائه خدمات براساس  -
  شهيد بهشتي وتأمين اجتماعي  هاي در بيمارستانTLارائه خدمت رايگان  -
  وجود سيستم جلب مشاركت مردمي -
  وجود نظام پايش وارزشيابي -

  : نقاط ضعف 
  ظيم خانواده به دليل وجود بعضي شرايط محيطيضعف در سيستم مشاوره تن -
  باال بودن حجم كار نيروهاي ستادي و محيطي -
                      چند پيشگي پرسنل محيطي -
   كافي نبودن انگيزه پرسنل                      -
   تامين غير متمركز بعضي اقالم پيشگيري از بارداري ضعف در كيفيت ارائه خدمات  -
  ورهاي غلطبا -

  :تهديدها 
  كمبود نيرو-         

  كمبود پرسنل بهداشتي مرد در مراكز بهداشتي درماني -
  باال بودن جمعيت افاغنه   -
 جوان بودن جمعيت -

   ضعف در سيستم پيگيري و ارجاع -
  گرايش خانواده ها بهاستفاده از روشهاي غير مدرن-
  تجمع مراجعين در ساعات خاصي از روز  -

  :ا فرصت ه
  وجود برنامه ها و جلسات آموزشي در ادارات  -         
  وجود واحد درسي تنظيم خانواده در دانشگاهها -        
  رايگان بودن خدمات تنظيم خانواده -        
  همكاري رابطين بهداشت -         
   حمايت و همكاري بعضي از  ارگانها در ارائه خدمات  -
                            ميوجود سياست مشاركت مرد  -

  وجود برنامه پزشك خانواده  -
   وجود بخش خصوصي در ارائه خدمات  -
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 هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 9
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 سالمندان:عنوان برنامه  -2-1-46

 :برنامه نوع -2-1-46-1
  منطقه اي     ملي                                       

 منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                 
 :اهداف برنامه -2- 2-1-46

  :هدف كلي 
 بهبود شيوة زندگي سالم در دورة سالمندي -

  :اهداف اختصاصي 
  المنديبهبود كميت و كيفيت برنامه ترويج شيوة زندگي سالم در دورة س -
 %50ساله در برنامه شيوة زندگي سالم تا  60-65افزايش نسبت سالمندان آموزش ديده  -
 %25افزايش نسبت سالمندان با ماندگاري اطالعات و رفتار نسبتا پايدار به ميزان  -
 جلب مشاركت بيشتر ادارات مرتبط با برنامة سالمندان   -
 سالمندان تحت پوشش دانشگاه كاشان انجام طرح تحقيقاتي در زمينه تعيين نيازهاي شايع  -
 انجام طرح تحقيقاتي بررسي وضعيت تغذيه سالمندان -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-46-3
 ميزان باروري كلي      -             اميد به زندگي     -           ميانه سني    -             شاخص سالمندي -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-46-4
  :نقاط قوت 

               همكاري بين بخشي -
  استفاده از تجربيات سالمندان  -
    وجود برنامه اجرايي عملياتي -
  وجود كتابچه هاي آموزشي بازنگري شده  -

 :نقاط ضعف 
                 عدم ارائه مراقبتها  -
 عدم دسترسي همگاني و برابر سالمندان به خدمات بهداشتي  -
  ن براي شركت در كالسها عدم استقبال سالمندا - 
 عدم دسترسي آسان به سالمندان - 
 وجود مشكالت رفت و آمد سالمندان - 
  نارضايتي سالمندان از زندگي - 

  عدم فضاي فيزيكي بعضي از مراكز و خانه ها جهت برگزاري برنامه هاي آموزشي -
 :فرصتها 
            باالرفتن سطح آگاهي جامعه و آموزش شيوه زندگي سالم  -
 ارائه خدمات پيشگيري    -
 ايجاد حساسيت الزم براي برخورد صحيح با پديده سالمندي -
 همكاري برون بخشي بعضي از سازمانها در برنامه هاي سالمندان -
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 :تهديدها 
  عدم آگاهي جامعه از اهميت بهداشت سالمندان -
 عدم مشاركت مردم در زمينه بهداشت سالمندان -
 رشد روز افزون جمعيت سالمندان -
 دم آگاهي سالمندان از مسائل بهداشتي سالمندع -
 عدم بودجه كافي جهت كارهاي آموزشي از طرف اداره سالمندان -
 عدم همكاري برخي از اداره ها و سازمانها در زمينه برنامه هاي سالمندان  -

 
 :راهكارها 

    آموزش گروههاي هدف خاص و عام اطالع رساني -
 سالمند هماهنگي با سازمانهاي مرتبط با جمعيت  -
 برقراري كميته ساماندهي سالمندان -
 فراگيري و اطالع رسانيي جلب مشاركت جامعه وسالمند در حيطه هاي يادده -
 جلب مشاركت سالمند جهت شركت در برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي -
 جلب مشاركت سالمند جهت شركت در برنامه ادغام سالمت سالمندان -

  

 
  

 ي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانها برنامه - 10
  

 :   معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 )زنان  سالمت( ميانساالن: عنوان برنامه  -2-1-47

 :برنامه نوع -2-1-47-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت                     ملي پايلوت                                                       

 :اهداف برنامه -2-1-47-2
  افزايش آگاهي زنان در زمينة سرطانهاي شايع زنان رحم و پستان  :هدف كلي  

      :اهداف اختصاصي 
        افزايش آگاهي جامعه  -
  افزايش آگاهي پرسنل  -
  كاهش سرطانهاي شايع -
 پاپ اسمير افزايش پوشش -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-47-3
  :وضعيت فعلي برنامه -
 .مي باشد% 80پوشش پاپ اسمير  در حال حاضر -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  وزانم دانش آمأواكسيناسيون تو: عنوان برنامه  -2-1-48

 :برنامهنوع  -2-1-48-1
  منطقه اي     ملي                              
 منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                                

بل بيماريهاي كزاز و ساله در مقا 14-16تامين سالمت دانش آموزان :هدف كلي :اهداف برنامه  -2-1-48-2
   دبيرستانهاي منطقه تحت پوشش دانشگاهديفتري در 

  :اهداف اختصاصي 
  ارتقاء آگاهي دانش آموزان در زمينه اهميت واكسيناسيون توام -
 )سالگي  14-16يادآور توأم ( پوشش كامل واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول متوسطه  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-48-3
   دانش آموزان واكسينه شده درصد  -

پوشـش واكسيناسـيون تـوأم دانـش     )88-89سـال تحصـيلي(در حـال حاضـر: وضعيت فعلي برنامه -2-1-48-4
  .مي باشد% 100آموزان پايه اول متوسطه 

  :نقاط قوت 
 ....... و دسترسي به تجهيزات و امكانات مورد نياز از قبيل زنجيره سرد ،  واكسن توام   -

 اكسيناسيون در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستاييامكان انجام و -

 همكاري مناسب درون بخشي  -
  :نقاط ضعف 

  در مراكز بهداشتي درماني) واكسيناتور ( كمبود نيروي بهداشتي مرد  -
  :فرصتها 
  همكاري اداره آموزش و پرورش جهت اجراي برنامه واكسيناسيون توام  -
 ن پايه اول متوسطه در دبيرستانهااستفاده از گلوگاه ثبت نام دانش آموزا  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   طرح كاهش آلودگي پديكلوزيس  در مدارس: عنوان برنامه  -2-1-49

 :برنامه نوع  -2-1-49-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت                                                           

 منطقه  تحت پوشش دانشگاه  در مدارسآن  آلودگي  و كاهش سر آلودگي پديكلوزيس نترلك:كلي هدف :برنامه  اهداف -2-1-49-2
  :اهداف اختصاصي 

  پديكلوزيس  مدارس براي پيشگيري از ابتال به و آموزان آموزان، اولياء دانش انمندي دانشتو وافزايش آموزش -

 دانش آموزان گروه هدف از نظر آلودگي به پديكلوزيس % 100غربالگري  -

 موزان آلوده و خانواده هاي آنان آ  پيگيري و درمان كليه دانش -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-49-3
و جنسيت برحسب مقطع تحصيلي  از آلودگي پديكلوزيس ديده درزمينه پيشگيري آموزش آموزان درصد دانش -
 و جنسيت  شده بر حسب مقطع تحصيلي غربالگريدرصد دانش آموزان  -

  و جنسيت درصد دانش آموزان مبتال به پديكلوزيس بر حسب مقطع تحصيلي  -
 و جنسيت تحصيلي  آموزان ارجاع شده به بخش دولتي و خصوصي بر حسب مقطع درصد دانش -

  و جنسيت آموزان برحسب مقطع تحصيلي هاي دانش درصد موارد ابتال در خانواده -

 . و جنسيت درصد موارد عدم موفقيت در درمان بر حسب مقطع تحصيلي -

آمـوز مقـاطع ابتـدايي،     هـزار دانـش   64حـدود   88-89نيمسال اول سال تحصـيليدر: وضعيت فعلي برنامه  -2-1-49-4
و متوسطه توسط نيروهاي بهداشتي دانشگاه و با همكاري مربيان بهداشت آموزش و پرورش غربـالگري شـدند    راهنمايي

مورد درمان با شامپو پرمترين قرار گرفتـه و   با ساير افراد آلوده در خانواده هايشان آموز آلوده  دانش  370كه از اين تعداد
  .تندپيگيري قرار گرف تا رفع كامل آلودگي تحت مراقبت و

  :نقاط قوت 
  از نظر آلودگي به پديكلوزيس گروه هدف غربالگري كليه دانش آموزان  -
 آموزان آلوده پيگيري دانش -

 درمان رايگان موارد آلوده       -      آموزان آلوده هاي دانش بيماريابي در خانواده -
  :نقاط ضعف

 ي پرسنل بهداشتي در انجام غربالگريعدم همكاري برخ  -         شهري  راكزبهداشتي مرد در م يكمبود نيرو -
  :فرصتها 
 همكاري آموزش و پرورش جهت اجراي برنامه       -       آموزان براي غربالگري در دسترس بودن دانش -

  :تهديدها
  عدم همكاري برخي مديران مدارس    -           ها  عدم پذيرش و همكاري برخي از خانواده -
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  گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانش برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 آموزش سالمت :عنوان برنامه  -2-1-50

 :برنامهنوع  -2-1-50-1
  منطقه اي     ملي                              
 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                           

  والدين،معلمين وكاركنان مدارس ،آموزان دانش كلي افزايش آگاهي،بهبود نگرش وعملكرد بهداشتي هدف :اهداف برنامه -2-1-50-2
  :اهداف اختصاصي 

 تعيين اولويتهاي آموزش سالمت براساس نياز سنجي دانش آموزان  -
 راي رعايت موازين بهداشتي افزايش انگيزه در دانش آموزان مدارس ب -
 )بمنظور آموزش همساالن (تشكيل تيم هاي رابط دانش آموزي  -
 جلب مشاركت دانش آموزان مدارس در زمينه انتقال مفاهيم سالمت به خانواده ها  -
 ارتقاءدانش ومهارت بهداشتي معلمين ، كاركنان مدارس در زمينه مباحث واولويتهاي بهداشتي  -
 وعملكرد بهداشتي دانش آموزان واولياء آنان در زمينه مباحث واولويت هاي بهداشتي آگاهي ،نگرش ارتقاء -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-50-3
ــي  - ــه تفكيــك مقطــع    فراوان ــوزان  ب ــراي دانــش آم ــزار شــده ب ــوزش ســالمت برگ جلســات آم

 تحصيلي وجنس آنان  
  كيك مقطع تحصيلي وجنسفراواني دانش آموزان شركت كننده در جلسات آموزش سالمت به تف -

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-50-4
جلسـات آمـوزش سـالمت بـر اسـاس      .در حال حاضر كليه دانش آموزان مناطق روستايي وشهري از آموزش بهداشـت برخـوردار هسـتند     

  . اولويتهاي تعيين شده در نياز سنجي ها برگزارمي گردد
  :نقاط قوت  

 وساير پرسنل بهداشتي عالقمند ومجرب  پزشكان توسط ارسمد بهداشت آموزش جلسات برگزاري -
  :نقاط ضعف 

كمبود كاردانها وكارشناسان بهداشتي بويژه نيروهاي بهداشتي مرد جهت آموزش در مـدارس راهنمـايي ومتوسـطه     -
  پسرانه در مناطق شهري 

  عدم امكان ارزشيابي ونظر سنجي در كليه جلسات آموزشي  -
  :فرصتها 

     ورش در اجراي برنامه همكاري آموزش وپر -
 در دسترس بودن قشر عظيم دانش آموزي در محيط آموزشي مدرسه  -
 امكان شكل گيري واصالح رفتار در گروه سني دانش آموزي  -
 استفاده از فضاي مدارس براي برقراري ارتباط و آموزش خانواده ها  -
 امكان آموزش مسائل بهداشتي به پرسنل آموزشي واجرايي آموزش وپرورش  -
  در مدارس ...امكان اطالع رساني از طريق توزيع پمفلت ،اطالعيه بهداشتي و -

  :تهديدها 
 عدم وجود يا كمبود امكانات سمعي وبصري در مدارس شهرستان  -
 عدم استقبال وهمكاري كامل برخي از مديران وپرسنل آموزش وپرورش  -
 در دسترس نبودن منابع علمي كافي  -
 اعات آموزشي دانش آموزان به آموزش مطالب بهداشتي اختصاص نداشتن زمان مشخص از س -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

   خدمات مراقبتي دانش آموزان:عنوان برنامه -2-1-51

 :امهنوع برن -2-1-51-1
  منطقه اي          ملي                         

 منطقه اي پايلوت               ملي پايلوت                                                       
  ارتقاء سالمت دانش آموزان مدارس منطقه  تحت پوشش دانشگاه:هدف كلي:اهداف برنامه -2-1-51-2

  : اهداف اختصاصي 
، پايـه اول راهنمـايي و   ابتـدايي پايـه  اول   دانش آموزان ) معاينه عمومي پزشكيغربالگري (مراقبت  پوشش كامل  -

 پايه اول متوسطه  
 پيگيري و ارجاع تخصصي دانش آموزان -
 ه تعيين  ميزان اختالل يا بيماري در دانش آموزان مراقبت شد -
 تشكيل شناسنامه سالمت دانش آموز -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-51-3
  مقطع و جنس  موزان تحت پوشش برنامه برحسبدرصد دانش آ -
 برحسب مقطع و جنس ) معاينه پزشكي عمومي -غربالگري (شده  مراقبت درصد دانش آموزان  -
 درصد دانش آموزان نيازمند به ارجاع تخصصي  -
 درصد دانش آموزان پيگيري شده  -
     درصد دانش آموزان مبتال به اختالل يا بيماري برحسب نوع آنها -

مشـغول بـه تحصـيل     مدرسـه 437دانش آموز در67606تعداد88-89در سال تحصيلي:وضعيت فعلي برنامه -2-1-51-4
از ايـن  % 80در نيمسال اول سال تحصيلي خـدمات مراقبتـي حـدود   .آنان تحت پوشش  قرار گرفته اند % 3/96حدود  بوده كه

اول دانـش آمـوزان پايـه    از %92دانـش آمـوزان پايـه اول ابتـدايي و    % 90قابل ذكر اسـت كـه    . دانش آموزان انجام شده است
ارجاعـات تخصصـي دانـش آمـوزان معاينـه      . از دانش آموزان پايه اول متوسطه مورد مراقبت قرار گرفته انـد  % 57وايي راهنم

  .شده نيزپيگيري و انجام شده است 
  :نقاط قوت 

 زان نيازمند به ارجاعانجام ارجاعات تخصصي دانش آمو -
 ارزيابي مقدماتي و معاينات عمومي پزشكي دانش آموزان  -
  شناسايي اختالل يا بيماري در دانش آموزان -
 شناسايي بيماريهاي واگير در مدارس -

  :نقاط ضعف 
  كمبود نيروي بهداشتي مرد در مراكز بهداشتي درماني -

 :فرصتها 
  در دسترس بودن دانش آموزان جهت انجام برنامه -
 شناسايي زود هنگام اختالالت وبيماريها در دانش آموزان  -

  : تهديدها 
 همكاري ناكافي بعضي از مديران مدارس جهت ارجاع بموقع دانش آموزان  -
 همكاري ناكافي مربيان بهداشت آموزش و پرورش در زمينه ارسال بموقع آمار معاينات -
 برخي از والدين دانش آموزان ناكافي  پيگيري  -
  اتاق بهداشت و تجهيزات موردنياز در اكثر مدارس س نبودن در دستر -
 امكان ارجاع تخصصي رايگان دانش آموزان نبود  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

ان مركـز فنـي حرفـه اي  شـهيد موسـويان، سـربازان       آمـوزش كـارآموزان جـو(سـالمت جوانـان: عنوان برنامـه - 2-1-52
 )مستقر در پادگان هاو زندانيان جوان در ندامتگاه كاشان 

 :نوع برنامه  -2-1-52-1
  منطقه اي                                 ملي      

                                       ه اي پايلوتمنطق     ملي پايلوت                                                           

 :اهداف برنامه -2-1-52-2
  : هدف كلي

سـربازان مسـتقر در پادگـان هـاو زنـدانيان جـوان در        ،ارتقاء سالمت كارآموزان جوان مركز فني وحرفه اي شهيد موسويان
  ندامتگاه كاشان  

  :اهداف اختصاصي 
سربازان مستقر در پادگان هاو زندانيان در ندامتگاه  ،نجي كارآموزان جوان مركز فني حرفه اي شهيد موسويان نياز س -

  در زمينه سالمتكاشان 
سربازان مستقر در پادگان هاو زندانيان جوان در  افزايش آگاهي كارآموزان جوان مركز فني حرفه اي شهيد موسويان، -

  هاي تعيين شده براساس نياز سنجي در راستاي اولويت ندامتگاه كاشان
سربازان مستقر در پادگان هاو زندانيان جوان در  ،اي شهيد موسويان افزايش انگيزه كارآموزان جوان مركز فني حرفه -

  جهت رعايت موازين سالمت  ندامتگاه كاشان 
 ) به منظور آموزش همساالن(شان و زندان كا ها پادگان ،موسوياناي شهيد حرفه در مركز فني سالمت همياران گروه تشكيل  -
سربازان مستقر در پادگان هاو زندانيان جوان در  ،جلب مشاركت كارآموزان جوان مركز فني حرفه اي شهيد موسويان -

 در زمينه برنامه هاي سالمتندامتگاه كاشان 
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-52-3
  جلسات آموزش سالمت جهت كارآموزان درصد -  درصدكارآموزان آموزش ديده در زمينه سالمت  -
  درصد جلسات آموزش سالمت  جهت زندانيان جوان  -   آموزش ديده در زمينه سالمت  جوان درصد زندانيان - 

 درصدسربازان آموزش ديده در زمينه سالمت  -
 درصد جلسات آموزش سالمت  جهت سربازان در پادگانها-
  :وضعيت فعلي برنامه -2-1-52-4
ــد     ضــ - ــه گردي ــربط ارائ ــا حضــور مســئولين ذي ــتاوردهاي آن در جلســاتي  ب ــه ودس ــات .رورت اجــراي برنام ــق توافق طب

بعمـل آمــده برنامــه ريــزي الزم صــورت گرفتـه وفــرم پرسشــگري جهــت نيــاز سـنجي وتعيــين اولويــت آمــوزش ســالمت    
  . تهيه گرديده است

  :فرصتها 
 نامه از بر)  مراكز فوق الذكر (حمايت مسئولين ذيربط  -
  در دسترس بودن جوانان در مراكز فوق الذكر  -

 : تهديدها

 ناهمگن بودن كارآموزان وزندانيان از نظر گروه سني -
 آسيب پذيري باال در برخي افراد گروههاي فوق -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه- 1
 :دانشگاهبهداشتي معاونت -2-1

 توسعه ،نظارت ،هدايت واجراي برنامه هاي ارتباطي : برنامه عنوان -2-1-53

  : برنامه نوع -2-1-53-1
  اي منطقه                               ملي 

                                        پايلوتايمنطقه                     پايلوتملي                                          

 :برنامه اهداف -2-1-53-2
 هاي نظام سالمت از برنامه مجدانه حمايت جهت وغيردولتي  رگانهاي دولتيا نهادهاو سازمانها، مسؤولين و مردم نمودن حساس -
 جلب مشاركت خيرين سالمت -
 :برنامهعمده شاخصهاي -2-1-53-3

 متسئولين به برنامه هاي نظام سالدرصد افزايش توجه مردم و م -
 درصد افزايش آگاهي مردم از برنامه هاي سالمت -
 سازمانها،نهادها وارگانهاي دولتي وغيردولتي با نظام سالمتدرصد افزايش همكاريهاي -

 :برنامهفعلي وضعيت -2-1-53-4
   سازندگي سپاه رارگاه بسيجق پزشكي وفرماندهي علوم دانشگاه مابين معاونت بهداشتي في نامه عقدتفاهم  -
  تشكيل جلسه با سازمان تبليغات اسالمي شهرستان -
  شركت در جلسات هم انديشي فرهنگسراي مهر-
 همكاري با نهضت سواد آموزي جهت برگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه سالمت-

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

   :معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1
 توسعه ،هدايت، پايش ونظارت برنامه هاي آموزشي :عنوان برنامه -2-1-54

  :نوع برنامه -2-1-54-1
  اي منطقه                                         ملي            

  پايلوت ايمنطقه                         پايلوتملي                                                 

 :اهداف برنامه -2-1-54-2
  :اهداف برنامه 

 تعيين نيازهاي آموزشي جامعه براساس گروههاي هدف -
 تعيين اولويت هاي آموزشي منطقه با استفاده از برنامه نرم فزاري -
 براساس اولويتهاي آموزشييراستادهي به برنامه هاي آموزش  -

 :هاي عمده برنامه شاخص -2-1-54-3
 درصد آموزشهاي گروهي انجام شده در مراكز بهداشتي درماني براساس اولويتهاي آموزشي تعيين شده -
 درصد استفاده از شيوه هاي مشاركتي در آموزشهاي گروهي در مراكز بهداشتي درماني -
 گروههاي هدف در برنامه هاي آموزش جامعهدرصد پوشش  -
 برنامه هاي آموزش جامعهدرصد مشاركت پرسنل در انجام -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-54-4
جهـت پرسـنل   اولويت بندي و اولويتهاي تعيين شده توسـط واحـدهاي سـتادي     در ابتداي سال جاري فرمت جديد -

      .مراكز ارسال شده است تا براساس دستورالعمل ارائه شده نيازهاي آموزشي منطقه تحت پوشش تعيين گردد
  برنامه نرم افزاري جهت ثبت اولويتها و تعيين نيازهاي آموزشي به روزرسانيارتقا و-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 3
  :دانشگاه بهداشتي معاونت -1-٢

 توسعه ،نظارت ،هدايت واجراي برنامه هاي اطالعاتي:  عنوان برنامه  -2-1-55

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

  پايلوت اي منطقه                      پايلوت ملي                                              

  : اهداف برنامه  -2-1-55-2
  :اهداف برنامه 

  سالمت آموزش مداخالت منظورطراحي تخصصي به اطالعات در زمينه وگزارش ادواري اطالعات وارائه آوري،تحليل جمع-
  زمينه رفتارهاي مرتبط باسالمت در )كيفي وكمي(انجام پژوهش هاي كاربري -
 تشكيل وبه روز رساني بانك اطالعات آموزش سالمت-

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-55-3
 اعالم شده ازسوي واحد ها  افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي انجام شده درراستاي عناوين پژوهشي -

 افزايش تعداد كارگاههاي آموزشي برگزار شده مرتبط باروش تحقيق ويژه پرسنل  -

 .افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي كه نتايج كاربردي داشته اند  -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-55-4
   ي پزوهشي معاونت بهداشتيتعيين اولويتها -     تشكيل شوراي پژوهشي وبرگزاري جلسات شوراي پژوهشي -
 هاهماهنگي با واحد  -

  
  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 4

 : دانشگاه بهداشتي معاونت-2-1

 هدايت،اجرا،پايش وارزشيابي برنامه  توليد رسانه هاي آموزش سالمت:  عنوان برنامه  -2-1-56

 نوع برنامه -2-1-56-1

  اي منطقه                                   ملي        
  پايلوتايمنطقه              پايلوتملي                                            

 :اهداف برنامه -2-1-56-2
  :اهداف برنامه 

تغييـر   افـزايش آگـاهي،   اثربخشي بيشتر آموزشها در گروهاي هدف مختلف در راسـتاي  توسعه وتقويت و -
 رنگرش وتغيير رفتا

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-56-3
  ارتقاي سواد بهداشتي گروهاي هدف به منظور تامين وارتقاي سالمت آنان-
  اصالح نگرش هاي غلط وايجاد انگيزه هاي مثبت در گروهاي هدف -

  مت آنان توسعه مهارتهاي فردي وگروهي به منظور تامين وارتقاي سال-      
 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-56-4
 شناسايي موسسات برتر جهت تهيه وتوليد رسانه هاي آموزشي-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 ديان صنوف توليدي خدماتيصدور صالحيت بهداشتي براي متص:  عنوان برنامه  -2-1-57

 :نوع برنامه  -2-1-57-1
  منطقه اي                              ملي      

  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                          

 :اهداف برنامه -2-1-57-2
  :هدف كلي

 ر كارگران دركارگاههاي كوچك كاهش بيماريهاي ناشي از كا -

  : اهداف اختصاصي
  پيگيري جهت كنترل عوامل زيان آور در كارگاههاي صنفي      -
 انجام معاينات دوره اي كارگران صنوف    -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-57-3
 درصد پوشش كارگاههاي صنفي -

 درصد عوامل زيان آور كنترل شده در كارگاههاي صنفي  -

  رصد كارگران معاينه شده كارگاههاي صنفيد      -
تـاكنون جهـت ارتقـاء آگـاهي كـارگران بعضـي صـنوف در زمينـه بهداشـت محـيط كـار            :وضعيت فعلي برنامه -2-1-57-4

 125مورد بازديد از كارگاههـاي صـنفي و صـدور تأييديـه بهداشـتي انجـام شـده و از        107،  88كالسهاي آموزشي اجرا و در سال 
  .ينه دوره اي بعمل آمده است كارگر معا

  :نقاط قوت 
  برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت پزشكان انجام دهنده معاينات كارگران -

 :نقاط ضعف 
  عدم وجود كارشناس بهداشت حرفه اي در كل مراكز بهداشتي درماني -

  :فرصتها 
  همكاري اتحاديه هاي صنفي و مجمع امور صنفي  -

  :تهديدها 
  صوص هدف از استعالم بهداشتيآگاهي كم كارگران در خ -
نامناسب بودن محيط كار كارگران در كارگاههاي داخل شهر و عدم امكان بهسازي ايـن كارگاههـا بعلـت اسـتيجاري و      -

 داخل منطقه مسكوني بودن آنها

 عدم استعالم بهداشتي بعضي اتحاديه هاي صنفي -

 نفر 10مشمول قانون كارنبودن كارگاههاي زير  -
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  اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي  برنامه - 
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

  نظارت و بازرسي از كارگاهها ، كارخانجات و معادن :  عنوان برنامه  -2-1-58

 :نوع برنامه  -1- 2-1-58
  منطقه اي     ملي                               

 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                

 :اهداف برنامه -2-1-58-2
  كنترل عوامل زيان آور محيط كار در كارگاهها،كارخانجات و معادن:  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
  تحت پوشش بازديد قراردادن كارگاهها ، كارخانجات و معادن 

 ردادن شاغلين كارگاهها،  كارخانجات ومعادنتحت پوشش قرا

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-58-3
 درصد كارگاهها ، كارخانجات و معادن داراي عوامل زيان آور  -

  درصد كارگران كارگاهها، كارخانجات و معادن در معرض عوامل زيان آور   -       
  درصد عوامل زيان آور كنترل شده -       

 

اين برنامه تاكنون از طريق بازديد از مراكز فوق الـذكر ،پيگيـري ،ارسـال نامـه رفـع نـواقص       :وضعيت فعلي برنامه -2-1-58-4
  .  واخطاريه و معرفي به مراجع قضايي انجام شده است 

  :نقاط قوت 
  وجود برنامه زمانبندي مناسب جهت انجام بازديد و پيگيري -
  وكارخانجات همكاري واحد نقليه جهت پوشش كارگاهها -

   :نقاط ضعف 
  كمبود نيروي انساني جهت تحت پوشش كامل قراردادن كارگاهها و كارخانجات  -
  كمبود اعتبار و عدم تخصيص به موقع اعتبارات موجود-

   :فرصتها 
  وجود قانون كار و آئين نامه تاسيسات و تسهيالت بهداشتي كارگاهها - 

  دور يا تمديد جواز كسباستعالم بهداشتي مجمع امور صنفي جهت ص -
  وجود شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار در شهرستان   -

    :تهديدها 
  وجود كارگاههاي مزاحم در داخل شهرو عدم انتقال كامل آنها به شهرك صنايع كارگاهي  -
بهداشـتي و نـاچيز بـودن جـرائم تعيـين شـده بـراي         عدم همكاري به موقع دادگاه جهت برخورد با متخلفـين از اصـول و مـوازين    -

  كارفرمايان متخلف
 نامناسب بودن وضع اقتصادي اغلب كارفرمايان جهت كنترل عوامل زيان آور محيط كار -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 ايستگاه بهگر   :ن برنامه عنوا -2-1-59

 :برنامه نوع  -2-1-59-1
  منطقه اي            ملي                     

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                     

  : اهداف برنامه -2-1-59-2
و پيشگيري در زمينه از كارافتادگي زودرس آنهـا در اثـر بـروز سـوانح و     حفظ و ارتقاء سطح سالمت كارگران   :هدف كلي 

  حوادث محيط كار از طريق ارتقاء سطح آگاهي بهگران  در زمينه مسائل بهداشتي ـ ايمني و ارائه خدمات كمكهاي اوليه
  :اهداف اختصاصي 

  كاهش ميزان حوادث و بيماريها در محيط كارارائه خدمات بهداشتي و كمكهاي اوليه و نيز خدمات ايمني و حفاظتي براي   -
 ارتقاء سطح آگاهي بهگران در خصوص جديدترين مطالب بهداشتي و ايمني  -
 : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-59-3

  نفر  50 - 499و  20 – 49درصد كارگران در معرض عوامل زيان آور محيط كار در كارگاههاي  -
 در كارگاههاي مذكور تسهيالت بهداشتي مناسب درصد كارگران برخودار از تأسيسات و -

ايستگاه بهگر دركارخانجات وجود داردكه آمـار حـوادث شـركت را     96در حال حاضر:وضعيت فعلي برنامه -2-1-59-4
  .شش دوره بازآموزي براي بهگران اجرا شده است  88به اين مركز ارسال مي نمايند همچنين در سال 

   :نقاط قوت 
  اه بهورزي  و  همكاري پرسنل آن مركز با اين واحدوجود آموزشگ -
  ارائه كيت بهگر به بهگران در پايان دورة آموزشي بطور رايگان -

  : نقاط ضعف 
  )از سيكل تا ليسانس(ناهماهنگ بودن سطح سواد بهگران بدليل داشتن مدارك مختلف  -
  نبود مجوز براي مصرف اعتبار طرح جهت تشويق بهگران  -
 دن دوره آموزش عملي كمكهاي اوليه بهگران در اورژانسكوتاه بو -

  عدم گزينش بهگران هنگام شروع دوره آموزشي      -
 : فرصتها 
  همكاري هالل احمر و مركز اورژانس بيمارستانها با معاونت بهداشتي جهت آموزش بهگران  -

   :تهديدها 
 رح بهگروضعيت نابسامان  اقتصادي كارفرمايان  اغلب كارخانجات مشمول ط -

 پايين بودن سطح آگاهي كارفرمايان از قوانين كارواستقبال كم آنان نسبت به اعزام بهگر به كالسهاي بازآموزي -

 نبود دستورالعملي در خصوص قانوني بودن ايستگاه بهگر -

  غيرفعال بودن بعضي از بهگران  در محيط كار درزمينه انجام امور بهداشتي وايمني -
 گران بدليل اعزام به خدمت سربازي و يا قراردادي بودن آنانترك محل كار بعضي از به -
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 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  فعال نمودن ونظارت بر خانه هاي بهداشت كارگري : عنوان برنامه  -2-1-60
 : برنامه نوع  -2-1-60-1

  منطقه اي            ملي                     
 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                       

  : اهداف برنامه -2-1-60-2
حفظ و ارتقاء سطح سالمت كارگران و پيشـگيري در زمينـه از كارافتـادگي زودرس آنهـا در اثـر بروزحـوادث         :هدف كلي 

  وبيماريهاي شغلي كار از طريق كنترل عوامل زيان آور محيط كار
  :اف اختصاصي اهد

  كنترل عوامل زيان آور محيط كار  -
  ارائه خدمات بهداشتي و كمكهاي اوليه و نيز خدمات ايمني وحفاظتي براي كاهش ميزان حوادث و بيماريها در محيط كار-
 ارتقاء سطح آگاهي بهگران در خصوص جديدترين مطالب بهداشتي و ايمني   -
 : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-60-3

  نفركارگر به باال  50رصد كارگران در معرض عوامل زيان آور محيط كار در كارگاههاي دارايد -
 در كارگاههاي مذكور درصد كارگران برخودار از تأسيسات و تسهيالت بهداشتي مناسب -

نـان  خانه بهداشت كارگري فعال دركارخانجات وجود داردكـه كاردا  27در حال حاضر :وضعيت فعلي برنامه -2-1-60-4
  .وكارشناسان بهداشت حرفه اي بعنوان مسئول خانه بهداشت در اين شركتها مشغول فعاليتند

   :نقاط قوت 
  تا كنون 68اجراي برنامه از سال  -

  : نقاط ضعف 
  كمبود اعتبار كافي براي اجراي طرح  -

 : فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي  -

   :تهديدها 
 به راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري در كارخانه عدم پذيرش تعدادي كارفرمايان نسبت -

 وضعيت نابسامان  اقتصادي كارفرمايان  اغلب كارخانجات مشمول طرح خانه هاي بهداشت كارگري -

 عدم تمايل بعضي از كارشناسان بهداشت حرفه اي نسبت به اشتغال دائم در كارخانه بدليل پايين بودن سطح حقوق  -
 هماهنگي با اين معاونت جهت فعال نمودن خانه هاي بهداشت كارگري عدم همكاري اعضاي شوراي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه -                2

  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

     كارفني و بهداشت حفاظتكميتهفعال سازي و نظارت بر: عنوان برنامه  -2-1-61

 : برنامه نوع  -2-1-61-1
  منطقه اي     ملي                              

 ملي پايلوت                       منطقه اي پايلوت                                              

 :اهداف برنامه -2-1-61-2
   :هدف كلي 

رات حفاظتي و بهداشتي در محيط كـار و پيشـگيري از بـروز    جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقر -
  نفر كارگر به باال 25بيماريها و حوادث شغلي در كارخانجات داراي 

  :اهداف جزئي
كميتــه در تهيــه و بكــارگيري امكانــات بهداشــتي و اجــراي   يارتقــاء ســطح آگــاهي مــديران و ســاير اعضــا  -

  دستورالعمل و قوانين بهداشتي و حفاظتي 
  سطح آگاهي كاردانان وكارشناسان بهداشت حرفه اي كميته ها از طريق اجراي كالسهاي باز آموزي ارتقاء  -
  HSEاز طريق خود مميزي و استقرار سيستم  بررسي مشكالت بهداشتي و ايمني داخل كارخانه -

شاغل در  اي آور كارخانه از طريق كاردان يا كارشناس بهداشت حرفه شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان -
 شركت

 اي افزايش همكاري برون بخشي نيروهاي بهداشت حرفه -

 ايجاد هماهنگي در عملكرد كارشناسان بهداشت حرفه اي كارخانجات -
 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-61-3
  درصد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار فعال به كل كارخانجات مشمول طرح  -
 اه درصد صورتجلسات ارسالي از كميته -

 آور در اين كارخانجات  آور كنترل شده محيط كار به تفكيك نوع عامل زيان درصد عوامل زيان -

 درصد كارگاههاي داراي تاسيسات و تسهيالت بهداشتي مناسب  -

 كارخانجات  ايندرصد حوادث و بيماريهاي ناشي از كار      -

كميتـه مـذكور بـا بكـارگيري يـك نفـر       ، طـرح  كارخانـه مشـمول122تاكنون در: وضعيت فعلي برنامه  -4-  2-1-61
جهـت مسـؤولين    88كاردان يا كارشناس بهداشت حرفه اي به عنوان مسؤول كميته راه انـدازي و فعـال شـده و درسـال    

ره بازآموزي اجرا و از طريق تكميل چك ليست ،نظارت برفعاليت كاردانان و كارشناسان ود 16كميته ها  بهداشت اين
  .خانجات انجام شده استبهداشت حرفه اي كار
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  :نقاط قوت 
  قانون كار و آئين نامه اجرايي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار 93وجود ماده  -
 تكميل چك ليست نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار توسط واحد بهداشت حرفه اي -

 اي مسؤول بهداشت كميته هاصدور تأييديه يك ساله جهت كاردانان يا كارشناسان بهداشت حرفه  -

 اي ها توسط مسئول واحد بهداشت حرفه هماهنگي و اجراي مناسب برنامه -

 اي جهت ارتقاء سطح آگاهي آنان براي كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه  كالسهاي بازآموزياجراي  -
  :نقاط ضعف 

ت بـر تشـكيل كميتـه حفاظـت     اي مراكز بهداشتي درماني جهت پيگيري و نظـار  كمبود پرسنل بهداشت حرفه -
  فني و بهداشت كار

 هاي حفاظت فني و بهداشت كار عدم وجود اعتباركافي جهت تشويق كارشناسان نمونه كميته -

  نبود يك فضاي آموزشي مناسب براي تشكيل جلسات آموزشي -
  :فرصتها
  همكاري اداره كار و امور اجتماعي در راه اندازي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار -
  وجود دانشكده بهداشت در شهرستان و امكان استفاده از اساتيد آن جهت برگزاري كالسهاي آموزشي  -
اي كارخانجــات و شــركتهاي  اســتفاده از نقطــه نظــرات، تجــارب و پيشــنهادات كارشناســان بهداشــت حرفــه  -

 خصوصي 

 راه اندازي انجمن بهداشت حرفه اي در سطح شهرستان  -

 بطور دائم در كارخانجات توسط كارفرمايانبكارگيري بعضي از كارشناسان  -

هــاي حفــاظتي فنــي و   اي در شهرســتان جهــت عضــويت در كميتــه وجــود فــارغ التحصــيالن بهداشــت حرفــه -
   بهداشت كار     

 : تهديدها

 كارفرمايان نسبت به تشكيل كميته مذكوربعلت وضعيت اقتصادي نابسامان اغلب صنايع كم استقبال -

 لب كارفرمايان نسبت به قوانين كارغا گاهيآپايين بودن سطح  -

اي جهــت كنتــرل عوامــل   كارشناســان وكاردانهــاي بهداشــت حرفــه يوتجربــ علمــي ن اطالعــاتبــود ناكــافي -
  زيان آور محيط كار

 اي در جلسات آموزشي به موقع و منظم بعضي از كارشناسان بهداشت حرفه عدم حضور -

اي نسبت به  اشتغال در كارخانه بطـور دائـم بـدليل پـايين بـودن سـطح       عدم تمايل كارشناسان بهداشت حرفه  -
 حقوقشان

 قانون كار 93عدم وجود قانون جهت جريمه كردن كارفرمايان متخلف از اجراي ماده  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 ارگونومي :عنوان برنامه  -2-1-62

 :برنامه  نوع -2-1-62-1
  منطقه اي     ملي                                

 منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                                 
  :اهداف برنامه -2-1-62-2

   ن از طريق كنترل و بهبود شرايط ارگونوميكي در محيطهاي كارسطح  سالمتي كارگرا  ارتقاء :هدف كلي
  : اهداف اختصاصي 

تعيين درصد كارگاههاي داراي شرايط نامطلوب ارگونوميكي در شهرسـتان و درصـد افـراد شـاغل در معـرض        -
  اين عامل زيان آور

 ارتقاء سطح آگاهي گروه هدف   -
  ارگونوميكي در كارگاههاي تحت پوشش بررسي و ارزشيابي شاغلين در معرض شرايط نامناسب  -
  پيگيري جهت بهبود كارگاههاي شناسائي شده داراي شرايط نامطلوب ارگونوميك -
 آگاه نمودن كارگران در معرض شرايط نامطلوب ارگونوميكي به اثرات سوء اين عامل زيان آور -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-62-3
 رگونوميكي درصد كارگاههاي داراي عوامل زيان آور ا -
  آور ارگونوميكي محيط كار  درصد شاغلين در معرض عامل زيان -
 درصد بروز بيماريهاي اسكلتي عضالني ناشي از كار  -

اين طرحاز طريـق اجـراي دوره هـاي آموزشـي و بـازآموزيو پيگيـري جهـت        تا كنون:وضعيت فعلي برنامه -2-1-62-4
نيز بـراي كاردانـان و كارشناسـان بهداشـت حرفـه اي ،       88رسال اصالح پوسچرهاي كاري در كارخانجات انجام شده ،د

بهگران كارخانجات ، بهورزان مراكز بهداشتي درماني روستايي و كل كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي و محيط 
  .حوزه معاونت بهداشتي دوره آموزشي برگزار گرديد

  :نقاط قوت  
هاي حفاظت فني و بهداشت كار جهت رفـع عوامـل زيـان آور    همكاري كارشناسان بهداشت حرفه اي وكميته  -

 ارگونومي در كارخانجات 
 مجهز بودن واحد به دوربين جهت نمايش پوسچرهاي داراي خطر عوامل زيان آور ارگونوميكي  -

  :نقاط ضعف    
  مجهز نبودن واحد به كيت ارگونومي -

 وسعت برنامه هاي ارگونومي و عدم وجود متخصص در اين زمينه -
 كمبود اعتبار جهت اجراي برنامه هاي ارگونومي -

 بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت با اين معاونت ش: فرصتها       
  كاربرد مبحث ارگونومي  در كليه مشاغل  -

  : تهديدها    
  غيرمحسوس بودن عوارض ارگونوميكي در كارگران بعلت مزمن بودن بيماري  -
 محيط كار در آيين نامه مشاغل سخت و زيان آورمطرح نشدن  عوامل ارگونوميكي زيان آور -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

  :  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1
 مديريت ايمني شيميايي و حمل و نقل مواد شيميايي:  عنوان برنامه  -2-1-63

 :مه نوع برنا -2-1-63-1
  منطقه اي                          ملي          

 منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت                                                       
 :اهداف برنامه -2-1-63-2

و بيماريهـاي   آور محيط كار جهـت كـاهش حـوادث    گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل شيميايي زيان شناسايي ، اندازه  :هدف كلي
  ناشي از مواد شيميايي
  : اهداف اختصاصي

 همكاري برون بخشي در پيشگيري از حوادث شيميايي -
 تشكيل و فعاليت كميته ايمني مواد شيميايي -
 خطر يا كم خطر بجاي مواد شيميايي خطرناك استفاده از مواد شيميايي بي -
 ايمن سازي امكانات حمل و نقل مواد شيميايي-
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-63-3
 درصد حوادث جاده اي در حمل و نقل مواد شيميايي -
  درصد كارگران در معرض تماس با مواد شيميايي  -
  درصد كارگران مبتال به بيماريهاي ناشي از كار با مواد شيميايي-
جلسه برگزار و براي تهيه پروفايل  3ا كنون تاكنونكميته ايمني شيميايي شهرستان تشكيل و ت:وضعيت فعلي برنامه -2-1-63-4

  . ايمني شيميايي شهرستان برنامه ريزي شده و مشكالت ايمني شيميايي پيگيري شده است
  :ط قوت نقا
اي ، بهگران و بهداشتياران در خصوص بيماريهـاي ناشـي از كـار بـامواد شـيميايي       آموزش كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه -

 كار               توسط متخصص طب 
  تعدادي از مواد شيميايي در واحد MSDSدسترسي به اينترنت جهت آگاهي از  -

     :نقاط ضعف 
 عدم وجود متخصص شيمي وسم شناسي در واحد -

  : فرصتها
  آگاهي جامعه از خطرات بعضي مواد شيميايي - 

  حرفه اي شاغل در  كارخانجاتمواد شيميايي مصرفي كارخانجات توسط كارشناسان بهداشت  MSDSتهيه  -
  وجود كميته ايمني شيميايي شهرستان -
  

    : تهديدها
  همكاري نكردن اغلب كارفرمايان  و بعضي ادارات مربوطه جهت تهيه و ارسال ليست كامل مواد شيميايي مصرفي -
  د در بازار با نام تجارتيامكان ضعيف دسترسي به نام علمي يا فرمول بعضي از مواد شيميايي بدليل توزيع اين موا - 

 عدم پيگيري فعاليت كميتهايمني شيميايي استاني توسط استانداري-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

   )تعاش ، روشنايي ، سر و صدا ، شرايط جوي ار(كنترل عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار:  عنوان برنامه  -2-1-64

 :برنامه  نوع -2-1-64-1
  منطقه اي          ملي                          

 منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                                                      

  :اهداف برنامه -2-1-64-2
ر بيماريهاي ناشي از كار كارگران در معرض عوامل فيزيكي زيان آور و كاهش عوامل فيزيكـي   كاهش آما :هدف كلي

  زيان آور محيط كار
  :اهداف اختصاصي 

ارتقاء سطح آگاهي كليه كارشناسان و كاردانان درگير در زمينه شناسايي ، كنترل و يا حذف عوامل فيزيكي زيان آور  -
 در محيط كار  

 نفر 20زشيابي عوامل زيان آور فيزيكي در كارگاههاي با بعد كارگري كمتر از گيري و ار اندازه -

 نفر كارگر  20گيري و ارزشيابي عوامل زيان آور فيزيكي  در كارگاههاي با بيش از  نظارت بر اندازه -

 كاهش كارگران در معرض عوامل فيزيكي زيان آور بيش از حد مجاز محيط كار  -

 :ده برنامهشاخصهاي عم -2-1-64-3
  درصد كارگارهها و كارخانجات داراي عوامل فيزيكي زيان آور -
  درصد كارگران در معرض عوامل فيزيكي زيان آور -
 درصد كارگران مبتال به بيماريهاي شغلي ناشي از عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-64-4
و درخواسـت كنتـرل    WBGTهاي هدف ، اندازه گيري سـرو صـدا ، روشـنايي و    تاكنون اين طرح به شكل آموزش گروه

  . عوامل فيزيكي زيان آور از مديران در قالب نامه رفع نواقص و ارجاع كارفرمايان متخلف به مراجع قانوني اجرا شده است 
  :نقاط قوت 

  مجهز بودن واحد بهداشت حرفه اي به تعدادي دستگاههاي اندازه گيري   -
  ود متخصص طب كار در شهرستان وج -
  وجود فارغ التحصيالن بهداشت حرفه اي در شهرستان جهت اشتغال در صنايع -

  :نقاط ضعف 
  كمبود پرسنل بهداشت حرفه اي براي بازديد از واحدهاي كوچك -
  كمبود وسايل اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار -
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  :فرصتها
دستگاههاي توليدفرش با سروصداي كمتر از حد مجاز بجاي دستگاههاي قديمي بـا  استقبال كارفرمايان در بكارگيري  -

  آلودگي صوتي باال
وجودكارشناسان بهداشت حرفه اي مسؤول كميته هاي حفاظـت فنـي و بهداشـت كـار در كارخانجـات  جهـت انـدازه        -

 گيري  عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

  عوامل زيان آوركارخانجات وجود شركتهاي خصوصي جهت اندازه گيري  -
  همكاري اداره تعزيرات حكومتي د ررسيدگي به پرونده هاي متخلفين از مقررات بهداشت محيط كار-
 توجيه بودن بعضي از كارفرمايان به دليل قانون مشاغل سخت و زيان آور -

ن اور قبـل از انجـام   ملزم نمودن شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طـب كـار جهـت انـدازه گيـري عوامـل زيـا        -
  معاينات 
  :تهديدها 

  بكارگيري راههاي كنترل فردي بجاي كنترل مديريتي توسط اغلب كارفرمايان جهت كنترل عوامل فيزيكي زيان آور -
  همكاري ضعيف بعضي از كارفرمايان با كارشناسان بهداشت حرفه اي در اين زمينه  -
 رمايان براي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارنبود پشتوانه قانوني جهت ملزم نمودن كارف - 

 عدم همكاري مراجع قضايي در رسيدگي سريع  به پرونده هاي كارفرمايان متخلف و ناچيز بودن جرايم تعيين شده -

 اختصاص اغلب صنايع شهرستان به مشاغل ريسندگي و بافندگي داراي عوامل زيان آور فيزيكي -

 جود گرما و شرايط جوي نامناسب گرمسيري بودن منطقه و و -

  وضعيت نامطلوب اقتصادي اغلب كارفرمايان صنايع -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

و مـديريت  ) OHSAS 18001(استقرار سيستم هـاي مـديريت ايمنـي و بهداشـت حرفـه اي      :عنوان برنامه  -2-1-65
  درصنايع)HSE(بهداشت ، ايمني و محيط زيست

 :برنامه  نوع -2-1-65-1
  منطقه اي       ملي                              

  منطقه اي پايلوت ملي پايلوت                                                                     

  :اهداف برنامه -2-1-65-2
  حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در صنايع و استاندارد سازي محيط كاركاهش  - :هدف كلي 

  :اهداف جزئي 
  شناسايي عوامل زيان آور محيط كار از طريق خود مميزي و اجراي سيستم مديريت نوين -
 اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار -    كنترل عوامل زيان آور محيط كار -
 بهسازي تأسيسات و تسهيالت بهداشتي كارخانجات  -    اينات دوره اي كارگران انجام مع -
 ارتقاء سطح آگاهي مديران صنايع در زمينه بهداشت حرفه اي -
 ايجاد سيستم آموزشي و بكارگيري نيروهاي بهداشت حرفه اي در كارخانجات -
 يآموزش كارگران در زمينه اصول بهداشت محيط كار و بيماريهاي شغل-
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-65-3
 درصد كارخانجات داراي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي -
  درصد كارگران آموزش ديده -    درصد عوامل زيان آور كنترل شده دراينگونه صنايع-

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-65-4
ن و كارشناسـان بهداشـت حرفـه اي كارخانجـات و     براي كاردانـا  HSE و   OHSAS 18001برگزاري دوره آموزشي 

ملزم نمودن تعدادي از كارفرمايان در اقدام به استقرار اين سيستم ها در كارخانجات از طريق مكاتبه از جمله فعاليت هاي 
  .انجام شده دراين زمينه مي باشد

 :نقاط قوت 
 هداشت حرفه اي كارخانجاتبراي كاردانان و كارشناسان ب OHSAS 18001برگزاري دوره آموزش   -
 براي كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي كارخانجات HSEبرگزاري دوره آموزش  -

   :نقاط ضعف 
 عدم وجود قانون جهت موظف نمودن كارفرمايان بمنظور استقرار اين سيستم -
  كمبود كارشناس با تجربه در منطقه  -

  :فرصتها 
 لتحصيل بهداشت حرفه اي در شهرستانوجود كاردانان و كارشناسان فارغ ا  - 

 ملزم بودن كارفرمايان جهت گرفتن اين مجوز براي صادرات محصوالت كارخانه  -
  وجود شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي در شهرستان -

  :تهديدها 
 آگاهي كم اغلب مديران صنايع در زمينه فوايد استقرار اين سيستم در كارخانجات  -
    OHSAS 18001عدم وجود شركتهاي  مجوز دهنده در شهرستان براي استقرار سيستم -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
    

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 طرح بقا و بهسازي كارگاههاي قاليبافي: عنوان برنامه  -2-1-66

 :برنامه نوع -2-1-66-1
  منطقه اي        ملي                          
 ملي پايلوت                     منطقه اي پايلوت                                                 

  :اهداف برنامه -2-1-66-2
  بهسازي كارگاههاي قاليبافي روستايي و ارتقاء سطح سالمت قالي بافان  :هدف كلي

  :داف اختصاصي اه
  ارتقاء سطح آگاهي قاليبافان در زمينه بهداشت قالي بافي -
 بهسازي كارگاههاي قاليبافي داراي متصديان فاقد توان مالي كافي  -
 تشكيل پرونده سالمت براي  قاليبافان و انجام معاينات دوره اي     -
 تجهيز كارگاههاي قالي بافي به وسايل و امكانات بهداشتي -

 :اخصهاي عمده برنامهش -2-1-66-3
 درصد كارگاههاي بهسازي شده  -
  درصد كارگاههاي قاليبافي داراي عامل زيان آور به تفكيك نوع عامل زيان آور -
  درصد كارگاههاي قاليبافي داراي شرايط نامناسب از نظر تأسيسات و تسهيالت بهداشتي  -
  درصد قاليبافان مبتال به  بيماريهاي ناشي از قاليبافي -

در راستاي اجراي اين طـرح آمـوزش كـل بهـورزان و كاردانـان بهداشـتي مراكـز        :وضعيت فعلي برنامه -2-1-66-4
روستايي در خصوص بهداشت قالي بافان و بيماريهاي ناشي از قالي بـافي هـر سـاله انجـام شـده و مصـالح سـاختماني ،        

ي بضاعت بصـورت رايگـان قـرار گرفتـه تـا      وسايل و تجهيزات بهداشتي خريداري و در اختيار متصديان كارگاههاي ب
  .نسبت به بهداشتي كردن محيط كار خود اقدام نمايند

  :نقاط قوت    
روستايي توسط اكثر بهورزان                              )  قاليبافي ( تحت پوشش قراردادن كل كارگاههاي خانگي  -
 طب كار در اكثر مراكز بهداشتي درماني روستايي وجود پزشك دوره ديده -
 اجراي دوره بازآموزي براي بهورزان و پزشكان                              -
  انجام  معاينات دوره اي به طور رايگان   -

  :نقاط ضعف    
  همكاري ضعيف بعضي از بهورزان و پزشكان در زمينه اجراي طرح  -
  هداشتي درماني روستايي ازمعاينات دوره اي و ضعف آنها در انجام معاينات دوره  ايآگاهي كم برخي پزشكان مراكزب-

  :فرصتها    
  آموزش قاليبافان هنگام انجام معاينات دوره اي     -      
  اجرا ي برنامه پزشك خانواده     -      

  :تهديدها   
  .زي كارگاه خود مصالح دريافت  نموده انداقدام بموقع بعضي متصديان كارگاههاي قاليبافي كه جهت بهساعدم -
  جابجايي اغلب پزشكان و كم بودن دوره حضور آنها در بعضي مراكز روستايي-
 كمبود اعتبار براي اجراي طرح -

 



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

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

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

 سيليكوزيسطرح كاهش و كنترل:  ان برنامه عنو -2-1-67

 :نوع برنامه  - 2-1-67-1
  منطقه اي     ملي                               
 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                

 :اهداف برنامه -2-1-67-2
  گران در معرض تماس با سيليس در محيط كار و حذف بيماري سيليكوزيسكاهش كار:  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
ارتقاء سـطح آگـاهي مـديران صـنايع، كاردانـان و كارشناسـان بهداشـت حرفـه اي شـاغل در كارخانجـات و بهگـران و             -

  بهداشتياران در خصوص بيماري سيليكوزيس و راههاي پيشگيري از آن 
  شناسايي كارگاهها و كارخانجات داراي سيليس -ي جهت حذف سيليس در محيط كار       بكارگيري روشهاي كنترل -
  انجام معاينات دوره اي كارگران  در معرض سيليس و پيگيري در شناسايي زودرس بيماري سيليكوزيس -

 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-67-3
  درصد كارگاهها و كارخانجات داراي عامل زيان آور سيليس  -
  سيليس در محيط كارگرد و غبار  درصد كارگران در معرض استنشاق    -          بروز بيماري سيليكوزيس درصد -

 

اين برنامه به شكل آموزش گروههاي هدف ، انجام معاينـات اختصاصـي بـراي شـاغلين در     :وضعيت فعلي برنامه -2-1-67-4
اراي اين نوع گرد و غبار و ارجاع متخلفين بـه مراجـع قـانوني جهـت     معرض گردوغبار سيليس و ارسال اخطاريه به مديران صنايع د
  . حذف ،محصور سازي و جايگزيني اين ماده اقدام شده است

  :نقاط قوت 
  پذيرش و بررسي  موارد مشكوك به بيماري سيليكوزيس وجود متخصص طب كار در شهرستان جهت -
وزي طب كار و كاردانان وكارشناسـان بهداشـت حرفـه اي شـاغل در     آموزش پزشكان مراكز و پزشكان  عمومي در دوره باز آم -

 كارخانجات در خصوص بيماري سيليكوزيس
   :نقاط ضعف 

مشكل بودن و حتي غير ممكن بودن انجام تست راديولوژي براي كارگران در معرض گرد و غبار در بعضـي روسـتاها   -
  به علت دوري مسافت 

   حعدم وجود اعتبار براي اجراي طر -
   :فرصتها 

  وجود متخصص طب كار و شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار در شهرستان - 
    :تهديدها 

  عدم تشخيص سريع بيماري توسط پزشكان عمومي دوره ديده طب كار در كارخانجات  -
  باالبودن هزينه راههاي كنترل سيليكوزيس و اندازه گيري گرد و غبار سيليس در محيط كار  -
  پايين بودن سطح آگاهي كارگران در معرض سيليس از خطرات اين ماده و در دسترس نبودن آنها -
 پراكندگي كارگاهها و مشكل تحت پوشش قراردادن اغلب مشاغل داراي سيليس مانند نماكاران ساختماني-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :ونت بهداشتي دانشگاهمعا -2-1

 پيشگيري از ايدز در محيط كار:  عنوان برنامه  -2-1-68

 :نوع برنامه  -2-1-68-1
  منطقه اي     ملي                               
 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                

 :اهداف برنامه -2-1-68-2
   HIV/AIDSحفظ و ارتقاء سطح سالمت نيروي كار دربرابر :  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
 آموزش كارگران در زمينه پيشگيري از ايدز در محيط كار - 

 آموزش كارفرمايان در زمينه پيشگيري از ايدز در محيط كار - 

 ون تماس پيدا كنندتامين سالمت وايمني براي حفاظت كاركناني كه ممكن است با خ - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-68-3
  درصد كارگران آموزش ديده -
  درصد كارفرمايان آموزش ديده -

 

در قالـب برگـزاري كـالس آموزشـي بـراي كاردانـان و كارشناسـان        88اين برنامه از سال :وضعيت فعلي برنامه -2-1-68-4
  .سال فرم مربوطه به شركتها جهت دريافت آمار  اجرا شده است بهداشت حرفه اي و محيط و بهگران كارخانجات وار

  :نقاط قوت 
  وجود آئين نامه و چك ليست پيشگيري از ايدز درمحيط كار  -
  وجود بسته هاي آموزشي -

   :نقاط ضعف 
  عدم وجود جهت اجراي برنامه -

   :فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي  - 

    :تهديدها 
  مان بيماري باال بودن هزينه در -
  پايين بودن سطح آگاهي كارگران و كارفرمايان درخصوص بيماري ايدز  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  طرح معاينات رانندگان و كارگران:  عنوان برنامه  -2-1-69

 :برنامه نوع -2-1-69-1
  منطقه اي     ملي                              

 ملي پايلوت                      منطقه اي پايلوت                                                                  

  :اهداف برنامه -2-1-69-2
   ارتقاء سطح سالمت رانندگان و كارگران : هدف كلي

  :ي ئجزاهداف 
  بكارگيري رانندگان و كارگران متناسب با  توانمندي جسماني ، رواني و نيازهاي محيط كار -
 تشخيص زودرس بيماريهاي ناشي از كار كارگران و رانندگان -

  كاهش ميزان بيماريها و حوادث شغلي رانندگان و كارگران -
 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-69-3
  ر در رانندگان و كارگرانيماريهاي ناشي از كادرصد بروز ب - 

  و رانندگان تحت پوشش معاينه درصد كارگران  -

  : وضعيت فعلي برنامه  -2-1-69-4
درحال حاضر معاينات دوره اي كارگران صنوف در مراكز بهداشـتي درمـاني شـهري و روسـتايي بـه عمـل مـي آيـد و معاينـات  

خصوصـي و در تعـدادي از كارخانجـات توسـط پزشـك دوره      دوره اي رانندگان  و كارگران كارخانجات اغلب توسط بخـش  
  .ديده طب كار كارخانه انجام مي شود

  :نقاط قوت 
   وجود پزشك دوره ديده طب كار در تعدادي مراكز بهداشتي درماني شهري و كل مراكز روستايي -
  وجود پزشك ناظر بر معاينات شاغلين -

  :نقاط ضعف 
   بهداشت حرفه اي و طب كارعدم وجود مكاني متمركز جهت ارائه خدمات  -

  :فرصتها 
  آموزش رانندگان و كارگران هنگام مراجعه براي دريافت كارت سالمت -         
 وجود مواد قانون كار جهت ملزم بودن كارفرمايان در انجام معاينات دوره اي شاغلين  -

 همكاري پايانه هاي حمل و نقل در انجام معاينات رانندگان  -

 انجام معاينات دوره اي كارگران صنوف يت بهداشتي و درخواست صدور صالح -

  وجود شركتهاي خصوصي داراي مجوز خدمات طب كار -
  :تهديدها 

 پايين بودن سطح آگاهي اغلب رانندگان و كارگران در احساس نياز به انجام معاينات دوره اي -
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  انهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاش برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  بهداشت كشاورزان: عنوان برنامه  -2-1-70

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

 پايلوت منطقه اي  ملي پايلوت                                                                                      

  :اهداف برنامه -2-1-70-2
  كاهش بيماريهاي ناشي ازكار كشاورزان و دامداران : هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
  تحت پوشش قراردادن واحدهاي كشاورزي و تشكيل پرونده بهداشتي براي آنان -
  ارتقاء سطح آگاهي كشاورزان ، بهورزان و پرسنل بهداشتي -
  ، باغداران و دامداران انجام معاينات دوره اي كشاورزان -
  پيگيري دركنترل عوامل زيان آور تهديدكننده سالمت كشاورزان ، باغداران و دامداران -
 پيگيري در بهبود وضعيت  تأسيسات  و تسهيالت بهداشتي مجتمع هاي دامداريها و كشاورزي  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-70-3
   ازديدواحدهاي كشاورزي و دامداري تحت پوشش بدرصد  -
  كشاورزان معاينه شدهدرصد  -كشاورزان و دامداران تحت پوشش بازديد               درصد  -
 درصد عوامل زيان آور كنترل شده  -درصدكشاورزان آموزش ديده                                           -

وزشي بـراي گروههـاي هـدف ، تهيـه و     تاكنون اين طرح به شكل اجراي كالسهاي آم:وضعيت فعلي برنامه -2-1-70-4
توزيع جزوات و مطالب آموزشي وانجام معاينات كشاورزان از طريق تكميل فـرم سـالمت خـانواراجرا شـده  و واحـدهاي      

  .  كشاورزي و دامداري  تا حدودي تحت پوشش قرار گرفته اند
  :نقاط قوت 

  در بخش كشاورزي بهداشت حرفه اي ارائه خدمات بهداشتي به كشاورزان در يك قالب منسجم با محوريت -
 آموزش تمامي پزشكان مراكز بهداشتي درماني  -
 آموزش تمامي پرسنل بهداشتي درگير طرح  -

   :نقاط ضعف 
   كمبود نيروهاي بهداشت حرفه اي جهت بازديد ، پيگيري و نظارت  -
  تعدادي از بهورزان و پزشكان خانواده در زمينه بهداشت حرفه اي  همكاري كم -
  تقويت همكاري برون بخشي -    : فرصتها

   :تهديدها 
  وجود كارشناس بهداشت حرفه اي در جهاد كشاورزي عدم - 

 مشكل تحت پوشش قراردادن واحدهاي كشاورزي به دليل پراكندگي و گستردگي  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : انشگاه  معاونت بهداشتي د -2-1

  در مدارسHSEسيستماستقرار: عنوان برنامه  -2-1-71
 :برنامه نوع -2-1-71-1

  اي منطقه                                    ملي                                                           
 منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                                                                    

  :اهداف برنامه -2-1-71-2
     استقرار ونگهداري سيستم مديريت سالمت در مدارس و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس كشور:هدف كلي

  : اختصاصياهداف 
 انجام مميزي هاي داخلي منظم و دوره اي مدارس طي يك چك ليست -

 وامل زيان آور در مدارسكنترل ع -

 حذف شرايط ناايمن در مدارس -

  آموزش مسئولين، مديران و معلمان مدارس در خصوص رعايت اصول بهداشتي و ايمني  -
 آموزش دانش آموزان  در خصوص رعايت اصول بهداشتي و ايمني  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-71-3
  HSEمدارس داراي كميته درصد  -
  يزي شدهمدارس ممدرصد      -
 درصد مديران،معلمان و دانش آموزان آموزش ديده -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-71-4
اين برنامه تاكنون به شكل تشكيل جلسات توجيهي و انجام هماهنگي هاي الزم ، همچنـين مكاتبـه بـا آمـوزش و پـرورش بمنظـور       

  .فراهم نمودن زمينه اجراي برنامه انجام شده است
  :نقاط قوت 

 خط مشي كشوري و آئين نامه استقرار و نگهداري سيستم مديريت سالمت در مدارس وجود -
 تهيه چك ليست ارزيابي سيستم مديريت سالمت كشور -
  :نقاط ضعف  -
 جديد بودن برنامه و كمبود اطالعات كارشناسان جهت ارائه خدمات -
  ماهنگي درون بخشي جهت اجراي برنامهعدم وجود ه     -كمبودكارشناس جهت اجراي برنامه                         -

  :فرصتها 
 افزايش همكاري برون بخشي -
  فراهم آوردن زمينه براي گسترش فرهنگ بهد اشت حرفه اي در جامعه -

   :تهديدها 
  عدم پذيرش برنامه توسط اغلب مسئولين آموزش و پرورش -    
  تان از طرف وزارت متبوع آن ادارهعدم ارسال دستورالعمل اجرايي براي اداره آموزش و پرورش شهرس -    

  نبودكارشناس بهداشت حرفه اي در آموزش و پرورش جهت نظارت و پيگيري نواقص بهداشت حرفه اي و ايمني در مدارس- 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 بزرگداشت روز جهاني ايمني و سالمت كار:  ن برنامه عنوا -2-1-72

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

 :اهداف برنامه -2-1-72-2
  :هدف كلي         

 ارتقاء فرهنگ بهداشت حرفه اي و ايمني در جامعه -
 :اهداف اختصاصي         

 بررسي مشكالت سالمت در شاغلين جهت ارائه راهكار -

 تقدير ازكارشناسان بهداشت حرفه اي نمونه  -

 حرفه اي ارائه برنامه ها و عملكرد واحد بهداشت  -

 تقويت بخش خصوصي جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار -

 تقويت همكاري برون بخشي در ارتقاء سالمت جامعه  -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-72-3

 درصد كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي شركت كننده در همايش -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-72-4
 .علوم پزشكي برگزار شده است تئاتر دانشگاه اي در سالن آمفي مايش روز جهاني بهداشت حرفهه  89و 87در سالهاي 
 :نقاط قوت 

  تقويت همكاري درون بخشي -
  :نقاط ضعف 

 كمبودپرسنل بهداشت حرفه اي جهت اجراي بهتر برنامه -

  عدم تخصيص اعتبار جهت اجراي همايش   -
  

  :فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي -       
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

 زيان آورتشخيص و بررسي مشاغل سخت و: عنوان برنامه  -2-1-73

 :نوع برنامه  -1- 2-1-73
  منطقه اي     ملي                               

 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                

 :اهداف برنامه -2-1-73-2
  كنترل عوامل زيان آور محيط كار در حدود استانداردهاي ملي و كاهش مواجهه شاغلين:  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
   ورشناسايي كارگاهها و كارخانجات داراي عوامل زيان آ -

 شناسايي كارگران در معرض عوامل زيان آور        - 

 اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-73-3
 درصد كارگاهها و كارخانجات داراي عامل زيان آور  -
  درصد كارگران در معرض عوامل زيان آور    -         
  .وامل زيان آور محيط كار را اندازه گيري و كنترل نموده انددرصد كارگاهها و كارخانجاتيكه ع -        

 

اين برنامه تا كنون به شكل بازديد از كارگاهها وكارخانجات مشمول ، اندازه گيري عوامـل  :وضعيت فعلي برنامه -2-1-73-4
خت و زيـان آور و پيگيـري جهـت    زيان آور، تهيه و ارسال گزارش بازديد ، شركت در جلسات كميته استاني ، تاييد فرم مشاغل س

  .  خارج نمودن كارگاهها از حالت سخت و زيان آوري انجام شده است
  :نقاط قوت 

  عضويت كارشناس بهداشت حرفه اي شهرستان در كميته استاني  -
  مجهز بودن واحد به تعدادي از دستگاههاي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار -

   :نقاط ضعف 
  عتبار الزم براي اجراي طرحعدم تخصيص ا -

   :فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي  - 

    :تهديدها 
 عدم همكاري كارفرمايان در كاهش يا حذف مشاغل سخت و زيان آور  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

 مديريت پسماندها:  عنوان برنامه  -2-1-74

 :نوع برنامه  -1- 2-1-74
  منطقه اي     ملي                               
 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                

 :اهداف برنامه -2-1-74-2
  نيروي انساني شاغل در تماس با پسماندها بخصوص پسماندهاي ويژه كاهش حفظ سالمت :  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
 شناسايي وتحت پوشش قراردادن واحدهاي جمع آوري ، جداسازي ،حمل ونقل،بازيافت،پردازش ودفع پسماندها -
 دهاتحت پوشش قراردادن شاغلين واحدهاي جمع آوري ، جداسازي ،حمل ونقل،بازيافت،پردازش ودفع پسمان -
  آموزش گروه هدف -

 -  

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-74-3
 درصد واحدهاي شناسايي شده در طرح -

 درصد شاغلين تحت پوشش در معرض تماس با پسماندها -

 درصد شاغلين و پرسنل آموزش ديده -

ار گيـري از واحـدهاي   از طريق تدوين برنامه عملياتي ، آم 89اين برنامه مقرر است درسال:وضعيت فعلي برنامه -2-1-74-4
  . مذكور و آموزش گروههاي هدف انجام شود

  :نقاط قوت 
  قانون مديريت پسماندها  5وجود دستورالعمل سالمت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده -

   :نقاط ضعف 
  كمبود نيروي انساني پيگيري برنامه -
   عدم وجود اعتبار براي اجراي طرح -

   :فرصتها 
  همكاري برون بخشي افزايش - 

    :تهديدها 
 گستردگي و پراكندگي واحدهاو مشكل تحت پوشش قراردادن آنها-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

  اي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب كارصدور مجوز ونظارت برفعاليت شركته:  عنوان برنامه  -2-1-75

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

 :اهداف برنامه -2-1-75-2
  ه خدمات به كارگران درچهارچوب قوانين و مقررات مركز سالمت محيط و كارارائ:  هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
 ارتقاء سطح آگاهي مديران شركتهاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب كاردر زمينه ارئه خدمات - 

 انجام معاينات دوره اي كارگران - 

 اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار - 

 -  
 -   
 -  

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-75-3
  درصد انجام معاينات دوره اي كارگران   -
           درصد اندازه گيري عوامل زيان آور -

 

در حال حاضـر چهـار شـركت خصوصـي داراي مجوزدرشهرسـتان مشـغول ارائـه خـدمات         :وضعيت فعلي برنامه -2-1-75-4
رت برمعاينات دوره اي انجام شده وعوامل زيان آور اندازه گيري بهداشت حرفه اي وطب كار مي باشندو فعاليت آنان از طريق نظا

  .  شده بوسيله تكميل چك ليستهاي مربوطه توسط كارشناس بهداشت حرفه اي و پزشك دوره ديده طب كاركنترل مي گردد
  :نقاط قوت 

 اي و طب كار داشت حرفهدهنده خدمات به جهت يكسان سازي فعاليتهاي شركتهاي خصوصي ارائه برگزاري جلسات هماهنگي -
  وجود آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار توسط شركتهاي خصوصي  -

   :نقاط ضعف 
   عدم وجود اعتبار براي اجراي طرح -

   :فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي  - 

    :تهديدها 
  وضعيت نامناسب اقتصادي اغلب كارفرمايان  -
 ع و مناسب مراجع قضايي جهت برخورد با متخلفين عدم همكاري به موق -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 بهداشت آب و فاضالب :عنوان برنامه  -2-1-76

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

  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

 : اهداف برنامه-2-1-76-2
  حفظ بهداشت و سالمت آب   :اهداف كلي

  شيميايي و كلرزني آب آشاميدنيكنترل كيفي آب از طريق نظارت بر وضعيتب باكتريولوژي ، فيزيكو - :اهداف اختصاصي 
 حفظ و ارتقاء شاخصها  -                           

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-76-3
 درصد مطلوبيت  كلرسنجي مناطق شهري      -درصد مطلوبيت نمونه هاي باكتريولوژي آب شهري       -

  درصد مطلوبيت كلرسنجي مناطق روستايي       -درصد مطلوبيت نمونه هاي باكتريولوژي آب روستايي      -
 .درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند      -       

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-76-4
  %87آب با نتيجه مطلوب روستايي  باكتريولوژي هاي نمونه -%    99.5آب با نتيجه مطلوب شهريباكتريولوژي  هاي نمونه -
  %9/99.خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارنددرصد  -

  :     اهم اقدامات 
  فعال نمودن آزمايشگاه اختصاصي آب وفاضالب بهداشت محيط در زمينه آزمايشگاه باكتريولوژيكي و شيميايي  -
  نظيم برنامه نمونه برداري آب مصرفي شهر و روستات  -
  مورد 2059ب آشاميدني درسطح شهر وروستا به تعداد انجام نمونه برداري باكتريولوژي آ  -
  مورد   36295انجام كلر سنجي از شبكه هاي آشاميدني شهري وروستايي به تعداد  -
  مورد 24انجام نمونه برداري شيميايي از  آب آشاميدني درسطح شهر وروستا به تعداد  -
  تي  براي آبگيري نظارت بر وضعيت بهداشتي آب انبارها به منظور صدورصالحيت بهداش  -
  پيگيري تأمين پركلرين براي  آب انبارها از طريق شركت آب و فاضالب شهري   -
  مكاتبه با معاونت غذا و دارو و مديران كارخانجات توليد يخ به منظور پيگيري يخ بسته بندي   -
  نظارت بر توزيع صحيح و بهداشتي يخ در سطح شهر و جمع آوري دكه هاي غير بهداشتي    -
  كيلوگرم 440بمقدار  واستفاده از كلر مادر ويل پركلرين براي گندزدايي مخازن آبتح   -
براي روستاهايي كه دچار كم آبي يا فاقد آب آشاميدني سالم بوده انـد از  ) تانكر سيار ( پيگيري تأمين آب به طور سيار   -

  طريق سازمان آبفار
و روستايي از طريـق شـركتهاي آب و فاضـالب شـهري و      پيگيري موارد نامطلوب نتايج كنترل كيفي آب مناطق شهري  -

  فرمانداري و بخشداريها و شوراهاي اسالمي –روستايي 
  ارسال نتايج كنترل كيفي آب بمنظور انجام اقدامات الزم به فرمانداري و شركتهاي آب و فاضالب شهري و روستايي  -
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مات الزم بـه اسـتانداري اصـفهان و شـركت آب و     ارسال نتايج كنتـرل كيفـي آب منـاطق روسـتايي  بمنظـور انجـام اقـدا -
  فاضالب استان اصفهان 

  تهيه برنامه عملياتي بهداشت آب در راستاي برنامه استراتژيك معاونت  -
  پيگيري  تهيه وسايل و تجهيزات كنترل كيفي آب  -
   R.Oبرگزاري كالس آموزشي ويژه متصديان واحد هاي تصفيه آب شيرين كن  -
اكز تفريحي بمنظور نمونه بـرداري از آب مصـرفي درخصـوص نصـب تابلوهـاي هشـداردهنده آب       بازديد از پاركها ومر -

  شرب وغير شرب 
جلوگيري از تردد تانكرهاي حمل آب آشاميدني فاقد مجوزهاي  بهداشـتي و صـدور مجـوز بهداشـتي تانكرهـاي مـورد        -

  تائيد
  هيه فرم آئين نامه بازديد بازديد از واحدهاي تصفيه آب شيرين و كنترل كيفي آبهاي تصفيه و ت  -
  نظارت بر واحدهاي تصفيه آب شيرين كن و انجام برنامه هاي كنترل كيفي  -

  :  نقاط قوت
  وجود مواد و آئين نامه هاي قانوني -دارا بودن آزمايشگاه اختصاصي آب شناسي           -

   :  نقاط ضعف
 عدم تامين تجهيزات الزم و پيشرفته برنامه كنترل كيفي آب  -       عدم اختصاص رديف اعتباري جداگانه                          -

  :فرصتها
  و بخشداريها  ركتهاي آب و فاضالبشفرمانداري ، : حمايت ساير ارگانها و سازمانها از جمله  -
  ) شوراي سالمت ( جلسات كارگروه بهداشت و درمان  -
    :تهديدها  

  بروز حوادث غير مترقبه    -         
 هاي بهداشتي  استفاده از آبهاي نامطمئن توسط مردم و عدم توجه به توصيه  -         

  عدم تحت پوشش قراردادن تعدادي از شبكه هاي روستايي توسط شركت آبفار -
  : چالش 

  استفاده از منابع آبي متفرقه        -                                  كم آبي در فصل تابستان  -



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان نامهبر - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1
 و سگهاي ولگردنظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان:عنوان برنامه -2-1-77

  :نوع برنامه  - 2-1-77-1
  منطقه اي     ملي                              

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        
  جوندگان و حيوانات موذي –كاهش مشكالت بهداشتي ناشي از وجود بندپايان :اهداف برنامه -2-1-77-2

  :اهداف اختصاصي 
 ...مناز مسكوني و  -اكن عموميام –كنترل حشرات وجوندگان و ناقلين در مراكز تهيه و توزيع  - 

 كنترل و نظارت بر مصرف سموم و مواد شيميايي - 

 افزايش سطح آگاهي و توانمنديهاي نيروهاي بهداشت محيط  - 

 افزايش آگاهي مردم در زمينه مبارزه با حشرات و جوندگان و ناقلين     - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-77-3
  درصد بهسازي اماكن عمومي-             اد غذاييتوزيع مودرصد بهسازي مراكز تهيه و -

 :وضعيت فعلي برنامه -2-1-77-4
  %9/90  درصد بهسازي اماكن عمومي %  5/93 درصد بهسازي مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي -

   :اهم اقدامات 
  نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا -
  ي اماكن عمومينظارت بر عملكرد مؤسسات سم پاشي و ضد عفون -
  همكاري با واحد مبارزه با بيماريها در خصوص سم پاشي و طعمه گذاري در راستاي برنامه كنترل سالك -
  پيگيري تأمين سموم و مواد گندزدا و وسايل سم پاشي مورد نياز -
پيگيــري و همــاهنگي بازديــد و ســم پاشــي نقــاط آلــوده و گــزارش شــده امــاكن عمــومي كليــه خوابگاههــاي  -

  ، ادارات و بيمارستانها و مراكز درمانيدانشجويي
قالده  1637تشكيل كميته هاي اتالف سگ هاي ولگرد در شهرستان كاشان و شهرهاي تابعه و پيگيري اتالف  -

  سگ ولگرد 
  اجراي دستورالعمل هاي وزارتخانه در خصوص مبارزه با ناقلين -
  صدور مجوز مؤسسات سم پاشي خصوصي -
  سالك  همكاري در اجراي برنامه كنترل -

    :نقاط قوت 
 تهيه امكانات و تجهيزات مورد نياز سم پاشي   -      آشنايي پرسنل بهداشت محيط با روشهاي سم پاشي  -
  وجود كميته اتالف شهرستان  -

   نداشتن برنامه كلي از اداره كل  -عدم تأمين اعتبار خريد سموم به ميزان كافي از اداره كل               - :نقاط ضعف 
  امكان صدور مجوز شركتهاي خصوصي: ت فرص

  ورود سگهاي ولگرد از شهرهاي تابعه  -     عدم آگاهي مردم از نحوه صحيح استفاده از سموم    : تهديدها  
     :چالش
  نبود مديريت واحد در امر مبارزه در سطح شهرستان-       تمايل مردم به استفاده از سم بجاي بهسازي -
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  رايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اج برنامه - 2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  كنترل وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي: عنوان برنامه  - 2-1-78

  :نوع برنامه  -2-1-78-1
  منطقه اي       ملي                             

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

 وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ارتقاء:هدف كلي: اهداف برنامه  -2-1-78-2
  :اهداف اختصاصي 

  و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  اماكن عمومي و بهسازي  بهبود وضعيت بهداشتي -
  افزايش سطح اگاهي بهداشتي كسبه - 

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-78-3
  اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
 مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي  -

 كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي -

 :نامهوضعيت فعلي بر -2-1-78-4
                                       % )81.6روستايي (  –% ) 90.8شهري   ( اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
  % )87.4روستايي (  -%) 90.4شهري (  مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
                                        % )76.7روستايي(  -% ) 34/88شهري ( كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي  -

  :اهم اقدامات 
  فعال شدن شعبه ويژه تخلفات بهداشتي در اداره تعزيرات حكومتي -
  حمايت تعزيرات آرد و نان در برخورد با نانوائيان متخلف -

   :نقاط قوت 
  ايت معاونت بهداشتيحم -     )       طرح تشديد فعاليتها ( اجراي طرح ضربت -

   -:نقاط ضعف 
  نبود كارشناس حقوقي    -                                                             كمبود پرسنل رسمي  -
  وجود فرهنگ و باورهاي غلط بهداشتي      -         انجام بازديدتوسط ساير سازمانها                           -    : تهديد

در برخورد با مراكز تهيه و توزيع موادغذايي ) بازرگاني ، مجمع امور صنفي ، شهرداري ( ادارات مرتبط حمايت  :صت فر
                 متخلف و اماكن عمومي 

  مداخالت  ساير ارگانها  -                     در طرح تعريض خيابان بودن بعضي از مراكز -  :شها چال
           پرداخت وجه بابت صدور كارت تندرستي و اخذ صالحيت -             يوجود قانونهاي مواز - 

 



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

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

 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

بهسازي محيط روستا: عنوان برنامه  -2-1-79
  :نوع برنامه  -2-1-79-1

  منطقه اي                             ملي      
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

 :اهداف برنامه -2-1-79-2
زارتـي بـا توجـه بـه     ارتقاء سطح بهداشت عمـومي و حفـظ و حراسـت سـالمت روسـتاييان مطـابق دسـتورالعملهاي و       : هدف كلي
  آوري صحيح فاضالب  آوري و دفع صحيح زباله، جمع دسترسي به آب سالم، بهسازي و احداث توالتهاي بهداشتي، جمع اولويتهاي

  :اهداف اختصاصي 
 افزايش خانوارهاي داراي توالت بهداشتي       -               افزايش دسترسي خانوارها به آب آشاميدني سالم -
 نمايند آوري مي وارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمعافزايش خان -
 بهبود وضعيت جمع آوري و دفع بهداشتي فضوالت دامي -

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-79-3
  درصد دسترسي خانوارها به شبكه عمومي آب آشاميدني -             درصد دسترسي خانوارهاي به آب آشاميدني سالم -
  باشند ه داراي توالت بهداشتي ميدرصد خانوارهايي ك  -
  كنند آوري مي درصد خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع -
 كنندآوري ميدرصد خانوارهايي كه فضوالت را به روش بهداشتي جمع  - 

 %           9/99  دسترسي خانوارها به آب آشاميدني سالم -:وضعيت فعلي برنامه -2-1-79-4
                           %1/99ه شبكه عمومي آب آشاميدني دسترسي دارند خانوارهايي كه ب -
  %1/87باشند    خانوارهايي كه داراي توالت بهداشتي مي  -
                                              %96.7 كنند آوري مي خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع  -
               %69.5كنند آوري مي به روش بهداشتي جمع خانوارهايي كه فضوالت دامي را  -

  : اهم اقدامات
  )ره (مشاركت در اجراي تفاهم نامه كميته امداد امام خميني   -           پيگيري و مكاتبه با آب و فاضالب روستايي -
باهمـاهنگي  ... بيعـي و  جلب مشاركتهاي مردمي و ساير ارگانها نظير جهاد كشاورزي، محيط زيست، بخشـداري ، منـابع ط   -

 و سازمان دهياريها و شوراي اسالمي روستا فرمانداري و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي
مشاركت در استفاده بهينه از حمام هاي روسـتايي بمنظـور سـالمت اقشـار آسـيب پـذير جامعـه روسـتايي و جلـوگيري از           -

 آلودگي هواي روستا
  :نقاط قوت 

  همكاري مطلوب بهورزان     -             در روستاها  شت محيطكارشناسان بهداوجود  -
   :نقاط ضعف 

  كمبود اعتبارات 
  :  هافرصت

             همكاري شركت آب و فاضالب روستايي، فرمانداري و بخشداريها    -
  وجود امكانات مكانيكي در اكثر روستاها      -
  :  تهديد
  وضعيت اقتصادي نامطلوب       -   شركت آب و فاضالب روستايي     عدم واگذاري بعضي  از شبكه آبرساني به -
  : هاچالش

 افزايش سطح توقعات مردم       -              تبديل روستاها به شهرهاي كوچك
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

   بهبود وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درماني ، مطبها و بيمارستانها:عنوان برنامه  – 80 -2-1

 :برنامه نوع-2-1-80-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                  

 :اهداف برنامه -2-1-80-2
 مراكز بهداشتي درماني  اهداف تامين بهداشت محيط و سالمت كار در بيمارستانها و -
  حفظ و تامين سالمت غذايي      -         ساماندهي امر گندزدايي و سترون سازي  :اهداف جزئي  -
  كنترل خسارات وآلودگيهاي ناشي از حشرات و جوندگان  -
  بهبود وضعيت بهداشت محيطي و ايمني بيمارستان    -               اشي از توليد پسماندهاي بيمارستانيكنترل آلودگي هاي ن -

 :شاخصهاي عمده برنامه-2-1-80-3
  وضعيت رختشويخانه                                           -             آوري زباله وضعيت جمع      -   وضعيت دفع فاضالب     -
 وضعيت آب مصرفي    -           وضعيت آشپزخانه -

 :                                              وضعيت فعلي برنامه-2-1-80-4
         %  100      وضعيت دسترسي بيمارستانها به آب آشاميدني سالم -
                    % 7/85                                           آوري زباله   وضعيت جمع       -
           %    6/25                                             وضعيت دفع فاضالب       -
     % 100                                                 وضعيت رختشويخانه         -
                                                                         %  80                                                    وضعيت آشپزخانه    -

 :اهم اقدامات    
  تشكيل كميته مركزي بهداشت بيمارستانها در حوزه معاونت بهداشتي -
  مشاركت در ارزشيابي بيمارستانها  -                        انهاپيگيري تنظيم برنامه عملياتي جهت بيمارست -
 بازديد مستمر از مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها -
 پيگيري اجراي طرح تفكيك زباله هاي عفوني در مراكز بهداشتي درماني -
بيمارسـتانهاي خصوصـي تحـت    پيگيري تجهيز دومين بيمارستان به دستگاه امحاء كننده غير سـوز و پيگيـري تجهيـز     -

 پوشش به دستگاه بي خطر ساز
  پيگيري انجام معاينات دوره اي پرسنل بيمارستانها -
  اجراي طرح بازديد از مطب ها ، دندانپزشكي ها و آزمايشگاههاي تشخيص طبي -
  مشاركت مسئولين بهداشت بيمارستانها در برنامه هاي آموزشي  -

  وجود برنامه هاي آموزشي     -         بهداشت محيط     حضور كارشناسان     : نقاط قوت 
  و لنژ وجود كميته بهداشت وكنترل عفونت -

                          نبود اعتبار مشخص براي برنامه -          : نقاط ضعف 
  وجود كميته مركزي بهداشت و كنترل عفونت -          :  هافرصت
  استيجاري بودن بعضي مراكز       وقفي و  -             : تهديد 

  ها و بعضي بيمارستان بهداشتي درماني وضعيت نامطلوب ساختماني مراكز -                        
    اولويت داشتن برنامه هاي درماني نسبت به بهداشتي             -               :چالش ها 
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  مات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خد برنامه - 2
 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  برنامه كنترل دخانيات: عنوان برنامه  - 2-1-81

 :برنامه نوع -2-1-81-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت                                                              

 : اهداف برنامه-2-1-81-2
  كاهش شيوع مصرف دخانيات در بين زنان و نوجوانان و كاهش مواجهه با دود تحميلي  :هدف كلي

  :هداف اختصاصي ا
قليان ، سيگار ( در خصوص مضرات مصرف دخانيات ) زنان و نوجوانان ( ارتقاء آگاهي گروههاي هدف  -

  )ار و استنشاق تحميلي دود سيگ
 هماهنگي با ارگانهاي مربوطه در خصوص اجراي قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي - 

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-81-3
       درصد زنان آموزش ديده                -

  درصد نوجوانان آموزش ديده   -
 درصد ترك كنندگان سيگار        - 

 .يت عرضه و مصرف دخانيات در آنها اجباري ميشوددرصد اماكن عمومي كه ممنوع  - 

 درصد كاهش فروش سيگار در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي - 

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-81-4
  : اهم اقدامات 

  سخنراني امام جمعه در هفته بدون دخانيات در خطبه هاي نماز جمعه   -
  عمومي و كارگاهها توزيع پوستر ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن   -
برگزاري جلسات آموزشي جهت كسبه ، رابطين بهداشـتي و كـارگران كارخانجـات و پرسـنل بهداشـتي        -

  درماني 
  اطالع رساني عمومي از طريق بيلبرد ميادين شهر -
  شهر ياز كليه سفره خانه ها و چايخانه ها) قليان ( جمع آوري ادوات استعمال دخانيات  -
  كنترل دخانيات و پيگيري اجرايي شدن مصوبات آن  برگزاري كميته شهرستاني -
  مطرح نمودن موضوع در شوراي سالمت و امنيت غذايي -
  تهيه فيلم دخانيات و مضرات قليان -
  ابالغ دستورالعمل ممنوعيت مصرف مواد دخاني در ادارات -
  خواروبار فروشان %10صدور مجوز عامليت فروش مواد دخاني جهت  -
 اد دخاني از مراكز فاقد عامليت فروشجمع آوري سيگار و ساير مو -

  پيگيري ترك افراد سيگاري در مركز مشاوره ترك دخانيات  -
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  : نقاط قوت 
  در مورد ممنوعيت فروش و مصرف سيگار در اماكن عمومي و مراكز تهيه وتوزيع  13وجود قانون ماده  -
 معاونت بهداشتي از برنامه هاي كنترل دخانياترئيس دانشگاه و حمايت   -

  د قانون جامع كنترل دخانياتوجو -
  :نقاط ضعف 

  ناقص بودن برنامه هاي پژوهشي   -
  : فرصتها  

 همكاري رهبران سياسي مذهبي در اجراي برنامه          -

                                         در سطح شهرستان  شوراي سالمتتشكيل جلسات كارگروه   -

 تشكيل كميته كنترل دخانيات -

 تري ، تعزيرات و نيروي انتظامي جهت اجراي برنامه            حمايت دادگس -

همكاري ادارات مرتبط در خصوص جلـوگيري از عرضـه سـيگار در فروشـگاههايي كـه عامليـت فـروش         -
  ندارند

  : تهديدها  
  فروش و عرضه سيگار در اكثر مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي واماكن عمومي   -

  :چالش 
  ين جوانان جوياي كاروجود معضل بيكاري در ب -
  وجود فقر فرهنگي و اقتصادي در حاشيه نشينان شهر       -
 ورود انواع سيگارهاي خارجي - 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 BDNردشهر سالم  روستاي سالم با عملك: عنوان برنامه  -  2-1-82

 :نوع برنامه -2-1-82-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                                                                  

  بهبود وضعيت بهداشت محيط و ارتقاء سالمت :هدف كلي:  اهداف برنامه -2-1-82-2
  تعيين و بررسي مشكالت بهداشتي مناطق مختلف شهري با توجه به بافت آن       -     :اف اختصاصي اهد

 تعيين راهكارهاي اساسي رفع معضالت بهداشتي       -                              

 يي واماكن عموميارتقاء شاخصهاي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذا      -                              

 ها در برنامه هاي بهداشتي NGOافزايش مشاركت مردمي و       -                              

 افزايش سطح آگاهي بهداشتي افراد جامعه      -                              

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-82-3
 اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي      -                 اشتيمراكز تهيه و توزيع داراي معيار بهسازي و بهد -

 پوشش آب آشاميدني سالم      -                             شاغلين مراكز و اماكن داراي كارت تندرستي - 

 نموده اندتعداد افراد سيگاري كه ترك  -مجروحين و مرگ و مير                      –تعداد حوادث جاده اي  -

 تشكيل كميته هاي بين بخشي -تعداد پارك ها با تمهيدات الزم در امر فعاليتهاي جسماني       -

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-82-4
                                     % )81.6روستايي (  –% ) 90.8شهري   ( اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
 % 87.4روستايي (  -%) 90.4شهري (  توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي مراكز تهيه و -

                                        % )76.7روستايي(  -% ) 34/88شهري ( كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي  -
  :  اهم اقدامات

 رشناس مسؤول واحدانجام هماهنگي هاي درون واحدي و استفاده از نقطه نظرات كا -

تشكيل جلسه توجيهي براي  مسؤولين كليه ادارات و سـازمانهاي ذيـربط توسـط سـازمان رفـاهي تفريحـي و فرمانـداري         -
 محترم در شوراي سالمت و امنيت غذايي 

به منظور آشنايي بيشتر مسؤولين كليات برنامه توانمند سازي جوامع محلـي بـا بهـره گيـري از رويكـرد نيازهـاي اساسـي         -
 .تكثير و در اختيار ادارات و سازمانهاي ذيربط قرار داده شد  BDNتوسعه 

 زندگي  1000 –شهر  1000برنامه ريزي مربوط به شعار جهاني بهداشت  -

ثبت شهر كاشان بعنوان يكي از شهرهاي سالم دنيا در سـايت سـازمان جهـاني بهداشـت و امضـاء توافـق نامـه شـهردار و          -
 در برنامهفرماندار جهت همكاري الزم 
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  : نقاط قوت 
    )        شوراي سالمت ( كميته كارگروه بهداشت ، درمان وجود  -

 وجود دبيرخانه شهرسالم   - 

 تحت پوشش بودن كليه مراكز تهيه و توزيع موادغذايي و اماكن عمومي -

 وجود كارشناس و كاردان بهداشت محيط در كليه مناطق شهر و روستا -

  ومعاونت بهداشتي همكاري سرپرست دانشگاه  -
  :نقاط ضعف 

  عدم اختصاص بودجه  -
  
  : فرصتها  

              )فرمانداري ، شهرداري ، امام جمعه، آموزش و پرورش (  همكاري رهبران سياسي مذهبي در اجراي برنامه -
                ها     NGO همكاري      -

  توريستي بودن شهر     -
  : تهديدها  

         ناسبوضعيت اقتصادي نام -

     وجود فرهنگ و عادات غلط و سنتي    -
  نبود دستورالعمل مشخص اجرايي    -

  :چالش 
                         مهاجرپذيربودن شهر -

 عدم سياست گذاري سازمانها براساس اولويتهاي بهداشتي     -
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  شانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كا برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 بهداشت محيط مساجد و اماكن متبركه: عنوان برنامه  - 2-1-83

 : برنامه  نوع - 2-1-83-1
  منطقه اي     ملي                              

 اي پايلوتمنطقه              ملي پايلوت                                                             

  حفظ و ارتقاء وضعيت بهداشت محيط مساجد ، حسينيه ها ، تكايا و ساير اماكن متبركه:اهداف برنامه - 2-1-83-2
 بهبود وضعيت بهداشتي مساجد  -     :اهداف اختصاصي 

 افزايش آگاهي و اطالعات بهداشتي نمازگزاران مساجد و اماكن متبركه -                   

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-83-3
 مساجد و اماكن داراي توالت بهداشتي        -                          مساجد و اماكن داراي آبدارخانه بهداشتي -

 مساجد و اماكن داراي سيستم ايمني        -        مساجد و اماكن داراي دستشويي و وضوخانه بهداشتي -

 ي فاضالبمساجد و اماكن داراي سيستم بهداشت - 

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-83-4
  %  62.3روستايي %                          69مساجد و اماكن داراي آبدارخانه بهداشتي شهري   -
   %   70روستايي %                      79.2      مساجد و اماكن داراي توالت بهداشتي شهري   -

           % % 65.4روستايي %     76.6نه بهداشتي شهري مساجد و اماكن داراي دستشويي و وضوخا -

            %28.5روستايي %                                 40.5مساجد و اماكن داراي سيستم ايمني شهري  -

 %86.1روستايي            % 93.7مساجد و اماكن داراي سيستم بهداشتي فاضالب شهري    -
  : اهم اقدامات 

        جلسه گردهمايي هيأتهاي مذهبي 5برگزاري  -

                       آموزش خادمين و مبلغين مساجد -

  ممانعت از ذبح دام در معابر وانظار عمومي در مناسبتها  -
سـرويس   171جهـت بهسـازي يـا احـداث     متـر مربـع كاشـي و سـراميك       1527سره سنگ توالـت و   118تحويل -

 مسجد و حسينيه 25بهداشتي به 

عـدد    130سرويسهاي بهداشتي امـاكن عمـومي و تحويـل    مورد  26ه اجراي طرح لوله كشي مايع صابون در ادام  -
 متر لوله  60عدد مخزن مايع صابون و  13و تحويل  شير صابون مايع

 سه جلسه ) شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد (تشكيل كميته شبنم  -

  تشكيل كميته شبنم-مساجد و اماكن  متبركه         تحت پوشش بودن كليه     -           برنامه حمايتي اداره كل وجود - : نقاط قوت 
  كمبود برنامه هاي آموزشي -نبود رديف اعتباري ويژه برنامه        - :نقاط ضعف 

  بهسازي مساجد     وجود خيرين براي تأمين مخارج   -                 حمايت شوراي شهر و فرماندارو امام جمعه     -  : فرصتها  
      همكاري سازمان تبليغات اسالمي و رسيدگي به امور مساجد -

 تعداد زياد هيئت هاي مذهبي        -                      ساختمانهاي قديمي و غيرقابل گسترش: تهديدها  
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :نت بهداشتي دانشگاه  معاو -2-1
  مداخالت بهداشتي در باليا: عنوان برنامه  - 2-1-84

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

 منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت                                                                
 : داف برنامهاه-2-1-84-2

  افزايش ميزان آگاهي پرسنل بهداشت محيطي در هنگام بروز باليا -
 افزايش آگاهي و مهارت پرسنل بهداشت محيطي در خصوص باليا -

 بهبود وضعيت منابع فيزيكي مورد نياز -

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-84-3
 برگزاري تمرينهاي مهارتي       -                             برگزاري دوره هاي آموزشي  - 

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-84-4
  تهيه و تكميل چك ليست ارزيابي آسيب پذيري 

 آموزش همگاني زلزه در هفته سالمت به كليه مراكز بهداشتي درماني و ادارات  CDتكثير و تحويل  

ه استراتژي و عملياتي و تـالش جهـت تـأمين    ارسال مقاله سيل جهت انجمن تالش همه جانبه حوزه معاونت جهت تهيه برنام
 اعتبار الزم و حفظ آمادگي پرسنل معاونت بهداشتي جهت مواقع وقوع بحران و باليا

  : اهم اقدامات 
 انجام مكاتبات متعدد با مراكز بهداشتي درماني 

  پيگيري جهت تهيه تجهيزات مورد نياز در شرايط بحران 
  خصصي بهداشت درمان درحوادث غير مترقبهبرگزاري جلسات درون بخشي كميته ت -
 بروز رساني بانك اطالعاتي پرسنل در حوادث غير مترقبه -

  كسب افتخار حامي دوستدار سالمت توسط كارشناس برنامه 
  تدوين برنامه عملياتي مداخالت بهداشتي در باليا در حوزه معاونت  
  ر بالياانجام برنامه هاي آموزشي تخصصي پرسنل واحدهاي درگير د 
  شركت در كميته حوادث غير مترقبه دانشگاه  
  مناطق مشكات و سن سن   11/1/88مشاركت و مديريت مطلوب در جريان سيل  

 برگزاري دوره آموزشي خشكسالي 

  علمي بهداشت محيط كشور  
  جلد اقدامات بهداشتي درشرايط اضطراري در خصوص زلزله و سيل  2تهيه وتوزيع 

  شگيري و مقابله با خشكسالي پيگيري برنامه پي 
  تهيه و توزيع تابلو اطالع رساني ستاد فوريتهاي  سالمت محيط در شهرستانهاي تابعه
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اجراي مـانور تخليـه سـاختمان در هفتـه سـالمت و روز كـاهش اثـرات باليـاي طبيعـي در اكثـر مراكـز بهداشـتي درمـاني و              
 بيمارستانها

 اشتياجراي مانور دور ميزي در حوزه معاونت بهد

  : نقاط قوت 
 وجود بسته هاي آموزشي مناسب        -وجود كارشناسان مجرب                    

  آمادگي داوطلبانه پرسنل -داشتن برنامه عملياتي              -حمايت معاون بهداشتي                      
  :نقاط ضعف 

 كمبود امكانات و تجهيزات موردنياز  -نبود رديف اعتباري جهت برنامه                      

 نداشتن انبار اختصاصي  -نداشتن كارشناس اختصاصي برنامه               

  : فرصتها  
 ستاد فوريتهاي سالمت محيط  -وجود كميتة  كارگروه تخصصي بهداشت و درمان و حوادث     

 امكان مديريت برنامه باليا به علت موقعيت شهرستان

  : تهديدها  
 ارتباط ضعيف معاونتهاي دانشگاه -م تخصيص رديف اعتباري در معاون سالمت               عد

 نبود مديريت در تنظيم برنامه عملياتي دانشگاه و شهرستان هاي تابعه  -ضعف هماهنگي بين بخشي                 

 عدم اطالع از اقدامات انجام شده توسط ارگانها    -
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  ي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجراي برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

 بهداشت مواد زائد جامد: عنوان برنامه  - 2-1-85

 : برنامه نوع  – 2-1-85-1
  منطقه اي     ملي                              

 ت                        منطقه اي پايلوتملي پايلو                                              
 : اهداف برنامه-2-1-85-2

  ارتقاء كيفي وضعيت جمع آوري ، نگهداري و دفع نهايي مواد زائد جامد    -:  هدف كلي
  :  اهداف اختصاصي

  افزايش تعداد روستاهاي واجد طرح جمع آوري زباله -
 رمانياجراي دقيق طرح تفكيك زباله هاي مراكز بهداشتي د -
 بهبود وضعيت شرايط دفع زباله در سايت دفن -

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-85-3
 .درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند  -
 . درصد روستاهايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند  -
  . روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نماينددرصد بيمارستانهايي كه زباله را ب -

 :وضعيت فعلي برنامه - 4 – 85–2-1
 % 7/96.درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند -
 %81.3. درصد روستاهايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند  -
  %7/85. يي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نماينددرصد بيمارستانها        -
 .نظارت بر جمع آوري و حمل و نقل و دفع توسط كارشناسان بهداشت محيط انجام مي شود  -
 . پيگيري ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني در حال پيگيري است -

  : اهم اقدامات 
  بالهپيگيري موضوع دفع صحيح پسماندها در سايت دفن ز -
  ) شوراي سالمت ( طرح موضوع زباله در كارگروه بهداشت و درمان  -
  شركت در جلسات كار گروه پسماندها -
  پيگيري تجهيز بيمارستان ها به دستگاه غير سوز زباله -
  نظارت برجمع آوري جداگانه زباله مراكز بهداشتي درماني  -
  لهپيگيري زمين هاي باير تبديل شده به محل تخليه زبا -
  پيگيري تدوين و اجراي طرح هاي مديريت پسماندهاي روستايي -

 عضويت كادر بهداشتي در شوراي اسالمي روستا -     : نقاط قوت 
  وجود كارشناسان مجرب در زمينه همكاري در تدوين طرح زباله  -               

 نبود مسؤول مشخص -     :نقاط ضعف 
 و آمار دقيق خدمات مرتبط با مواد زائدنداشتن اطالعات  -               

وجود شوراي اسالمي شهر و روستا                           -)              شوراي سالمت ( وجود كارگروه بهداشت درمان  -         : فرصتها
  يته كارگروه مديريت پسماندها وجود كم  -                              وجود هيئت علمي دانشكده بهداشت -              

 نبود هماهنگي بين سازمانهاي دخيل در مديريت پسماندها-  زائد جامد     نبود مديريت مواد  -      : هديدها ت      
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 بهداشت پرتوها: عنوان برنامه  - 2-1-86

 : برنامه نوع  – 2-1-86-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت     ملي پايلوت                                                                    

 : اهداف برنامه-2-1-86-2
  ز راديولوژيبهبود وضعيت بهداشت محيطي مراك -
 كاهش پرتوگيري شاغلين و مراجعين در مراكز راديولوژي  -

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-86-3
 درصد مراكز پرتوپزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوب - 

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-86-4
 %81.8درصد مراكز پرتوپزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوب  - 

 .پرتوهاي حوزه معاونت پيگيري مي شود برنامه توسط كارشناس بهداشت -

  .هر شش ماه يك نوبت از مراكز فوق بازديد بعمل مي آيد -
  : هم اقدامات ا

 برگزاري يك جلسه آموزشي بهداشت پرتوها در آموزش و پرورش  -

 تهيه پوستر و بنر اثرات مضر نور خورشيد بر سالمت انسان و ارسال به سراسر كشور -

  يولوژي و تكميل فرم هاي مربوطهبازديد از كليه مراكز راد -
  پيگيري انجام معاينات دوره اي پرتوكاران كليه مراكز راديولوژي  -
  پرداخت فوق العاده كار با اشعه 8تشكيل كميسيون ماده  -
  دزيمتري از كليه مراكز راديولوژي   -
  بازديد و تحت پوشش قرار دادن راديولوژي دندانپزشكي ها   -

  : نقاط قوت 
 وجود لوازم پايش حفاظتي        -امكان بازرسي مستمر طبق برنامه              -مراكز       تحت پوشش بودن  -

  :نقاط ضعف 
 نبود سابقه پايش برنامه در سالهاي قبل  -نبود وسائل كنترل كيفي            -

  : فرصتها
 بهداشتي       حمايت معاونت     -تعداد محدود مراكز راديولوژي                                -

  دانشگاه   8عضويت در كميسيون ماده  -
  : هديدها ت

 بود مسؤول فني در مراكز راديولوژي               
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 غذاييبهداشت مواد: عنوان برنامه  - 2-1-87

 : برنامه نوع  – 2-1-87-1
  منطقه اي     ملي                              

 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                

 : اهداف برنامه-2-1-87-2
  اد غذايي در سطح توزيع و عرضهارتقاء سطح سالمت جامعه از طريق كنترل وضعيت بهداشت مو -

  :اهداف جزئي 
افزايش نظارت بر مراحل توليد و توزيع مواد غذايي و تقويت اقدامات نظارتي بر كيفيت مواد غذايي در سطح توزيـع   -

  و عرضه
 ارتقاء وضعيت بهداشت فردي كاركنان -

 ارتقاء وضعيت بهداشت عمومي محل  -

 شت مواد غذاييارتقاء آگاهي پرسنل بهداشتي در زمينه بهدا -

 ارتقاء آگاهي متصديان در زمينه بهداشت مواد غذايي -

 ارتقاء آگاهي عموم جامعه در زمينه بهداشت مواد غذايي و مضرات استفاده از مواد غذايي غير بهداشتي -
 در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي حساسHACCPاجراي برنامه يا طرح  -

 .ي توليد مي شودارتقاء كيفيت مواد غذايي كه به صورت سنت -

  : شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-87-3
 درصد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهداشتي         -

 درصد كاركنان داراي كارت تندرستي معتبر      -

 نمونه هاي مواد غذايي با نتيجه مطلوب                                         -

  نان فاقد جوش شيرين درصد نمونه هاي      -

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-87-4
 % 87.4روستايي (  -%) 90.4شهري (  مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -

                                        % )76.7روستايي(  -% ) 34/88شهري ( كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي  -
 %84.7روستايي % 78.15ه هاي مواد غذايي با نتيجه مطلوب شهري  نمون -

 % 5/14 درصد نمونه هاي نان داراي جوش شيرين -
  :اهم اقدامات 

  مواد غذايي حساس  مورد  1516تنظيم و اجراي برنامه نمونه برداري از  -
  ع مواد غذايي نفر از مراكز تهيه و توزي  1511صدور گواهينامه بهداشت عمومي ويژه اصناف به  -
  صالحمورد متخلفين مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي به دادگاه  274معرفي  -
  كيلوگرم 439تحويل پركلرين به خانوارها جهت سالم سازي سبزيجات و ضد عفوني وسايل به مقدار  -
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جهـت قطـع سـهميه آرد بـه     نفرمتصـدي نـانوايي 103مورد نان به منظور تعيين جوش شيرين و معرفي  710نمونه برداري -
  تعزيرات آرد و نان 

  مورد  172كنترل شير توزيعي مدارس و مهدكودكها ونمونه برداري از آن به تعداد  -
كيلوگرم نمكهاي تصفيه نشده و فاقد يد در مراكز تهيه وتوزيع  3265نظارت بر عرضه نمكهاي توزيعي ومصرفي وتوقيف  -

  ...رفروشي ها ورستورانها و مواد غذايي بويژه نانوائي ها خواربا
جهـت كاردانـان و كارشناسـان    ) عوامـل آلـوده كننـده غـذا    ( برگزاري كارگاه آموزشي مخاطرات بهداشت مواد غـذايي   -

  بهداشت محيط 
  ... تشكيل جلسات متعدد با متصديان كارخانجات يخ سازي بمنظور رعايت اصول كلرزني آب ،بسته بندي و -
  .... هاي زغالي و جايگزين نمودن منقل هاي گازي در كبابي ها و رستورانها و  پيگيري جمع آوري منقل -
نظارت بر بستني سازي سنتي و جلوگيري از عرضه بستني فله اي و عدم استفاده از مواد افزودني غير مجاز از قبيل رنگ ها  -

  و اسانس ها
  از نظر مجوزهاي الزم و تاريخ توليد و انقضاء كنترل اقالم خوراكي ، آشاميدني اعم از توليد داخلي و وارداتي -
  برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذايي در سطح شهر -
  ابالغيه دستورالعمل استفاده از ظروف يكبار مصرف گياهي درادارات  -

  : نقاط قوت 
 )     طرح تشديد فعاليتها ( اجراي طرح ضربت  -

  كنترل كيفي مواد غذايي عرضه شده    -
  :ضعف  نقاط

 كمبود وسيله نقليه و امكانات                             -

 نبود آزمايشگاه اختصاصي كنترل كيفي مواد غذايي    -

 كمبود وسايل نمونه برداري جهت نمونه برداري مواد غذايي   -

  عدم وجود برنامه نرم افزاري براي ثبت آمار و نتايج نمونه برداري  -
  : فرصتها
 حل اختالف ويژه تخلفات بهداشتي راه اندازي شوراي -

 راه اندازي شعبه ويژه تخلفات بهداشتي در تعزيرات حكومتي وانجام بازديدهاي مشترك -

  حمايت تعزيرات آرد و نان در برخورد با نانوائيهاي متخلف -
  : هديدها ت

 نبود آزمايشگاه رفرانس كنترل كيفي مواد غذايي      -

 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذاييكمبود نيروي پرسنلي در      -

      عدم انجام كليه آزمايشات كنترل كيفي و سم شناسي روي مواد غذايي -
 عدم حمايت مراجع قضايي در برخورد با نمونه هاي غير قابل مصرف  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :ه  معاونت بهداشتي دانشگا -2-1

 بهداشت محيط مدارس: عنوان برنامه  - 2-1-88

 : برنامه نوع  – 2-1-88-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                             

 : اهداف برنامه-2-1-88-2
  ت بهداشت محيطي مدارس                             ارتقاء وضعي -

  :اهداف جزئي 
 بهبود وضعيت بهداشتي مدارس و مراكز آموزشي -

 بهبود وضعيت حفاظت و ايمني مدارس ومراكز آموزشي -

  مدارس و مركز آموزشي) شير ( بهبود وضعيت بوفه ها و تغذيه رايگان   -
 ان مراكز آموزشيافزايش آگاهي دانش آموزان و والدين و مدير -

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-88-3
 درصد مدارس داراي آبخوري بهداشتي   - 

 درصد مدارس داراي دستشويي بهداشتي  - 

 درصد مدارس داراي توالت بهداشتي   - 

 درصد مدارس داراي بوفه بهداشتي  - 

 درصد مدارس داراي كالس بهداشتي  - 

 درصد مدارس داراي آب آشاميدني بهداشتي   - 

 رصد مدارس داراي ايمني و حفاظت مطلوب د   - 

 درصد مدارس داراي سيستم دفع فاضالب بهداشتي   - 

 درصد مدارسي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري مي نمايند    - 

  درصد نمونه هاي شير مطلوب مدارس   - 

 :وضعيت فعلي برنامه  -2-1-88-4
 %1/86روستايي %   6/93درصد مدارس داراي آبخوري بهداشتي شهري    - 

 %5/98روستايي %  15/94درصد مدارس داراي دستشويي بهداشتي شهري   - 

 % 7/92روستايي % 2/86درصد مدارس داراي توالت بهداشتي شهري  - 

 %8/44 درصد مدارس داراي بوفه بهداشتي   - 

 %1/96روستايي %  2/84درصد مدارس داراي كالس مطلوب شهري   - 

 % 5/93روستايي %  9/98الم شهري درصد مدارس داراي آب آشاميدني س  - 

 %87روستايي %   4/90درصد مدارس داراي ايمني و حفاظت مطلوب شهري   - 
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 %8/94روستايي %  4/96درصد مدارس داراي سيستم دفع فاضالب بهداشتي شهري  - 

 %8/94روستايي %  3/98درصد مدارسي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري مي نمايند شهري  - 

  %100روستايي %  9/83ه هاي شير مطلوب مدارس شهري درصد نمون - 
  :اهم اقدامات  

  بازديد و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مدارس و تكميل چك ليست مربوطه -
 صدور كارت تندرستي جهت مستخدمين و متصديان بوفه مدارس  -

  مورد  165نظارت بر وضعيت توزيع شير و تغذيه رايگان مدارس ونمونه برداري از آن به تعداد  -
برگزاري جلسه آموزشي بهداشت محيط مدارس جهت كليه معلمان ، مديران و مسـتخدمين و مربيـان    -

 Aبهداشت در برنامه آنفلوآنزاي نوع 

 كالس آموزشي جهت دانش آموزان مدارس در زمينه بهداشت محيط 315برگزاري   -

 كيلو گرم پركلرين ومواد ضد عفوني كننده به مدارس 208تهيه وتحويل  -

 ليتر ما يع صابون به مدارس 1060تهيه وتحويل  -

عـدد   5متركاشـي و  11تحويـل  (مورد سيتم لوله كشي مـايع صـابون  درمـدارس     2بهسازي واجراي    -
 )سره سنگ توالت 5شيرآالت و

  : نقاط قوت 
 وجود برنامه حمايتي از اداره كل  -

 تحت پوشش بودن كليه مدارس و مراكز آموزشي -

  اس بهداشت محيطي در اكثر مراكز بهداشتي درمانيوجود كاردان يا كارشن -
  :نقاط ضعف 

  كمبود برنامه هاي آموزشي  -نبود رديف اعتباري ويژه برنامه                               -
  : فرصتها
 حمايت فرمانداري از برنامه هاي بهداشتي  -

 همكاري اداره آموزش و پرورش و  بهزيستي در اجراي برنامه هاي بهداشتي -

 عضويت در كميته شير مدارس -
  : هديدها ت

 استفاده از ساختمانهاي قديمي جهت مراكز آموزشي  -

  استيجاري بودن بعضي از مراكز آموزشي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 :معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

 شت هوابهدا: عنوان برنامه  - 2-1-89

  : برنامه نوع  – 2-1-89-1
  منطقه اي     ملي                              

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                           
  حفظ سالمت جامعه در برابر اثرات ناشي از آلودگي هوا: اهداف برنامه -2-1-89-2

  :اف جزئي اهد
  افزايش آگاهيها و توانمنديهاي پرسنل بهداشت محيط  -
 افزايش آگاهي مردم در مورد مخاطرات آلودگي هوا -
 جلب همكاري ادارات وارگانها بمنظوراجراي برنامه هاي مرتبط با بهداشت هوا  -

 :شاخصهاي عمده برنامه  -2-1-89-3
  غلظت آالينده ها - 

 :وضعيت فعلي برنامه  -4- 2-1-89
نظر به اينكه دستگاه سنجش آاليند هاي هوا تاكنون به بهره برداري نرسيده است در حال حاضـر اطالعـاتي    -

  .در زمينه آلودگي هوا در دسترس نمي باشد
  :اهم اقدامات 

 طرح موضوع در جلسه شوراي سالمت  -
 بطپيگيري نصب و راه اندازي دستگاه سنجش آاليند ه هاي هوا از طريق مسئولين ذير -
 پيگيري ارسال اطالعات نتايج سنجش آالينده هاي هواي شهر از اداره محيط زيست -
قـانون نحـوه جلـوگيري از     7ارسال دستور العمـل اجرايـي وضـعيت اضـطراري آلـودگي هـوا ، مـاده         -

 آلودگي هوا و آيين نامه اجرايي مربوطه به فرمانداري ويژه شهرستان
 ارگانهاي مربوطه در زمان رخداد تغييرات آب و هوايي در شهرستان  انجام مكاتبات با فرمانداري ،سازمانهاو -

 اجراي برنامه هاي روز و هفته هواي پاك -
  : نقاط قوت 

  وجود كارشناسان بهداشت محيطي -وجود قوانين و مقررات                                    -
  صنافوجود آموزشگاه ا -حمايت فرمانداري از برنامه هاي بهداشتي       -

  :نقاط ضعف 
  نبود كارشناس اختصاصي برنامه  -  نبود رديف اعتباري اختصاصي             -
  نداشتن آمار و اطالعات از وضعيت آالينده ها  -
  عدم بستر سازي در زمينه اجراي برنامه بهداشت هوا در سالهاي گذشته -
  : فرصتها

  اه اندازي دستگاه سنجش آالينده هاي هوار -)            شوراي سالمت(وجود كارگروه بهداشت و درمان 
  : هديدها ت

 افزايش وسائط نقيله موتوري و واحدهاي صنعتي-گرم و خشك و كويري بودن منطقه            
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   ارتقاء سالمت دهان و دندان دانش آموزان: ن برنامه عنوا -2-1-90

 :مجري برنامه -2-1-90-1
  منطقه اي  ملي                                                                                          

 منطقه اي پايلوت       ملي پايلوت                                                                

 : اهداف برنامه -2-1-90-2
  : هدف كلي 

 در سن پايين  6پيشگيري از تخريب زود هنگام دندان  -
  :اهداف اختصاصي 

 دانش آموزان مقطع ابتدايي  6افزايش تعداد ترميم دندان  -

 پيشگيري از بين رفتن دندان دانش آموزان در سن پايين  - 

 پيشگيري از بين رفتن دندان دانش آموزان در سن پايين: نامه شاخصهاي عمده بر -2-1-90-3

 :وضعيت فعلي برنامه-2-1-90-4 - 
  :نقاط قوت 

 همكاري آموزش و پرورش در ارجاع دانش آموزان  -

  حمايت معاونت بهداشت  -
  :نقاط ضعف 

 عدم همكاري مناسب دندانپزشكان  -

  6بي توجهي خانواده ها نسبت به اهميت ترميم  دندان  -

  شش نامناسب بيمه هاپو - 
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 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

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

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

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مدير درمان  : مجري برنامه  -2- 2-2-1

  شروع شده 88از سال  :سابقه برنامه  -3- 2-2-1

 تمامي واحدهاارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط  :اهداف برنامه  - 4- 2-2-1

  نظارت بر نحوه اجراي امور جاري  :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-1

  در حال اجرا مي باشد:وضعيت فعلي برنامه  -6- 2-2-1

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

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

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

  لوتمنطقه اي پاي                   ملي پايلوت                                                         

 مدير درمان  : مجري برنامه  -2-2-2-2

  شروع شده 87سال مهر ماه از  :سابقه برنامه  -2-2-2-3

  ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده:  اهداف برنامه   - 2-2-2-4

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط پرسنل مربوطه:  شاخصهاي عمده برنامه   -2-2-2-5

  .در حال اجرا مي باشد  :يت فعلي برنامه وضع  -2-2-2-6
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2

 

 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

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

 :نوع برنامه -2-2-3-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مدير درمان  : مجري برنامه  -2-2-3-2

  وع شدهشر 87سال مهر ماه از  :سابقه برنامه  -2-2-3-3

  ارتقاء كيفيت خدمات درماني:  اهداف برنامه   - 2-2-3-4

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط پرسنل مربوطه  :شاخصهاي عمده برنامه   -2-2-3-5

 . به صورت متمركز در حال اجرا مي باشد : وضعيت فعلي برنامه   -2-2-3-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

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

 :نوع برنامه - 2-2-4-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مدير درمان  : ري برنامه مج - 2-2-4-2

  شروع شده 87سال مهر ماه از  :سابقه برنامه  - 2-2-4-3

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

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت مراقبتهاي پرستاري ومامايي: شاخصهاي عمده برنامه   -2-2-4-5

  در حال اجرا و اطالعات به روز: ضعيت فعلي برنامه و  - 2-2-4-6
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 
 

 

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

 
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

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

 :نوع برنامه -1- 2-2-6
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

                                            مدير درمان :مجري برنامه   -2- 2-2-6
  اجرا مي شده87به صورت مستمر از سال :سابقه برنامه  -3- 2-2-6

  ي و ماماييارتقاء كيفيت خدمات پزشكي ، پرستار:  اهداف برنامه   - 4- 2-2-6

 نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط پرستاران و ماماها:  شاخصهاي عمده برنامه   -5- 2-2-6

  در حال اجرا:وضعيت فعلي برنامه  -6- 2-2-6

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     داراي امتياز آموزش مداوم NST كارگاه تفسير : عنوان برنامه -2-2-5

 :نوع برنامه - 2-2-5-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مدير درمان  : مجري برنامه  -2-2-5-2

  به صورت غير متمركز ارائه شده :سابقه برنامه  -2-2-5-3

   ارتقاء كيفيت تشخيص:  اهداف برنامه   -2-2-5-4

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

  در دست اقدام: وضعيت فعلي برنامه   -2-2-5-6
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

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

 :نوع برنامه -1- 2-2-7
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
 مدير درمان  : مجري برنامه  -2- 2-2-7

  شروع شده87از سال :سابقه برنامه  -3- 2-2-7

  ارتقاء كيفيت خدمات درماني در جهت سالمت نوزاد و كاهش مرگ :اهداف برنامه   - 4- 2-2-7

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات درماني  :شاخصهاي عمده برنامه  -5- 2-2-7

  به صورت مستمردر حال اجرا : وضعيت فعلي برنامه  -6- 2-2-7

  معاونت درمان  دانشگاه-2-2

 كارگاه احياي قلبي ريوي ويژه پزشكان عمومي داراي امتياز اموزش مداوم : عنوان برنامه -2-2-8

 :نوع برنامه - 2-2-8-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

      مدير درمان :مجري برنامه   -2-2-8-2

  به صورت مستمر از سالهاي قبل بوده :سابقه برنامه  -2-2-8-3

  ارتقاء كيفيت تشخيص :اهداف برنامه  -2-2-8-4

 ارتقاء سالمت   :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-8-5

  .اقدام جهت متمركز شدن برنامه  : وضعيت فعلي برنامه   - 2-2-8-6
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نت درمان  دانشگاه معاو-2-2

 داراي امتياز آموزش مداوم Advanceو Primaryكارگاه مديريت در بحران:عنوان برنامه- 2-2-9
 :نوع برنامه -1- 2-2-9

  منطقه اي     ملي                             
  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

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

  شروع شده85از سال :سابقه برنامه  -3- 2-2-9

   ارتقاء امادگي و كسب مهارت براي مقابله با بحران:  اهداف برنامه   - 4- 2-2-9

 --- -  : شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-9

 در حال اجرا: وضعيت فعلي برنامه   -6- 2-2-9

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

داراي امتياز ) تصويربرداري (كارگاه آموزشي مدون پزشكان عمومي  :عنوان برنامه -2-2-10
   آموزش مداوم

 :نوع برنامه - 2-2-10-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

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

  به اين شكل سابقه نداشته :سابقه برنامه  - 2-2-10-3

 ارتقاء كيفيت خدمات درماني :اهداف برنامه   -2-2-10-4

 --- : شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-10-5

 .تاكنون برنامه فوق با امتياز آموزش مداوم انجام نشده است : وضعيت فعلي برنامه   - 2-2-10-6
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دا - 2
 
 

 
  

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

، دفاتر MMTتخصصي كردن تيم هاي بازرسي شامل بازرسي مراكز درماني ، : عنوان برنامه -2-2-11
    پرستاري  مامايي، مراكز تصوير برداري و آزمايشگاهها 

 :رنامهنوع ب - 2-2-11-1
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

                                          مدير درمان :مجري برنامه   -2-2-11-2

  سابقه چندين ساله دارد :مه سابقه برنا -2-2-11-3

  نظارت و كنترل بر مراكز درماني:  اهداف برنامه   -2-2-11-4

 ارتقاء سالمت و كيفيت خدمات: شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-11-5

 بصورت جدي و متمركز در دست اجرا:وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-11-6

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     تقويت واحد رسيدگي به شكايات و بازرسي معاونت درمان : عنوان برنامه - 2-2-12

 :نوع برنامه -1- 2-2-12
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

                                          مدير درمان :مجري برنامه   -2- 2-2-12

  سابقه چندين ساله دارد :سابقه برنامه  -3- 2-2-12

 از تكرار موارد مشابهكاهش نارضايتي مردم و جلوگيري:  اهداف برنامه   -4- 2-2-12

 ارتقاء سالمت  :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-12

 به صورت متمركز و جدي انجام مي شود: وضعيت فعلي برنامه   -6- 2-2-12
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

    احداث ساختمان جديد مسجد معاونت در محوطه بيمارستان شبيه خواني: امهعنوان برن- 2-2-13

 :نوع برنامه -1- 2-2-13
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

                                  مدير درمان:  مجري برنامه   -2- 2-2-13

  ارتقا بعد معنوي پرسنل: اهداف برنامه   -3- 2-2-13

 ارتقاء كيفيت كار پرسنل:شاخصهاي عمده برنامه   -4- 2-2-13

 مسجدي وجود نداشته است:وضعيت فعلي برنامه  - 5- 2-2-13

 

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

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

تشكيل كميته كارشناسي و بازرسي جديد جهت مقابله مضاعف با پديده  : عنوان برنامه -2-2-14
     زير ميزي

 :نوع برنامه -2-2-14-1
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

                                         مدير درمان  : مجري برنامه  -2-2-14-2

  در گذشته اجرا مي شده :سابقه برنامه  -2-2-14-3

 ماران توسط پزشكان بدون وابستگي ماليارتقاء درمان بي:  اهداف برنامه   - 2-2-14-4

 ارتقاء سالمت:  شاخصهاي عمده برنامه   -2-2-14-5

 اقدامات الزم جهت كاهش موارد فوق : وضعيت فعلي برنامه   -2-2-14-6



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 
 

 252

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

 رمان  دانشگاهمعاونت د-2-2

تشكيل شوراي امر به معروف و نهي از منكر همراه با جلسات ماهانه جهت :عنوان برنامه -2-2-15
     جلوگيري از اشاعه فرهنگهاي غلط و تقويت جلسه هاي ديني در سطح ادارات و بيمارستانهاي تابعه

 :نوع برنامه -2-2-15-1
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

                                           مدير درمان :مجري برنامه   - 2-2-15-2

 ارتقاء بعد معنوي پرسنل:  اهداف برنامه   - 2-2-15-3

 ارتقاء كيفيت كار پرسنل:  خصهاي عمده برنامه شا  -2-2-15-4

 .تا كنون به اين شكل اجرا نمي شده است: وضعيت فعلي برنامه   -2-2-15-5

 
 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

ارشناسان براي پيگيري امر مقام معظم رهبري و تشكيل كميته اي ازك: عنوان برنامه -2-2-16
     راهكارهاي اجرايي كار مضاعف و همت مضاعف

 :نوع برنامه - 2-2-16-1
  منطقه اي    ملي                             

  لوتمنطقه اي پاي                   ملي پايلوت                                                         

                                           مدير درمان :مجري برنامه   -2-2-16-2

  تا كنون اجرا نمي شده :سابقه برنامه  -2-2-16-3

  ارتقاء وظايف محوله به مديران و كارشناسان :اهداف برنامه   -2-2-16-4

  ارتقاء سالمت  :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-16-5

  در حال اجرا :وضعيت فعلي برنامه   - 2-2-16-6
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
    

 دانشگاه درمان معاونت 2-2
 دانشگاهي بيمارستان چند يا يك از دانشگاه ارزياب تيم گروهي بازديد انجام : برنامه عنوان -2-2-17
 كشور سطح در كاشان پزشكي علوم دانشگاه همرديف عالي يك رجهد

 :نوع برنامه - 2-2-17-1
  منطقه اي         ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
 بيمارستان ارزشيابي واحد : مهبرنا مجري  -2-2-17-2

 .است نبوده اي برنامه كنون تا : برنامه سابقه -2-2-17-3

 به رسيدن جهت در دانشگاه يك درجه بيمارستانهاي در الزم نكات بيني پيش : برنامه اهداف -2-2-17-4
  دانشگاه اعتبارات شيافزا و عالي يك درجه

 وزارت از شده بيني پيش كيفي شاخصهاي و اورژانس يشاخصها : برنامه عمده شاخصهاي - 5- 3-2-17
 عالي يك درجه با مرتبط متبوع

 .است نشده بيني پيش كنون تا:برنامه اعتباري منابع -2-2-17-6

 ..است نبوده اي برنامه جاري سال در :برنامه فعلي وضعيت -7- 3-2-17

 تاس نبوده اي برنامه : اخير سال 5 در برنامه روند - 8- 3-2-17

 عمومي بيمارستانهاي در عالي يك درجه كسب جهت الزم فاكتورهاي اجراي : برنامه ادامه -9- 3-2-17
 يك درجه
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2

  

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

 در متبوع وزارت از ارسالي تخصصي خدمات بندي سطح افزار نرم آموزش و نصب : برنامه عنوان - 2-2-19
 به نتايج ارسال و آناليز ، اطالعات بندي جمع دانشگاه، تابعه بيمارستانهاي در انساني نيروي چارت بندي سطح خصوص
 متبوع وزارت

 :نوع برنامه  -1- 2-2-19
  منطقه اي         ملي                             

  ايلوتمنطقه اي پ             ملي پايلوت                                                       
 پزشكي مدارك و آمار واحد : برنامه مجري  -2- 2-2-19

 است نداشته وجود قبال : برنامه سابقه -3- 2-2-19

 و بيني پيش جهت متبوع وزارت سالمت ارتقاء و شبكه توسعه مركز به اطالعات ارسال : برنامه اهداف -4- 2-2-19
 متبوع وزارت از ارسالي بندي سطح كتاب قالب در 1393 سال تا دانشگاه براي نيرو جذب مجوزهاي اختصاص

  ياستاني  شاخصهابراساسروينجذب : برنامه عمده شاخصهاي -5- 3-2-19

 .است شده تامين متبوع وزارت توسعه مركز از:برنامه اعتباري منابع -6- 2-2-19

 .  استهديرس اجرا مرحله بهتختهاخصوصدربرنامه1فاز :برنامه فعلي وضعيت -7- 3-2-19

 داشته وجود قبل سال 6 در دارد ساله 6 دوره بندي سطح برنامه : اخير سال 5 در برنامه روند -8- 3-2-19

 . يافت خواهد ادامه 1393 سال از بعد : برنامه ادامه -9- 3-2-19

  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 بيمارستانهاي ارزشيابي جهت  متبوع وزارت بهي ابيارزش ستهايلي چك شنهاديپ و اصالح : برنامه عنوان -2-2-18

  .بخشي اعتبار و نظارت مركز به نويس پيش ارسال و تخصصي تك و عمومي

 :نوع برنامه  -2-2-18-1
  منطقه اي         ملي                             

  منطقه اي پايلوت                     ملي پايلوت                                               
  درمانمعاونتيها بيمارستان ارزشيابي واحد : برنامه مجري  -2-2-18-2

 . است نبوده اي برنامه قبال : برنامه سابقه -2-2-18-3

 دانشگاهي ها سياست و امكانات با بيمارستانها كننده ارزيابي ي آيتمها سازي هماهنگ : برنامه اهداف -2-2-18-4
   يفيك عملكرد اساسبر
 درجه افت ازي ريجلوگ و عملكرد با متناسبي ابيارزش درجه و امتياز كسب : برنامه عمده شاخصهاي -3-2-18-5

 .دانشگاه ياستهايسو وضعيت با آيتمها بودن نامناسب بدليلي ابيارزش

 .ندارد اعتباري به نياز :برنامه اعتباري منابع -2-2-18-6

 بيمارستانهاي ارزشيابي جهت  متبوع وزارت بهي ابيارزش ليستهاي چك شنهاديپ و اصالح : برنامه عنوان -2-2-18-7
  .بخشي اعتبار و نظارت مركز به نويس پيش ارسال و تخصصي تك و عمومي

  درمانمعاونتيها بيمارستان ارزشيابي واحد : برنامه مجري  -2-2-18-8

 . است نبوده اي برنامه قبال : برنامه سابقه -2-2-18-9
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -  2
 دانشگاه معاونت درمان-2-2
 مدارك و آمار پرسنلژهيو خدمت ضمن يآموزشيهادورهساعت60يبرگزار :برنامه عنوان -2-2-20

  دانشگاه يپزشك

 :نوع برنامه - 2-2-20-1
  منطقه اي         ملي                             

  منطقه اي پايلوت               ملي پايلوت                                                     
 پزشكي مدارك و آمار واحد : برنامه مجري  -2-2-20-2

 . است شدهآغازانهيسالصورتبه1385سالاز : برنامه سابقه -2-2-20-3

 مدارك و آمار كاركنان معلومات و دانشسطحنمودنروزبهوارتقاء :برنامه اهداف -2-2-20-4
 يدرمانياواحده يپزشك

 با كار آموزش و پزشكي مدارك فنون مدرن هاي شيوه آموزش : برنامه عمده شاخصهاي -3-2-20-5
 EHR يستمهايس

  از محل اعتبارات جاري حوزه معاونت درمان :برنامه اعتباري منابع - 2-2-20-6

 .  ه استمقدمات اجراي برنامه مذكور در سال آتي فراهم شد :برنامه فعلي وضعيت -3-2-20-7

  .سال اخير بصورت ساليانه برگزار گرديده است 3در : اخير سال 5 در برنامه روند -3-2-20-8

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

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
 آماري جامع افزار نرم تهيه : برنامه عنوان - 2-2-21

 :نوع برنامه -1- 2-2-21
  منطقه اي         ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
 پزشكي مدارك و آمار واحد : برنامه مجري  -2- 2-2-21

 است داشتهن وجود قبال : برنامه سابقه -3- 2-2-21

 برنامه يك در اطالعات كليه تمركز : برنامه اهداف -4- 2-2-21

 نياز مورد موافع در اطالعات كليه گزارشگيري و سريع دستيابي : برنامه عمده شاخصهاي - 5- 3-2-21

 .معاونت حوزهيجاراعتباراتمحلاز:برنامه اعتباري منابع -6- 2-2-21

 .ندارد وجود اي رنامهب :برنامه فعلي وضعيت -7- 3-2-21

 .است نداشته وجود اي برنامه : اخير سال 5 در برنامه روند - 8- 3-2-21

 و يا سهيمقا آمار ارائه,  وقت اسرع در نياز مورد ادواري گزارشات تهيه : برنامه ادامه -9- 3-2-21
 حيصح يآور عجم قيطر از ها برنامه خورد باز اخذ و حيصح اطالعات و آمار اساس بر برنامه نيتدو

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

  معاونت درمان  دانشگاه-2-2

   برنامه ريزي جهت آموزش و اجراي پژوهش هاي كاربردي : عنوان برنامه- 2-2-22

 :نوع برنامه -1- 2-2-22
  منطقه اي          ملي                            

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
                دفتر پرستاري: مجري برنامه  -2- 2-2-22

هاي كاربردي و لحاظ ارتقاء سطح آگاهي پرسنل درماني در خصوص انجام پژوهش :   اهداف برنامه  -3- 2-2-22

  پژوهش در برنامه ريزيها و رفع مشكالت درماني مربوط به حوزه پرستاري

 جاري معاونت درمان:منابع اعتباري - 4- 2-2-22

  ميزان اثربخشي پژوهشها-2تعداد پژوهشهاي انجام شده  -1 :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-22

 طرحهاي پژوهشي و همچنين عضويت در شوراي  با هدايت :وضعيت فعلي برنامه-6- 2-2-22

HSR  دانشگاه برنامه هاي فوق در حال انجام است.  

هاي ابتدايي و انجام هماهنگي هاي  مقدمات بحث از قبيل برگزاري جلسه:سال اخير5روند برنامه در - 2-2-22-7

   .الزم جهت كليه پرسنل پرستاري دانشگاه انجام شده است

 .در سيستم نهادينه خواهد شد كاربردي فعاليت بر اساس پژوهشهاي با ادامه برنامه سياست :ه برنامهادام - 8- 2-2-22
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 
  

 
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  .  ش در خصوص مواجهه با بحرانتهيه برنامه آمادگي بيمارستانهاي تحت پوش :عنوان برنامه- 2-2-23

 :نوع برنامه-1- 2-2-23
  منطقه اي         ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
  دفتر پرستاري :مجري برنامه -2- 2-2-23
           .برنامه آمادگي در اين خصوص بصورت ناقص در برخي مراكز درماني وجود دارد:  سابقه برنامه-3- 2-2-23

.   ارتقاء آمادگي دانشگاه بعنوان اصلي ترين سازمان ارائه دهنده خدمت در زمان بحران  :اهداف برنامه -4- 2-2-23

 

ميزان پيشرفت استانداردهاي تدوين شده و ارزيابي بر اساس عملكرد هر   :ه برنامهشاخصهاي عمد -5- 2-2-23

  .واحد

    از محل بودجه اي جاري دانشگاه:منابع اعتباري-6- 2-2-23

در حال حاضر در صورت بروز بحران ،  هماهنگي منسجم در اين زمينه وجود :  وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-23

 .ندارد

يكسري اقدامات از قبيل برگزاري سمينارها و كنگره ها و برنامه هاي :سال اخير5روند برنامه در-8- 2-2-23

  .آموزشي علمي و عملي برگزار شده است

   .اميد است با اجراي برنامه فوق آمادگي الزم جهت مقابله با حوادث احتمالي فراهم شود:ادامه برنامه– 9- 2-2-23
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 رايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اج - 2
 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با پدافند غير عامل ، امداد نجات، مديريت بحران  :عنوان برنامه- 2-24- 2

  .ويژه مديران و مسئولين درماني
 :نوع برنامه  -1- 2-24- 2

  منطقه اي                      ملي                
  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        

                                          دفتر پرستاري :مجري برنامه  -2- 2-24- 2
     .ندارد:سابقه برنامه  -3- 2-24- 2
 ...ارتقاء سطح علمي و عملي در زمينه پدافند غيرعامل ، امدادنجات و :اهداف برنامه  -4- 2-24- 2

  ميزان آگاهي بر اساس شاخصهاي استاندارد  :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-24- 2
از محل اعتبارات جاري :منابع اعتباري برنامه  -6- 2-24- 2
 . حال حاضر برخي آموزشها درحال انجام مي باشددر :وضعيت فعلي برنامه  - 7- 2-24- 2

در سالهاي گذشته مقدمات اجراي برنامه ها ازقبيل برگزاري برخي  :سال اخير5روند برنامه در  -8- 2-24- 2
  سمينارها و كارگاهها جهت اطالع پرسنل كادر پرستاري برگزار شده است

د است پرسنل كادر پرستاري آمادگي الزم را در خصوص موارد با ادامه برنامه امي :ادامه برنامه  - 9- 2-24- 2
 .فوق الذكر كسب نمايند

  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
طابق با درجه دانشگاهي و پيشنهاد و اصالح چارت تشكيالتي دفتر پرستاري معاونت درمان م:عنوان برنامه-2-25- 2

   وضعيت موجود
 :نوع برنامه  - 2-25-1- 2

  منطقه اي         ملي                             
  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        

                                        دفتر پرستاري: مجري برنامه  - 2-25-2- 2
وجود ندارد:سابقه برنامه  -2-25-3- 2
  علوم پزشكي بندي دانشگاههاي رتبه با مطابق معاونت درمان دفتر پرستاري تشكيالتي چارت ارتقاء:اهداف برنامه  - 2-25-4- 2
  انداردهاي ابالغيميزان نيروي موجود بر اساس است:شاخصهاي عمده برنامه  - 2-25-5- 2
جاري حوزه درمان:منابع اعتباري برنامه  - 2-25-6- 2
در حال حاضر با تعدد پست سازماني و نيروي موجود امكان برنامه ريزي جامع و  :وضعيت فعلي برنامه  -2-25-7- 2

الغي مشكالت مرتفع كامل در خصوص انجام وظايف محوله وجود ندارد كه تا حدودي از طريق بكارگيري نيروي اب
  .گرديده است

در سالهاي اخير سعي شده است از طريق صدور ابالغ و بكارگيري  نيروهاي :سال اخير5روند برنامه در  -2-25-8- 2
 .ساير واحدها مشكل مرتفع گردد

توانه نيروي انساني با اصالح چارت تشكيالتي امكان  تدوين و اجراي برنامه اي جامع با پش:ادامه برنامه-2-25-9- 2
 .توانمند امكانپذير است
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 
  

  

  
  
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  برگزاري مراسم روز پرستار:عنوان برنامه- 2-2-26

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

 :نوع برنامه -2- 2-2-26
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

ميالد حضرت زينب در آمفي تئاتر  هر سال در دانشگاه علوم پزشكي كاشان ، روز:  سابقه برنامه  -3- 2-2-26

  دانشگاه جشن برگزار ميشود

تجليل  –افزايش انگيزه پرستاران  –مشخص كردن جايگاه پرستاري در سالمت جامعه   :اهداف برنامه  -4- 2-2-26

 از پرسنل پرستاري برگزيده شده  

ز كليه پرستاران در مراكز درماني و رضايتمندي پرسنل پرستاري و تجليل ا :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-26

 بهداشتي ، آموزشي ، اجرايي ، ستادي 

 خارج از شمول:منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-26

  89اين جشن هرساله برگزار گرديده است و برنامه ريزي براي اين جشن در سا ل   :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-26

 .هم در حال انجام مي باشد

جشن برگزار ) س( همه ساله روز پرستار مصادف با تولد حضرت زينب:سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-26

 .مي گردد

 :ادامه برنامه-9- 2-2-26
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

  
  
  

  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  آورد نيروهاي پرستاري مورد نياز در مراكز درماني تازه افتتاح شده   بر:  عنوان برنامه- 2-2-27
                                          دفتر پرستاري  :مجري برنامه  -1- 2-2-27
 :نوع برنامه -2- 2-2-27

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

  ندارد :سابقه برنامه  -3- 2-2-27
 هماهنگي در اجراي فرآيندها و اعمال نظر كارشناسي در تامين نيرو    :اهداف برنامه  - 4- 2-2-27

  ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري:شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-27

 منابع جاري: منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-27

تا كنون هر واحد درماني جهت اين كار به صورت مجزا با حوزه ستادي   :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-27
 اقدام مي نموده است 

 بصورت واحد و مستند انجام نمي گرفته: سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-27

 :ادامه برنامه-9- 2-2-27

 دانشگاه   درمانمعاونت -2-2

  تهيه و تدوين جامع نرم افزاري جهت تمامي واحدهاي حوزه دفتر پرستاري معاونت درمان :   عنوان برنامه-2-2-28
  دفتر پرستاري :   مجري برنامه  - 2-2-28-1
 :نوع برنامه -2- 2-28- 2

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

 منطبق با تعداد نيروي قابل قبولارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط تمامي واحدها :اهداف برنامه  - 2-2-28-3
 مور جاري نظارت بر نحوه اجراي ا:   شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-28-4

 ي دانشگاهمنابع جار: منابع اعتباري برنامه  -2-2-28-5
 . باشد موجود نمي حوزه اين واحدهاي در مدوني و جامع برنامه هيچ حاضر حال در :وضعيت فعلي برنامه- 2-2-28-6

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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

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

 

 ن  دانشگاه معاونت درما-2-2

   تشكيل هسته آموزشي حوزه معاونت درمان براي پرستاري  :عنوان برنامه- 2-2-29

 :نوع برنامه -2-29-1- 2
  منطقه اي    ملي                             

  وتمنطقه اي پايل                  ملي پايلوت                                                         

   دفتر پرستاري  :مجري برنامه  -2- 2-2-29

  ندارد  :سابقه برنامه   -3- 2-2-29

   ارتقاء سطح آموزش عملي و تئوري پرستاران   :اهداف برنامه   -4- 2-2-29

 نظارت بر چگونگي برنامه ريزي و اثربخشي آموزش پرسنل پرستاري  :شاخصهاي عمده برنامه   - 5- 2-2-29

 منابع جاري دانشگاه: ابع اعتباري برنامهمن  -6- 2-2-29

  .براي اولين بار تصميم به تشكيل هسته آموزشي گرفته شده است :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-29

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

  .  اجراي برنامه آموزش اصول صحيح گزارش نويسي در پرونده بيمار  :نوان برنامهع-2-2-30
 :نوع برنامه -2-2-30-1

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

  دفتر پرستاري   :مجري برنامه  -2-2-30-2
.  هاي انجام شده ، مشكالت موجود در اين خصوص مشخص گرديد با ارزيابي 88در سال  :سابقه برنامه -2-2-30-3
  ارتقاء كيفيت مراقبتهاي پرستاري    :اهداف برنامه  -2-2-30-4
 . نظارت دقيق بر كيفيت پرونده نويسي صحيح   :عمده برنامهشاخصهاي  -2-2-30-5

 خارج از شمول: منابع اعتباري برنامه  - 2-2-30-6

   . هنوز اشكاالت متعددي در اين زمينه وجود دارد  :وضعيت فعلي برنامه-2-2-30-7
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2

 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت تخصصي براي مسئولين و مديران پرستاري    :عنوان برنامه- 2-2-31

  با مجوز آموزش ضمن خدمت 
 :نوع برنامه -2-31-1- 2

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

  دفتر پرستاري   :مجري برنامه  -2- 2-2-31
 .   سابقه اي در اين زمينه موجود نيست :سابقه برنامه  -3- 2-2-31

  ارتقاء كيفيت مديريت پرستاري     :اهداف برنامه  -4- 2-2-31
 نظارت بر نحوه ارائه خدمات و كيفيت آن توسط مسئولين پرستاري    :هشاخصهاي عمده برنام  - 5- 2-2-31

 خارج از شمول: منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-31
  .به شكل پراكنده و عمومي در سطوح مختلف مديريتي انجام ميشود:  وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-31

 
 
 

  
  هداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب- 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  متمركزنمودن آموزش ضمن خدمت براي پرسنل پرستاري : عنوان برنامه- 2-2-32
 :نوع برنامه - 2-32-1- 2

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                    ملي پايلوت                                                       

  دفتر پرستاري : مجري برنامه  -2- 2-2-32
از سال قبل بصورت متمركز شروع شد كه نتايج مثبت مثل جلوگيري از اتالف :سابقه برنامه  -3- 2-2-32

 وقت پرسنل و دوباره كاري آن  را در بر داشت

  ي پرسنل پرستاري ارتقاء سطح عمل:  اهداف برنامه  - 4- 2-2-32
ميزان سطح علمي و مهارت پرسنل پرستاري شاغل در واحدهاي   :شاخصهاي عمده برنامه  -5- 2-2-32

 .  درماني تابعه در حال انجام است

 منابع جاري : منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-32
  گرديدهحدود يكسال است كه در معاونت درمان اجرا :  وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-32
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  خدمات درماني اصالح روند ارائه در جهت بخش گرفتن باليني تحويل ايي اجراي مداخله :عنوان برنامه- 2-2-33
 :نوع برنامه- 2-33-1- 2

  منطقه اي                              ملي   
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

                                          دفتر پرستاري  :مجري برنامه -2- 2-2-33
مشكالت موجود در اين خصوص تعيين  88هاي انجام شده در سال  بيبا ارزيا :سابقه برنامه -3- 2-2-33

 .     گرديده است 

 ارتقاء كيفيت مراقبتهاي پرستاري و درماني در بيمارستان  :اهداف برنامه - 4- 2-2-33

 ميزان اجرايي شدن برنامه بر اساس بازرسي هاي دوره اي  :شاخصهاي عمده برنامه -5- 2-2-33

 خارج از شمول: نابع اعتباري برنامهم -6- 2-2-33
 . درحال حاضر موضوع در حال پيگيري است   :وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-33

در سالهاي گذشته با اجراي برنامه ارزيابي موضوع وضعيت تا   :سال اخير5روند برنامه در -8- 2-2-33
 .  حدودي مشخص گرديده است

 . با اجراي برنامه فوق سعي بر رفع اشكاالت موجود است  :ادامه برنامه -9- 2-2-33

 
 

  

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

  روش تحقيق باليني جهت انجام پژوهش در درمان براي پرستاران  : عنوان برنامه-2-2-34
 :نوع برنامه -1- 2-34- 2

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

  دفتر پرستاري : مجري برنامه - 2-2-34-2
 ندارد  :سابقه برنامه - 2-2-34-3

  ارتقاء سطح عملي و عملي كارشناسان درمان در امر پژوهش :  اهداف برنامه -2-2-34-4
 نظارت برانجام امور پژوهشي در درمان : شاخصهاي عمده برنامه-2-2-34-5

 منابع جاري : منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-33
  . داردفعال چنين آموزشي براي كارشناسان درمان بصورت منسجم وجود ن: وضعيت فعلي برنامه- 2-2-34-7
  .فقط يكبار سه سال پيش برگزار شد  :سال اخير5روند برنامه در -8- 2-2-33
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

     انجام يك پروژه تحقيقاتي از ديدگاه مديريت پرستاري: عنوان برنامه -2-2-35

 : نوع برنامه  -2-2-35-1
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         
                                         دفتر پرستاري  :مجري برنامه  -2-2-35-2

ندارد :سابقه برنامه  -2-2-35-3
   ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري با افزايش رضايتمندي:  اهداف برنامه  -2-2-35-4

  نظارت بر نحوه خدمات ارائه شده در سيستم پرستاري: شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-35-5

 منابع جاري دانشگاه:  منابع اعتباري برنامه   - 2-2-35-6

ت با كيفيت رضايتمندي پرسنل جهت ارائه خدما موانع موجود و همچنين دالئل عدم  :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-35-7
   .مناسب شناخته شده نيست

 : سال اخير5روند برنامه در  -2-2-35-8
  
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 اه معاونت درمان  دانشگ-2-2

  گزارش آن شده از مراكز درماني و پرستاري ارائه ماهيانه از خدمات و برگزاري بازديدهاي ريزي برنامه: عنوان برنامه - 2-2-36

 : نوع برنامه  - 2-2-36-1
  منطقه اي    ملي                             

  منطقه اي پايلوت                  وت         ملي پايل                                                

                                         دفتر پرستاري: مجري برنامه  -2- 2-2-36

 دارد:سابقه برنامه  -3- 2-2-36

   ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط پرسنل پرستاري مراكز درماني: اهداف برنامه   - 4- 2-2-36

  نظارت بر عملكرد پرسنل پرستاري و ارتقاء شاخص كيفي:شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-36

 منابع جاري دانشگاه: منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-36

    .تاكنون برنامه فوق به صورت منسجم  اجرا نشده است  :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-36

 : سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-36
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
پيگيري تامين نيروي انساني كادر پرستاري به صورت قراردادي به جايگزيني نيروهاي پرستاري با : عنوان برنامه - 2-2-37

        استعالجي هاي طوالني مدت و زايمان
 : نوع برنامه  - 2-2-37-1

  منطقه اي    ملي                             
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

                                         دفتر پرستاري:  مجري برنامه  -2- 2-2-37
ندارد :سابقه برنامه  -3- 2-2-37
ارائه خدمات پرستاري با كيفيت مناسب و كمك به مراكز درماني در جهت كاهش فشار : اهداف برنامه  - 4- 2-2-37

 كاري به پرسنل آن مركز  

 استاندارد سازي نيروي انساني به ازائ هر تخت بيمارستاني :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-37

 منابع جاري  :اعتباري برنامهمنابع   -6- 2-2-37

در حال حاضر با توجه به شرايط موجود مراكز درماني با عدم حضور همزمان چندين :  وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-37
 .   نيرو به علت استعالجي هاي طوالني مدت و زايمان با بحران كاري روبرو ميشوند

 :سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-37
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  برگزاري مانور عملياتي در حيطه مديريت بحران در زمان حوادث غيرمترقبه:عنوان برنامه -2-2-38
 : نوع برنامه  -2-2-38-1

  منطقه اي                        ملي         
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

                                         دفتر پرستاري :مجري برنامه  - 2-2-38-2
   گي و كسب مهارت براي مقابله با بحرانارتقاء آماد  :اهداف برنامه  -2-2-38-3

 : شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-38-4

 خارج از شمول  :منابع اعتباري برنامه  -2-2-38-5
     .تاكنون برنامه فوق با امتياز آموزش مداوم انجام نشده است  :وضعيت فعلي برنامه- 2-2-38-6
  انور فوق از سوي دفتر پرستاري اجرا نشدهم   :سال اخير5روند برنامه در  - 2-2-38-7
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 

 معاونت درمان دانشگاه  -2-2

  ايمني و ترويج زايمان طبيعي دانشگاهي تشكيل كميته :عنوان برنامه   - 2-2-39
 
  واحدمامايي  :مجري برنامه -1- 2-2-39
 
  :نوع برنامه -2- 2-2-39

  منطقه اي    ملي                                                                                
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

  .تشكيل گرديده است دانشگاهي كميته فصلهر 1385ابتداي سال از :سابقه برنامه  -3- 2-2-39
 
ارتقا سالمت خانواده و پيشگيري از روند صعودي و افزايش بي رويه سزارين غيرضروري و  :اهداف برنامه -4- 2-2-39

  مضرات آن 
 

  ر مادريو پيشگيري از عوارض و مرگ و مي  أمين سالمت خانوادهت :شاخصهاي عمده برنامه -22-2-39-5
 
  30302 :منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-39
 
 :وضعيت فعلي برنامه-7- 2-2-39
  صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه -
به تفكيك پزشك و  ميالد و شهيد رجايي -شهيد بهشتي -شبيه خواني هايتهيه آمارفراواني سزارين و زايمان طبيعي در بيمارستان -

  علت سزارين 
  مكاتبه با رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشي جهت اقدام وارائه راهكار مناسب  -
  مكاتبه با پزشكان متخصص در اين زمينه در خصوص كاهش آمار سزارين -
 .رم دانشگاهپزشكان و تشويق پزشكاني كه ميزان سزارين آنها پايين بوده است  توسط رياست محت سزارين ميزان فراواني جدول تهيه -
  پزشكان متخصص و ماماها،عدد و توزيع در مراكز بهداشتي  5000تهيه پمفلت آموزشي مزاياي زايمان طبيعي به تعداد  -
  برگزاري كالسهاي آمادگي براي زايمان در بيمارستان نقوي و بيمارستان رجايي آران و بيدگل -
  تاق ليبر  طرح حضور همراه آموزش ديده در كنار خانم باردار در ا -
  صدور ابالغ اعضاي كميته تخصصي توسط رياست محترم دانشگاه -
  . تشكيل كميته تخصصي در بيمارستانها جهت بررسي پرونده سزارين پزشكاني كه آمار سزارين آنها باال بوده است -
 
رساندن آمار سزارين به ميزان  ارتقاء سطح آگاهي مادران باردار نسبت به مزاياي زايمان طبيعي و:ادامه برنامه - 8- 2-2-39

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

 معاونت درمان دانشگاه  -2-2

     ماهه 1-59تشكيل كميته مراقبت مرگ كودكان  :عنوان برنامه  - 2-2-40
 
   واحدمامايي :برنامهمجري -1- 2-2-40
 
   :نوع برنامه-2- 2-2-40

  منطقه اي    ملي                                                                                           
  اي پايلوتمنطقه                   ملي پايلوت                                                                    

  .اقدام به اين امر نموده است  85اداره كودكان معاونت سالمت از مرداد : سابقه برنامه -3- 2-2-40
 
تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ براي بهبود -2تعيين دقيق تر ميزان بروز مرگ - 1 :اهداف برنامه - 4- 2-2-40

  راي مداخالت مناسب  طراحي و اج - 3شاخصهاي سالمت كودكان در سطح شهر و توابع 
 
كمتر از   U5MRميزان (رساندن آمار مرگ كودك به شاخصهاي استاندارد  :شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-40

  )تولد زنده ميباشد  1000در  10
 
  30302 :منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-40
 
 :وضعيت فعلي برنامه-7- 2-2-40
  ترم دانشگاهصدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست مح -
  تهيه آمار مرگ و مير كودك در بيمارستانهاي كاشان و حومه به تفكيك علت  -
  مكاتبه با رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشي جهت اقدام وارائه راهكار مناسب  -
  .ساعت بعد از مرگ كودك  48تشكيل كميته بيمارستاني تا  -
  .زنده تولد  1000 در 08/5 به U5MRرساندن  -
  بهداشتي  –ارتقا برنامه مراقبت مرگ كودك در سطح بيمارستانها و مراكز درماني  -
 
نظام مراقبت مرگ مادر و پزشك زماني به بررسي مواردي مي پردازد كه ديگر رويداد  :ادامه برنامه - 8- 2-2-40

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

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  برگزاري مراسم روز ماما :عنوان برنامه  -2-2-41
 
  :نوع برنامه -2-2-41-1

  منطقه اي    ملي                                                                                           
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

  واحد مامائي  :مجري برنامه -2-2-41-2
 
أتر دانشگاه مراسمي ارديبهشت در سالن آمفي تئ 15ر ساله در روزدر شهرستان كاشان  ه  :سابقه برنامه -2-2-41-3

 .مي گرددبه اين مناسبت برگزار 

افزايش انگيزه ماماها جهت ارائه  -مشخص كردن جايگاه ماما در سالمت خانواده     -:اهداف برنامه - 2-2-41-4
  افزايشĤگاهي ماماها  -خدمات بهتر   

 
رضايتمندي پرسنل مامائي و تجليل از كليه كادر مامائي درماني ، بهداشتي و :هشاخصهاي عمده برنام -2-2-41-5

  آموزشي ، اجرايي و ستادي 
 
  از محل اعتبارات خارج از شمول دانشگاه:منابع اعتباري برنامه -2-2-41-6
 

   ----------: ادامه برنامه -2-2-41-7
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  دمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خ - 2
 

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
   آموزش پرسنل مامايي در خصوص داده هاي جديد طبق نيازسنجي: عنوان برنامه  -2-2-42
 
  واحد مامايي  :مجري برنامه -2-2-42-1
 
  :نوع برنامه- 2-2-42-2

  منطقه اي    ملي                                                                                           
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

براي زايمان و  از ابتداي سال جاري كالس ها و گاركاه هاي متعددي ازجمله كارگاه آمادگي:سابقه برنامه - 2-2-42-3
  .كارگاه آموزشي مانا  تشكيل گرديده است

 
فني و عملياتي ماماها نسبت به تازه هاي علمي و تحكيم آموخته ,ارتقاء سطح آگاهي هاي علمي:اهداف برنامه  -2-2-42-4

  هاي قبلي 
 
 :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-42-5
  نتايج نيازسنجي و نظرسنجي فراگيران -                نتايج پره تست و پست تست                         -
 
 30302:منابع اعتباري برنامه -2-2-42-6
 
 :وضعيت فعلي برنامه- 2-2-42-7
  مكاتبه با امور اداري دانشگاه جهت صدور مجوز كالسها -
  :تشكيل كالسها به شرح ذيل -

 مراقبت كانگورويي .   2                                   احياي نوزاد  .1
 

برنامه هاي آموزشي با توجه به نيازها اجرا شده و منجر به , در صورت تخصيص دادن اعتبار:ادامه برنامه -2-2-42-8
  .  ارتقاء كيفيت عملكرد پرسنل مامايي مي شود
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  مرگ و مير مادران  دانشگاهي تشكيل كميته :عنوان برنامه  -2-2-43
 
 :نوع برنامه-2-2-43-1

  منطقه اي    ملي                                                                                       
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

 واحد مامايي:مجري برنامه - 2-2-43-2
 
     .در كل كشور حيات يافته است 1380اين كميته ها از سال :سابقه برنامه - 2-2-43-3
 
هدات ملي و بين المللي بوده و اين كاهش نسبت مرگ ومير مادران كشور از تع:اهداف برنامه -2-2-43-4

 .   شاخص در كنار ساير شاخص هاي مرتبط با مرگ يكي از اندكس هاي توسعه انساني كشورهاست

 :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-43-5
  كاهش ميزان مرگ و مير مادران باردار  -
  كاهش درصد سزارين به زايمان طبيعي -

 
 30302:منابع اعتباري برنامه - 2-2-43-6
 
 :وضعيت فعلي برنامه- 3-2-43-7

  صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه .1
 كميته دانشگاهي در اين خصوص تشكيل شده است   1مورد مرگ مادري  1از ابتداي سال جاري به علت وقوع .2
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  شانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كا - 2
  

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  مرگ و مير نوزادان دانشگاهي تشكيل كميته:عنوان برنامه  -2-2-44
 
   واحد مامايي: مجري برنامه - 2-2-44-1
 
  :نوع برنامه -2-2-44-2

  نطقه ايم    ملي                                                                                       
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

   .، كميته دانشگاهي مراقبت مرگ نوزاد تشكيل شده است 85از ابتداي سال :سابقه برنامه -2-2-44-3
 
 :اهداف برنامه -2-2-44-4
وزني هنگاه تولد ، ناهنجاريهاي مادرزادي ، آسفيكسي و بيماريهاي عفوني به عنوان عوامل موثر در  عامل نارسي ، كم 5

  .بروز مرگ شناخته شده و برنامه هاي كاهش مرگ نوزادان بر اين اساس استوار گرديده است 
  : جهت رسيدن به اهداف فوق بايد اقدامات زير را انجام داد 

  گيري كننده از زايمان زودرس و تولد نوزاد كم وزن برنامه هاي پيش    -        
  برنامه هاي پيشگيري كننده از ناهنجاريهاي مادرزادي -
 برنامه هاي پيشگيري كننده از صدمات زايماني -

  برنامه هاي پيشگيري كننده از عفونت -

آسفيكسي ,زاديناهنجاريهاي مادر, كم وزني هنگام تولد, عامل نارسي 5:شاخصهاي عمده برنامه -2-2-44-5
وبيماريهاي عفوني بعنوان عوامل موثر در بروز مرگ شناخته شده و برنامه هاي كاهش مرگ نوزادان بر اين اساس استوار 

 . گرديده ست

  30302:منابع اعتباري برنامه - 2-2-44-6
 
 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-44-7
  صدورابالغ اعضاي كميته توسط رياست محترم دانشگاه -1
   تولد  1000در  15/9اهش ميزان مرگ نوزادي به ميزان ك - 2
علت بستري و علت مرگ , نوع زايمان, تهيه جدول فراواني مرگ نوزادي بيمارستانهاي تابعه به تفكيك سن حاملگي - 3

 بصورت ماهانه

 :ادامه برنامه -2-2-44-8
  تشكيل فعاالنه كميته هاي بيمارستاني و دانشگاهي مرگ ومير نوزاد  -
  وزش كليه كاركنان بمنظور كسب مهارتهاي الزم در خصوص مراقبت از نوزادان و احيا نوزاد آم -
  افزايش آگاهي والدين در باره مراقبت از نوزادان -
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  قدام جهت گرفتن لوح دوستدار مادر براي بيمارستان هاي بهشتي و شبيه خواني ا :عنوان برنامه  - 2-2-45
 
  واحد مامايي :  مجري برنامه -1- 2-2-45
 
  :  نوع برنامه-2- 2-2-45

  منطقه اي    ملي                                                                                       
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

  86از سال :  سابقه برنامه -3- 2-2-45
 
 :اهداف برنامه -4- 2-2-45
 ايجاد فضاي مناسب جهت زايمان ايمن -كاهش موارد مرگ نوزاد    -كاهش سزارين   -كاهش موارد مرگ مادر   - 

 كم شدن مداخالت پزشكي  –

  طيق شاخصها و استانداردهاي معاونت سالمت  :شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-45
 ارتقا سالمت مادران و نوزادان  -

 كاهش عوارض ناشي از زايمان  -

  كاهش سزارين هاي بي مورد و غير ضروري  -
 
 30302:منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-45
 
 :رنامهوضعيت فعلي ب-7- 2-2-45
  اجراي زايمان فيزيولوژيك ، انجام زايمان با همراه   -
  راه اندازي كالس آمادگي براي زايمان  -
 وضعيتي 8خريداري يك تخت زايمان  -

 :ادامه برنامه - 8- 2-2-45
  اقدام جهت افزايش فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز در اين بيمارستان   -
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي  - 2
  

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  آموزش آمادگي براي زايمان مخصوص خانم هاي باردار :عنوان برنامه  -2-2-46

  واحد ماماييمجري برنامه -2-2-46-1

   :نوع برنامه -2-2-46-2
  منطقه اي         ملي                                                                                       

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

  :اهداف برنامه  -2-46-3- 2
 و ايجاد شرايط زايمان ايمن  و غيرضروري رويه بي هاي سزارين كاهش زايمان طبيعي با كاهش درد زايمان و زنان به تمايل 

   طيق شاخصها و استانداردهاي اعالم شده :شاخصهاي عمده برنامه - 2-2-46-4

 از محل اعتبارات خارج از شمول دانشگاه :منابع اعتباري برنامه -2-2-46-5

 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-46-6
 8در بيمارستان نقوي طي  87در بيمارستان رجايي آران و بيدگل و آبان ماه سال  87 اين كالسها از شهريورماه سال

 . خانم باردار آموزش ديده اند  500كه تاكنون بيش از جلسه براي خانمهاي باردار برگزار مي شود 
  
  

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

 تامين نيروي انساني كادر مامايي به وسيله استانداردسازي نيروي انساني :عنوان برنامه  -2-2-47

  واحد مامايي  :مجري برنامه -2-2-47-1

  :نوع  برنامه - 2-2-47-2
  نطقه ايم    ملي                                                                                

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

 :اهداف برنامه - 2-2-47-3
 تقويت زايمان ايمن در بخش هاي زايمان   - ارائه خدمات بهتر به مددجويان  

 رسازي نيروي انساني به ازاء هر تخت بيمارستانياستاندا :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-47-4

 از محل اعتبارات دانشگاه :منابع اعتباري برنامه -2-2-47-5

 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-47-6
تامين نيروي مامايي با استفاده از نيروهاي طرحي و برگزاري آزمون استخدام قراردادي مامايي جهت تامين پرسنل 

 هشتي و زايشگاه رجايي مامايي در بيمارستان ب

  .در حال حاضر بنا به نياز و درخواست  واحد تامين نيرو ميشود :ادامه برنامه  -2-2-47-7
  

    



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 
 

 274

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

 معاونت درمان دانشگاه  -2-2

  نوزاد در بيمارستانها اجراي برنامه مراقبت مرگ :عنوان برنامه  - 2-2-48

  واحد مامايي : مجري برنامه -1- 2-2-48

   :نوع  برنامه -2- 2-2-48
  منطقه اي    ملي                                                                                       
 منطقه اي پايلوت                  ايلوت         ملي پ                                                           

 گسترش برنامه در بيمارستانهاي كاشان و حومه :اهداف برنامه -3- 2-2-48

كاهش ميزان مرگ  -  ميزان عملكرد صحيح ارائه دهنده گان خدمت  -:شاخصهاي عمده برنامه  -4- 2-2-48
 نوزاد طبق استاندارد  

  در حال اجرا:مه وضعيت فعلي برنا- 5- 2-2-48

 :منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-48
 

  

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

 معاونت درمان دانشگاه  -2-2

 ماهه در بيمارستانها و واحدهاي درماني و بهداشتي 59-1اجراي برنامه مراقبت مرگ كودك  :عنوان برنامه  -2-2-49

  واحد مامايي : مجري برنامه -2-2-49-1

  :نوع  برنامه -2-2-49-2
  منطقه اي    ملي                                                                                       
 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

 :اهداف برنامه -2-2-49-3
 ماهه   59-1ماهه با تكيه بر نظام مراقبت مرگ كودك  59-1پيشگيري از مرگ كودك 

كاهش مرگ كودكان قابل پيشگيري مرگهاي ناشي از سوانح و حوادث : شاخصهاي عمده برنامه - 2-2-49-4
 .  87نسبت به سال % 10هاي ژنتيكي به ميزان غيرعمدي ، اسهال ، عفونتهاي تنفسي و بيماري

 30302:منابع اعتباري برنامه -2-2-49-5

 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-49-6
ماهه در همه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه اجرا ميشود و ميزان مرگ كودك  59-1نظام مراقبت مرگ كودك 

 .  تولد ميباشد  1000در  08/5

  . 87سال % 10كمتر شدن ميزان مرگ كودك ناشي از حوادث به ميزان :امهادامه برن -2-2-49-7
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 معاونت درمان دانشگاه  -2-2

 اجراي برنامه بيمارستان دوستدار مادر در بيمارستان بهشتي :عنوان برنامه  -2-2-50

 واحد مامايي   :مجري برنامه -2-2-50-1

  : نوع  برنامه -2-2-50-2
  منطقه اي    ملي                                                                                       

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

ايجاد فضاي  -كاهش موارد مرگ نوزاد    -كاهش سزارين   -كاهش موارد مرگ مادر  :اهداف برنامه -2-2-50-3
 مناسب جهت زايمان ايمن

  طيق شاخصها و استانداردهاي معاونت سالمت :شاخصهاي عمده برنامه - 2-2-50-4
 
  30302:منابع اعتباري برنامه -2-2-50-5
 
 .در حال حاضر چند مورد زايمان با همراه در بيمارستان بهشتي انجام شده است :وضعيت فعلي برنامه-2-2-50-6

 :ادامه برنامه -2-2-50-7
  

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

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  نامه نوزاد سالم در بيمارستان بهشتياجراي بر :عنوان برنامه  -2-2-51

  واحد ماماييمجري برنامه -2-2-51-1

   :نوع برنامه - 2-2-51-2
  منطقه اي            ملي                                                                                       

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

 ارتقاي سالمت نوزاد  :اهداف برنامه - 2-2-51-3

    طيق شاخصها و استانداردهاي اعالم شده :شاخصهاي عمده برنامه -3-2-51-4

  :منابع اعتباري برنامه -2-2-51-5
 
 دام در دست اق:وضعيت فعلي برنامه- 3-2-51-6

 :ادامه برنامه - 3-2-51-7
  تشكيل جلسات با مسئولين بيمارستان جهت توجيه  -
 آموزش پرسنل درگير  -

  پايش و ارزيابي بيمارستان مورد نظر  -
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
   جراي برنامه مراقبت آغوشي مادر و نوزادا :عنوان برنامه   -2-2-52

  واحد مامايي:مجري برنامه - 2-2-52-1

   :نوع برنامه  - 2-2-52-2
  منطقه اي    ملي                                                                                                

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

 به طور غير متمركز انجام ميشده:سابقه برنامه -2-2-52-3
 تغذيه با شير مادر ، بهبود رشد ، كاهش مشكالت نوزاد   :اهداف برنامه -2-2-52-4

   اردهاي اعالم شدهطيق شاخصها و استاند :شاخصهاي عمده برنامه  -3-2-52-5

  :منابع اعتباري برنامه - 2-2-52-6
 

طبق استانداردهاي اعالم شده  زايمان و نوزادان بخشهاي در برنامه نمودن متمركز منظور اقدام به:وضعيت فعلي برنامه- 3-2-52-7
 -:ادامه برنامه  -3-2-52-8

  

  
  

   داشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به - 2
  

  
 
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
   كاليبراسيون تجهيزات وكنترل كيفي آزمايشات :عنوان برنامه-2-2-53
   :نوع برنامه - 2-2-53-1

  منطقه اي     ملي                                                                                          
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                   

                                      اداره امور آزمايشگاه :مجري برنامه  -2-2-53-2
  1387بهمن از:سابقه برنامه  -2-2-53-3

 ش استانداردسازي آزمايشگاههاافزاي :اهداف برنامه  -2-2-53-4

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات:شاخصهاي عمده برنامه  2-2-53-5

  از اعتبارات جاري دانشگاه :منابع اعتباري برنامه  - 2-2-53-6

 درحال اجرا :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-53-7
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   و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي  - 2
  

  

  
   جرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي ا - 2

  

 

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

   ي در شهرستان آران وبيدگل ژراه اندازي آزمايشات پاتولو:عنوان برنامه- 2-2-54

   :نوع برنامه -1- 2-2-54

  منطقه اي      ملي                                                                                              
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                      اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  -2- 2-2-54
  1388از بهمن: سابقه برنامه  -3- 2-2-54

 جلوگيري از ارسال نمونه ها به كاشان :اهداف برنامه  -4- 2-2-54

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات:شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-54

  اعتبارات جاري دانشگاه :منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-54

 درحال اجرا :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-54

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  راه اندازي سنجش سطح الكل سرم:عنوان برنامه- 2-2-55

   :نوع برنامه -1- 2-2-55

  منطقه اي      ملي                                                                                              
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                     اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  -2- 2-2-55
 1387ازبهمن :سابقه برنامه  -3- 2-2-55

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدماتاهداف برنامه  - 4- 2-2-55

 افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها  :شاخصهاي عمده برنامه  -5- 2-2-55

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-55

 درحال مطالعه :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-55
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   اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي  - 2

 
  

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

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  راه اندازي سنجش سطح داروهاي مخدر:عنوان برنامه-2-2-56

   :نوع برنامه -2-2-56-1
  منطقه اي           ملي                                                                                          

  منطقه اي پايلوت                    ملي پايلوت                                                                   
                                    اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  - 2-2-56-2
 1388ازخرداد :سابقه برنامه  - 2-2-56-3

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدماتاهداف برنامه  -2-2-56-4

 افزايش رضايتمندي مراجعين  :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-56-5

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  - 2-2-56-6

 درحال مطالعه :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-56-7

 بدون سابقه :سال اخير5امه درروند برن  -2-2-56-8
 :ادامه برنامه  - 2-2-56-9

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

  استاندارد سازي بخش هماتولوژي :عنوان برنامه-2-2-57

   :نوع برنامه - 2-2-57-1
  منطقه اي     ملي                                                                                    
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                   

                                     اداره امور آزمايشگاه :مجري برنامه  - 2-2-57-2
  .1388ارديبهشت:سابقه برنامه  - 2-2-57-3

 ارتقا كيفيت بخش هماتولوژي :اهداف برنامه  -2-2-57-4

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات: شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-57-5

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  - 2-2-57-6

 درحال مطالعه :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-57-7

  بصورت كلي در برنامه استاندارد سازي آزمايشگاهها ديده شده  :سال اخير5روند برنامه در  -2-2-57-8
 :ادامه برنامه  - 2-2-57-9
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   ني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما - 2

  
  

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

 

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  تكميل روند ايمني سازي آزمايشگاهها  :عنوان برنامه- 2-2-58
   :نوع برنامه -1- 2-2-58

  منطقه اي    ملي                                                                                                
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                               

                                      اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  -2- 2-2-58
  .1385سال  از:سابقه برنامه  -3- 2-2-58

 استانداردسازي آزمايشگاهها افزايش :اهداف برنامه  - 4- 2-2-58

 افزايش ضريب ايمني بين كاركنان:شاخصهاي عمده برنامه  -5- 2-2-58

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-58

 درحال اجرا :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-58

  شده با انسجام پيگيري نمي  :سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-58
 :ادامه برنامه  -9- 2-2-58

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  ادامه كارگاههاي آموزشي : عنوان برنامه-2-2-59
   :نوع برنامه -2-2-59-1

  منطقه اي    ملي                                                                                                
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                   اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  - 2-2-59-2
 .1387از مهر ماه:سابقه برنامه  - 2-2-59-3

   افزايش دانش علمي وعملي بين مسئولين فني وكاركنان :اهداف برنامه  -2-2-59-4

   افزايش كيفيت در انجام آزمايشات:شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-59-5

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  - 2-2-59-6

 .درحال اجرا مي باشد :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-59-7

 با انسجام پيگيري نمي شده :سال اخير5روند برنامه در  -2-2-59-8
 :ادامه برنامه  - 2-2-59-9



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 
 

 280

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

  

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

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  تجهيز آزمايشگاههاي دولتي مخصوصا آزمايشگاههاي روستايي:برنامه عنوان-2-2-60
   :نوع برنامه - 2-2-60-1

  منطقه اي    ملي                                                                                                
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                                

                                    اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  - 2-2-60-2
  1388ازآبان:سابقه برنامه  - 2-2-60-3

 افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها :اهداف برنامه  -2-2-60-4

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات:شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-60-5

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  - 2-2-60-6

 درحال اجرا :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-60-7

  بصورت موردي انجام مي گرفته :سال اخير5روند برنامه در  -2-2-60-8
 :مه برنامهادا  - 2-2-60-9

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
 ادامه روند استاندارد سازي آزمايشگاهها:عنوان برنامه-2-2-61
   :نوع برنامه - 2-2-61-1

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                     اداره امور آزمايشگاه:مجري برنامه  -2-2-61-2
  .1385ازسال :سابقه برنامه  -2-2-61-3

 افزايش استانداردسازي آزمايشگاهها :اهداف برنامه  -2-2-61-4

 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات:شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-61-5

  اعتبارات جاري دانشگاه  :منابع اعتباري برنامه  - 2-2-61-6
 درحال اجرا :وضعيت فعلي برنامه  -2-2-61-7

 -- :سال اخير5روند برنامه در  -2-2-61-8
 :ادامه برنامه  - 2-2-61-9
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  ن تجهيزات پزشكي ملي  طرح هولوگرام كاالهاي پزشكي وآموزش عرضه كنندگا:عنوان برنامه - 2-2-62

   :نوع برنامه -1- 2-2-62
  منطقه اي    ملي                                                                                         

  ي پايلوتمنطقه ا                  ملي پايلوت                                                                    

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

 1387ازسال :       سابقه برنامه  -3- 2-2-62

 نظارت جدي بركيفيت كاالهاي پزشكي عرضه شده درسطح شهرستان :  اهداف برنامه  -4- 2-2-62

 ن نمودن كاالي اصل وقانوني ازكاالي قاچاق وقالبيمعي: شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-62

 ملي: منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-62

 بيش ازنيمي ازعرضه كنندگان موق به اخذ گواهي مسئول فني شده اند: وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-62

درخصوص دستگاههاي  "فعالشروع گرديده است و 1387برنامه ازسال  :سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-62

 گلوكومتر وتخت دندانپزشكي درحال اجراميباشد 

 تاهولوگرام نمودن كل دستگاههاادامه خواهدداشت   :ادامه برنامه  -9- 2-2-62
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  
  

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

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
   جامع نحوه استفاده ونگهداشت تجهيزات پزشكي آموزش: عنوان برنامه- 2-2-63
   :نوع برنامه -1- 2-2-63

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

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

   1387ازابتداي سال : سابقه برنامه  -3- 2-2-63

 باالبردن سطح كيفيت عملكرددستگاهها  :اهداف برنامه  - 4- 2-2-63

  باالبردن طول عمردستگاهها:شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-63

 منطقه اي: منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-63

 جلسات آموزش بصورت منظم ادامه دارد :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-63

شاهدپائين بدليل عدم رعايت چگونگي استفاده تاقبل ازاجراي برنامه :سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-63
 بودن سطح عملكرددستگاههابوده ايم

 تاسالهاي آينده: ادامه برنامه  -9- 2-2-63

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  نصب دستگاه آنژيوگرافي   :عنوان برنامه- 2-2-63
   :نوع برنامه -1- 2-2-63

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                          شكي تجهيزات پز  :مجري برنامه  -2- 2-2-63
 پيش پرداخت واريزگرديده است  1387درسال :     سابقه برنامه  -3- 2-2-63

 انجام آنزيو پالستي دربيمارستان شهيدبهشتي: اهداف برنامه  - 4- 2-2-63

 آنژيوپالستي   –آنژيوگرافي  :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-63

 ملي: منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-63

دستگاههادربيمارستان شهيدبهشتي موجودبوده وبه محض آماده سازي محل : وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-63
 نصب ميگردد

  اين امكان وجونداشته وبيماران به تهران اعزام مي شده اند "قبال:سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-63

  نصب وراه اندازي ميشود 1389تا ابتداي سال :برنامه ادامه   -9- 2-2-63
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه  - 2

 
 
  

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

  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  راه اندازي دستگاههاي راديولوژي خريداري شده  : عنوان برنامه-2-2-64
   :نوع برنامه -2-2-64-1

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                          تجهيزات پزشكي :مجري برنامه  -2-2-64-2
1387برگزاري مناقصه درسال     :سابقه برنامه  - 2-2-64-3
 باالبردن كيفيت سيستم تصويربرداري :اهداف برنامه  - 2-2-64-4

  خريد دستگاههاي جديدوپيشرفته  :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-64-5

 ستانداردبهبودا :منابع اعتباري برنامه  -2-2-64-6

  دستگاههاي قبلي ازكيفيت قابل قبولي برخوردارنبوده است :وضعيت فعلي برنامه  -2-2-64-7

  سال بوده است 20طول عمردستگاههاي قبلي باالي  :سال اخير5روند برنامه در  -2-2-64-8

  - : ادامه برنامه   -2-2-64-9

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 نصب وراه اندازي دستكاه اگزايمر: عنوان برنامه-2-2-65
   :نوع برنامه -2-2-65-1

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                                   

                                           ات پزشكيجهيزت: مجري برنامه  - 2-2-65-2
 1388ازابتداي سال    : سابقه برنامه  - 2-2-65-3
 بهبود عيب انكساري چشم:اهداف برنامه  -2-2-65-4
 ليزيك :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-65-5
 منطقه اي:منابع اعتباري برنامه  - 2-2-65-6
  تاقبل ازخريددستكاه بيماران جهت جراحي به تهران وقم اعزام شده اند :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-65-7
 ين دستگاهي نداشته ايمچن"قبال :سال اخير5روند برنامه در  -2-2-65-8
  :ادامه برنامه  - 2-2-65-9
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
 –راديولوزي  –سونوگرافي ( جذ ب كمك هاي مالي وتجهيزات پزشكي ازخيرين : عنوان برنامه-2-2-66

  )تخت -ويلچر
   :نوع برنامه- 2-2-66-1

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                    

                                          توسط تجهيزات پزشكي   –كميته خيرين سالمت  :جري برنامهم -2-2-66-2
 88سال  :سابقه برنامه -2-2-66-3

 تامين منابع اعتباري جهت خريد بعضي ازدستگاههاي پزشكي  :اهداف برنامه -2-2-66-4

 : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-66-5

 : منابع اعتباري برنامه-2-2-66-6

  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-66-7

 :سال اخير5روند برنامه در -2-2-66-8
 :ادامه برنامه-2-2-66-9

 
 

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

  
 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  گازهاي طبي –اتوآنااليزر  –سونوگرافي  –گزاري مناقصه الپارسكوپي بر : عنوان برنامه- 2-2-67
   :نوع برنامه -1- 2-2-67

  منطقه اي    ملي                                                                                         
  منطقه اي پايلوت                  پايلوت          ملي                                                           

                                           تجهيزات پزشكي: مجري برنامه  -2- 2-2-67
1388ازسال  :سابقه برنامه  -3- 2-2-67
 خريددستگاههاي موردنظر باباالترين كيفيت وپائين تريت قيمت :اهداف برنامه  -4- 2-2-67

  پاركلينيكافزايش توانمندي   :شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-67
 بهبوداستاندارد :منابع اعتباري برنامه  -6- 2-2-67

 نصب دستگاههاي موردنظر رانداشته ايم  :وضعيت فعلي برنامه  -7- 2-2-67

  :سال اخير5روند برنامه در  - 8- 2-2-67

  :ادامه برنامه  -9- 2-2-67
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 نامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبر- 2
  

 معاونت درمان دانشگاه -2-2
  
 .تهيه وتنظيم تقويم آموزشي جهت تشكيل دوره هاي آموزشي:عنوان برنامه 2-2-68

 :نوع برنامه -2-2-68-1
  منطقه اي                                                             ملي                                                            

 پايلوت -پايلوت                                 منطقه اي -ملي                                          

  امور اداري: مجري برنامه  - 2-2-68-2
 .اين برنامه ادامه دارد:سابقه برنامه- 2-2-68-3
نظم دادن به برگزاري دوره هاي آموزشي واطالع رساني صحيح به كليه پرسنل :اهداف برنامه -2-2-68-4

 .جهت شركت در كالسهاي مذكور

 .باال بردن سطح كيفي آموزش كاركنان :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-68-5

سازي وهماهنگي آموزش بين  تشكيل كميته آموزشي حوزه درمان،يكسان:وضعيت فعلي برنامه -2-2-68-6
 .واحدها واخذ مجوزهاي آموزشي جهت تهيه تقويم ساالنه آموزشي

  

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

 معاونت درمان دانشگاه -2-2

 .ق برنامه دبيرخانهاستفاده از اتوماسيون جهت ثبت وپاسخگويي نامه ها ازطري:عنوان برنامه  2-2-69

 :نوع برنامه - 2-2-69-1
  منطقه اي                                              ملي                                                                             

 پايلوت -منطقه اي        پايلوت                          -ملي                                        

  امور اداري: مجري برنامه  -2-2-69-2
  .آغاز شده88مقدمات آن از سال: سابقه برنامه  -2-2-69-3
تسريع در امور مربوط به تحويل،پاسخ وارسال نامه ها بين واحدهاي داخلي  :اهداف برنامه  -2-2-69-4

 .وخارجي

 .ارائه پاسخ به متقاضيان خدماتزمان :شاخصهاي عمده برنامه  - 2-2-69-5

برنامه اتوماسيون اداري به طور كامل در حوزه درمان و مركز مديريت  :وضعيت فعلي برنامه  -2-2-69-6
  .حوادث و فوريتهاي پزشكي انجام مي شود
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 شگاهمعاونت درمان دان -2-2
 
 .تشكيل كميته كاركنان: عنوان برنامه  2-2-70

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

 پايلوت -منطقه اي                                پايلوت  -ملي                                       

  امور اداري: مجري برنامه  - 2-2-70-2
  .آغاز شده و كماكان ادامه دارد1387اين برنامه از سال :سابقه برنامه 2-2-70-3
 :اهداف برنامه -2-2-70-4
 .يزي آينده جهت ارتقاء امورشركت در برنامه ر -2.                     رفع مشكالت اداري كاركنان -1

 .ميزان رضايت پرسنل :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-70-5

كه جلسات آن ماهانه برگزار  تشكيل كميته ساماندهي نيروي انساني :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-70-6
وخدماتي از امور رفاهي اداري امور تفكيك ،87درسال  درمان حوزه كاركنان آموزشي كميته تشكيل شود، مي

  
  

  

  

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

 معاونت درمان دانشگاه -2-2

 .ساماندهي آموزش كاركنان: عنوان برنامه 2-2-71

 :نوع برنامه - 2-2-71-1
  منطقه اي                                       ملي                                                                       

 پايلوت -پايلوت                                 منطقه اي -ملي                                    

  امور اداري: مجري برنامه  -2-2-71-2
                                         .             ارائه آموزشهاي الزم جهت پرسنل-1 :اهداف برنامه  -2-2-71-3
 .بررسي افزايش كارايي كاركنان بعد از آموزش -2

 .ميزان آگاهي پرسنل از آموزشهاي ارائه شده :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-71-4

تشكيل كميته آموزشي حوزه درمان،معرفي رابط آموزشي ازبين  :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-71-5
صدور ابالغ براي كارشناسان مجرب واحدها جهت  تادي كه ابالغ آنان صادرشده است،كارشناسان س

هاي  ابالغ گواهي صدور دانشگاه، درسطح درمان آموزش ساعات سازي يكسان مربوطه، كميته در عضويت
  . آموزشي در كمترين زمان
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  شكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پز-2                              
  

 معاونت درمان دانشگاه -2-2

 .اجراي برنامه زمان سنجي وكارسنجي: عنوان برنامه - 2-2-72

 :نوع برنامه -1- 2-2-72
                                 منطقه اي                ملي                                         
 پايلوت -ت                                 منطقه ايپايلو -ملي      

  امور اداري: مجري برنامه  -2- 2-2-72
 .سنجش ميزان عملكرد واقعي كاركنان برحسب زمان انجام كار :اهداف برنامه  -3- 2-2-72

 .زمان انجام هرفعاليت،رضايتمندي ارباب رجوع:شاخصهاي عمده برنامه  - 4- 2-2-72

طرح تكريم ارباب رجوع بر اساس فرم هاي نظر سنجي مراجعين  :يت فعلي برنامه وضع - 5- 2-2-72
  .درحال انجام

  
  

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

 معاونت درمان دانشگاه -2-2
 
شته شغلي و وظايف تدوين وتنظيم وابالغ شرح وظايف كاركنان براساس ر:عنوان برنامه  - 2-2-73

  .محوله
 
 :نوع برنامه -1- 2-2-73

  منطقه اي                                 ملي                                                                       
 پايلوت -پايلوت                                 منطقه اي -ملي                            

  امور اداري: مجري برنامه  -2- 2-2-73
 آشنايي پرسنل با شرح وظيفه شغل مورد تصدي :اهداف برنامه  -3- 2-2-73

ارتقاء كيفيت عملكرد كاركنان وجلوگيري از موازي كاريها  :شاخصهاي عمده برنامه  - 4- 2-2-73
  .وسرگرداني ارباب رجوع

 
نل همراه با برگه هاي ارزشيابي به افراد تحويل داده شرح وظيفه پرس:وضعيت فعلي برنامه  - 5- 2-2-73

  .شد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت درمان دانشگاه -2-2

  صدور گواهي آموزشي بصورت الكترونيكي:عنوان برنامه -2-2-74

 :نوع برنامه -2-2-74-1
  منطقه اي                                 ملي                                                                       

  پايلوت -پايلوت                                 منطقه اي-ملي                          
 واحد آموزش امور اداري معاونت درمان:مجري برنامه - 2-2-74-2

  حذف كاغذ و عدم صدور گواهي نامه دستي:اهداف برنامه - 2-2-74-3

اطالع پرسنل از وضعيت آموزشهاي گذرانده شده از طريق :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-74-4
  مشاهده شناسنامه آموزشي

  نصب برنامه نرم افزاري موجود در ستاد دانشگاه:منابع اعتباري برنامه -2-2-74-5

بصورت دستي و تك به تك اجرا  كليه گواهي نامه هاي آموزشي:وضعيت فعلي برنامه - 6 -2-2-74
  .مي شود كه زمان و هزينه بااليي دارد

گواهي هاي آموزشي بصورت دستي و صرف هزينه و پس از :سال اخير5روند برنامه در -2-2-74-7
   .مدتها صادر مي شده است

 :ادامه برنامه -2-2-74-8
 

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 راديولوژيمراسم روزبرگزاري:  عنوان برنامه-2-2-75
 :نوع برنامه - 2-2-75-1

  منطقه اي     ملي                             
  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        

دفتر تصوير برداري معاونت و دانشكده پيراپزشكي دانشگاه :مجري برنامه - 2-2-75-2
 تاكنون  1375از سال:سابقه برنامه - 2-2-75-3
 -جهت ارائه خدمات بهتر   پرسنلانگيزه افزايش -  پرتوكارانمشخص كردن جايگاه   :اهداف برنامه-2-2-75-4

 پرسنلآگاهي  افزايش
رضايتمندي پرسنل پرتوكار و تجليل از كليه كادر  پرتوكاران مراكز     :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-75-5

 درماني و آموزشي ، اجرايي و ستادي
 بودجه خارج از شمول:منابع اعتباري برنامه - 2-2-75-6

  همه ساله ادامه دارد   :يت فعلي برنامهوضع - 2-2-75-7

هر سال نسبت به سال قبل روشهاي نوين بيشتري مطرح ومورد استقبال .:سال اخير  5روند برنامه در -2-2-75-8
 قرار گرفته است 

 همچنان ادامه خوهد داشت :ادامه برنامه - 2-2-75-9
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  ات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدم- 2

  

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
با  يروهاين ينيگزيبه جا يبه صورت قراردادپرتوكاركادريانسانيرويننيتاميريگيپ:عنوان برنامه- 2-2-77

       مانيو زامدتيطوالن يها ياستعالج
 :نوع برنامه -1- 2-2-77

  منطقه اي              ملي                                  
  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

دفتر تصوير برداري معاونت  :مجري برنامه -2- 2-2-77
تاكنون  1388از سال:سابقه برنامه -3- 2-2-77
ارائه خدمات با كيفيت مناسب و كمك به مراكز درماني در جهت كاهش فشار :اهداف برنامه-4- 2-2-77

 كاري به پرسنل آن مركز 
  هر تخت بيمارستاني ياستاندارد سازي نيروي انساني به ازا:شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-77
 :منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-77

در حال حاضر با توجه به شرايط موجود مراكز درماني با عدم حضور همزمان : وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-77
 .   چندين نيرو به علت استعالجي هاي طوالني مدت و زايمان با بحران كاري روبرو ميشوند

 :سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-77

همچنان ادامه خوهد داشت :ادامه برنامه -9- 2-2-77
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
  رمترقبهيبحران در زمان حوادث غتيريمدطهيدر حياتيمانور عمليبرگزار:  عنوان برنامه- 2-2-76
 :نوع برنامه  -1- 2-2-76

  منطقه اي                 ملي                                  
  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                       

دفتر تصوير برداري معاونت:  مجري برنامه -2- 2-2-76
تاكنون  1388از سال:سابقه برنامه -3- 2-2-76
 رسنل جهت ارائه خدمات بهترافزايش انگيزه پ-افزايش آمادگي بيشتر پرسنل پرتوكار-:اهداف برنامه-4- 2-2-76
  بيشتر پرسنل در مواجهه با بحرانآگاهيآمادگي وافزايش:شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-76
بودجه خارج از شمول:منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-76
 : وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-76
 :.سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-76

همچنان ادامه خوهد داشت: برنامهادامه  -9- 2-2-76
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه ها- 2                                      

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2

ميزان خرابي كليشه -در خصوص ميزان مصرف فيلم و دارويقاتيتحقهايانجام پروژه :عنوان برنامه - 2-2-79
     هاي راديولوژي و ميزان هزينه سرويس و نگهداري دستگاهها

 :امهنوع برن -1- 2-2-79
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
دفتر تصوير برداري معاونت :  مجري برنامه -2- 2-2-79
 ندارد   :سابقه برنامه -3- 2-2-79

   ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط پرسنل مراكز درماني  :هداف برنامها-4- 2-2-79

  كاهش هزينه ها: شاخصهاي عمده برنامه  - 5- 2-2-79
 از محل اعتبارات دانشگاه: منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-79

 :وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-79

 :سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-79

  همچنان ادامه خوهد داشت: ادامه برنامه -9- 2-2-79
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
    آن و گزارش يمراكز درمان مراكز تصوير بردارياز  انهيماه يدهايبازد يو برگزار يزير برنامه  : عنوان برنامه-2-2-78

 :نوع برنامه -2-2-78-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
 دفتر تصوير برداري معاونت  :مجري برنامه  - 2-2-78-2
 تاكنون    1388از سال :قه برنامهساب - 2-2-78-3

   ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط پرسنل مراكز درماني   :اهداف برنامه-2-2-78-4

  نظارت بر عملكرد پرسنل و ارتقاء شاخص كيفي  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-78-5
 از محل اعتبارات دانشگاه :منابع اعتباري برنامه - 2-2-78-6

    برنامه اجرا مي گرديده استدر حال حاضر با توجه به شرايط موجود :   :وضعيت فعلي برنامه - 2-2-78-7

 . :سال اخير5روند برنامه در-2-2-78-8

  همچنان ادامه خوهد داشت :ادامه برنامه - 2-2-78-9
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
  مراكز تصوير برداري متمركزنمودن آموزش ضمن خدمت براي پرسنل:عنوان برنامه-2-2-80
 :نوع برنامه -2-2-80-1

  منطقه اي                               ملي   
  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        

دفتر تصوير برداري معاونت :مجري برنامه -2-2-80-2
نتايج مثبت مثل جلوگيري از اتالف وقت پرسنل و از سال قبل بصورت متمركز شروع شد كه:سابقه برنامه -2-2-80-3

  دوباره كاري آن  را در بر داشت
   توسط پرسنل مراكز درمانيسطح دوره هاي آموزشيارتقاء كيفيت    :اهداف برنامه- 2-2-80-4
تابعه در  ميزان سطح علمي و مهارت پرسنل پرستاري شاغل در واحدهاي درماني : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-80-5

  .  حال انجام است
 از محل اعتبارات دانشگاه:منابع اعتباري برنامه  -2-2-80-6
 راجدر حال ا  : وضعيت فعلي برنامه -2-2-80-7
 .:سال اخير5روند برنامه در-2-2-80-8

 همچنان ادامه خوهد داشت:ادامه برنامه - 2-2-78-9
  

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
با مراكز تصوير برداري  راي پرسنلببرگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت تخصصي  :عنوان برنامه-2-2-81

  مجوز آموزش ضمن خدمت
 :نوع برنامه -2-2-81-1

  منطقه اي     ملي                             
  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
دفتر تصوير برداري معاونت : مجري برنامه - 2-2-81-2
و از سال قبل بصورت متمركز شروع شد كه نتايج مثبت مثل جلوگيري از اتالف وقت پرسنل  :سابقه برنامه - 2-2-81-3

  دوباره كاري آن  را در بر داشت
   توسط پرسنل مراكز درمانيسطح دوره هاي آموزشيارتقاء كيفيت    :اهداف برنامه-2-2-81-4
ميزان سطح علمي و مهارت پرسنل پرستاري شاغل در واحدهاي درماني تابعه در    : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-81-5

  .  حال انجام است
 از محل اعتبارات حاري دانشگاه :بع اعتباري برنامهمنا -2-2-81-6
 در حال اجرا :وضعيت فعلي برنامه -2-2-81-7
 .:سال اخير5روند برنامه در-2-2-81-8

 همچنان ادامه خوهد داشت :ادامه برنامه -2-2-81-9
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  در مراكز درماني  پرتوكار برآورد نيروهاي مورد نياز  عنوان برنامه-2-2-82

 :نوع برنامه - 2-2-82-1
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

دفتر تصوير برداري معاونت   :مجري برنامه - 2-2-82-2

 ندارد :سابقه برنامه  - 2-82-3- 2

 هماهنگي در اجراي فرآيندها و اعمال نظر كارشناسي در تامين نيرو      :اهداف برنامه-2-2-82-4

    : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-82-5

 از محل اعتبارات جاري دانشگاه  :برنامهمنابع اعتباري - 2-2-82-6

تا كنون هر واحد درماني جهت اين كار به صورت مجزا با حوزه ستادي اقدام مي   : وضعيت فعلي برنامه - 2-2-82-7

 نموده است

 . :سال اخير5روند برنامه در-2-2-82-8

 همچنان ادامه خوهد داشت  :ادامه برنامه - 2-2-82-9
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

معاونت درمان مطابق با درجه دانشگاهي و وضعيت  تصويربرداريتشكيالتي دفتر تاسيسپيشنهاد :عنوان برنامه -2-2-83

  موجود

 :نوع برنامه - 2-2-83-1
  منطقه اي                      ملي            

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

دفتر تصوير برداري معاونت   :مجري برنامه - 2-2-83-2

 ندارد :سابقه برنامه -2-2-83-3

معاونت درمان مطابق با رتبه بندي  تصويربردازيارت تشكيالتي دفترارتقاء چ    :اهداف برنامه-2-2-83-4

 دانشگاههاي علوم پزشكي

نظارت،كنترل وارزيابي مستقيم تمامي امور راديولوژي هاي دولتي و : شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-83-5

  خصوصي وافزايش كارائي و كيفيت آنهادر جهت كاهش پرتوگيري جامعه

 :اعتباري برنامهمنابع  - 2-2-83-6

 ندارد :وضعيت فعلي برنامه - 2-2-83-7

 :سال اخير5روند برنامه در-2-2-83-8

با اصالح چارت تشكيالتي امكان  تدوين و اجراي برنامه اي جامع با پشتوانه نيروي انساني :  ادامه برنامه - 2-2-83-9

  .توانمند امكانپذير است
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  ايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجر- 2

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  واحد هاي تصويربرداري تابعهكاليبراسيون تجهيزات وكنترل كيفي   : برنامه عنوان - 2-2-84

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

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
دفتر تصوير برداري معاونت   :مجري برنامه -2- 2-2-84
 ندارد:سابقه برنامه -3- 2-2-84
   برداريافزايش استاندارد سازي تجهيزات تصويرهماهنگي در اجراي فرآيندها و  :اهداف برنامه-4- 2-2-84

  كاهش پرتوگيري شغلي پرسنل ومردموكاهش هزينه هاي لوازم مصرفي  : شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-84
 :منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-84

  وپراكنده تا كنون هر واحد درماني جهت اين كار به صورت مجزا   :وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-84
 اقدام مي نموده است 

 . :سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-84

 همچنان ادامه خوهد داشت  :ادامه برنامه -9- 2-2-84
  

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

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  بادراه اندازي بخش راديولوژي مركز بهداشتي درماني ابوزيد آ:   عنوان برنامه- 2-2-85

 :نوع برنامه -1- 2-2-85
  منطقه اي     ملي                             

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
دفتر تصوير برداري معاونت   :مجري برنامه -2- 2-2-85
 تاكنون88از شهريور  :سابقه برنامه -3- 2-2-85
 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات    :اهداف برنامه- 4- 2-2-85

    : شاخصهاي عمده برنامه -5- 2-2-85
 اعتبارات دانشگاه:منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-85

  :وضعيت فعلي برنامه - 2-2-83-7

 . :سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-85

 همچنان ادامه خوهد داشت  :ادامه برنامه -9- 2-2-85
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

                                                                                      
  

  

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

  

 اهمعاونت درمان  دانشگ-2-2

   بيمارستان نقوي سي تي اسكن – تجهيز بخش راديولوژي: عنوان برنامه-2-2-87
 دفتر تصوير برداري  :مجري برنامه  -2-2-87-1
    :سابقه برنامه  - 2-2-87-2

 باالبردن كيفيت سيستم تصويربرداري :اهداف برنامه  - 2-2-87-3

  خريد دستگاههاي جديدوپيشرفتهر جهت خريد تالش د :شاخصهاي عمده برنامه  -2-2-87-4

 بهبوداستاندارد :منابع اعتباري برنامه  -2-2-87-5

  دستگاههاي قبلي ازكيفيت قابل قبولي برخوردارنبوده است :وضعيت فعلي برنامه  - 2-2-87-6

  است سال بوده 15طول عمردستگاههاي قبلي باالي  :سال اخير5روند برنامه در  - 2-2-87-7

 -  : ادامه برنامه   -2-2-87-8
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  تجهيز بخش راديوتراپي بيمارستان شهيد بهشتي راه اندازي و  :   عنوان برنامه-2-2-86

 :نوع برنامه -2-2-86-1
  منطقه اي     لي                             م

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         
دفتر تصوير برداري معاونت   :مجري برنامه - 2-2-86-2
  :سابقه برنامه - 2-2-86-3
 رضايتمندي بيماران وباالرفتن سطح كيفيت خدمات    :اهداف برنامه-2-2-86-4

  جلوگير از اعزام بيماران به مراكز استانها  : شاخصهاي عمده برنامه -2-2-86-5
 اعتبارات دانشگاه:منابع اعتباري برنامه -2-2-86-6

 مطالعه اوليه  :  :وضعيت فعلي برنامه - 2-2-86-7

 . :سال اخير5روند برنامه در-2-2-86-8

  همچنان ادامه خوهد داشت  :ادامه برنامه -2-2-86-9
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2 

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

     طراحي شبكه راديويي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه   : عنوان برنامه- 2-2-88

 :نوع برنامه-1- 2-2-88
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

    115اورژانس –مركزمديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   :مجري برنامه  -2- 2-88- 2

   1388سال  از :سابقه برنامه-3- 2-2-88

 تغيير شبكه بي سيم مونولوگ به ديجيتال و استفاده از پهناي باند فركانس بيشتر - :اهداف برنامه-4- 2-2-88

 EOCلزوم تشكيل اتاق  –تعداد پايگاههاي شهري و جاده اي دردانشگاه   :شاخصهاي عمده برنامه-5- 3-2-88

 دانشگاه در خصوص مديريت حوادث

 1389بودجه تجهيزاتي سال :اعتباري برنامهمنابع-6- 2-2-88

 .  بصورت مونولوگ مي باشد :وضعيت فعلي برنامه-7- 2-2-88

موجب مي شود كه هرگاه يك ) فعلي( استفاده از پهناي باند مونولوگ :سال اخير5روند برنامه در-8- 2-2-88

  و دريافت توسط ديگر كاربران سلب نفر پيام ارسال كند كل پهناي باند اشغال شده  و امكان ارسال 

 ..مي گردد

ودر سالهاي آينده از تجهيزات  Dataبراي ارسال  GPRSوGPSاستفاده از  از   :ادامه برنامه-9- 2-2-88

   .راديويي مدرن روز دنيا استفاده  خواهيم كرد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2    
 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 خريد تجهيزات پزشكي پيش بيمارستاني: عنوان برنامه-2-89- 2

 :نوع برنامه  - 2-89-1- 2
  منطقه اي     ملي                             

 پايلوتمنطقه اي             ملي پايلوت                                                        
  115اورژانس  –مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   :مجري برنامه -2-89-2- 2
1381از سال:سابقه برنامه -2-89-3- 2
 ارتقاء سطح كيفي انجام ماموريت هاي اورژانسي  :اهداف برنامه-2-89-4- 2
     مات ارائه شده به بيماران و مصدومانكيفيت خد-ميزان مهارت پرسنل :شاخصهاي عمده برنامه - 2-89-5- 2
 1389رديف بودجه تجهيزات اورژانس درسال :منابع اعتباري برنامه -2-89-6- 2
استفاده از بهترين امكانات و تجهيزات پزشكي موجود درآمبوالنس هاي اين   :وضعيت فعلي برنامه -2-89-7- 2

 MICUدستگاه آمبوالنس 4مركز  و داشتن 
ت درگذشته تجهيزات پزشكي پيش بيمارستاني دراختيار اين مركز قرارنداش :سال اخير5روند برنامه در-2-89-8- 2

 .ترين اورژانس هاي كشور هستيمگير بوده كه درحال حاضر از مجهزي اخير چشمكه خوشبختانه اين روند درسالها
اشد تا كليه آمبوالنس هاي موجود مجهزشده و اين روند درسالهاي آتي هم ادامه داشته ب: ادامه برنامه - 2-89-9- 2

 .بتوانيم از مدرن ترين امكان وتجهيزات پيش بيمارستاني بهره ببريم

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 تكنسين-پزشك-كاردان-استخدام نيروي پرستار: عنوان برنامه-2-2-90

 :نوع برنامه - 2-2-90-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        
   115نس اورژا–مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  : مجري برنامه - 2-2-90-2
 1376از سال:سابقه برنامه - 2-2-90-3
  دانشگاه درد نيروي اورژانس پيش بيمارستاني جبران كمبو :اهداف برنامه-2-2-90-4
 دانشگاه EOCتشكيل  –تعداد پايگاههاي شهري و جاده اي   :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-90-5
 1389سالبودجه جاري:منابع اعتباري برنامه - 2-2-90-6
نفر رنج مي  100درحال حاضر اورژانس از كمبود شديد نيروي انساني به تعداد :وضعيت فعلي برنامه - 2-2-90-7

    .از نيروي انساني پايگاههاتوسط اضافه كار  توسط پرسنل تامين مي گردد%65برد به گونه اي كه 
ري نيروي دانشجوي رشته فوريتهاي پزشكي توسط با تربيت و بكارگي :سال اخير5روند برنامه در-2-2-90-8

 .دانشگاه  اين مشكل درآينده مرتفع گردد
بكارگيري پرسنل طرحي ، قراردادي و رسمي جهت -پذيرش دانشجوي رشته فوريتها:ادامه برنامه - 2-2-90-9

  مركز
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 برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2
 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 خريد تجهيزات راديويي اورژانس: عنوان برنامه-2-2-91

 :نوع برنامه - 2-2-91-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        
   115اورژانس –مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  :مجري برنامه -2-2-91-2
   1389از سال:سابقه برنامه -2-2-91-3
 ارتقاء سطح كيفي سيستم راديويي اورژانس  و مركز حوادث دانشگاه:اهداف برنامه-2-2-91-4
 دردانشگاه EOCوجود اتاق  –و جاده اي دردانشگاه تعداد پايگاههاي شهري  :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-91-5
 1389رديف بودجه تجهيزاتي اورژانس درسال :منابع اعتباري برنامه - 2-2-91-6
 .  موجود است براي هر پايگاه يك بي سيم ثابت و يك بيسيم دستي  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-91-7
 .عدادي بي سيم راديويي از مراكز مربوطهخريد ت:سال اخير5روند برنامه در-2-2-91-8
دستگاه تكرار  2خريد -خريد بي سيم دستي براي هرنفر از مسئولين  حوادث دانشگاه:ادامه برنامه - 2-2-91-9

خريد چندين بي سيم مركزي براي پايگاهها و آمبوالنس هايي كه فاقد بي –كننده جهت ارتباطات با استانهاي همجوار 
 .مجوز ارتباطات ديجيتالي راديويي از سازمان ارتباطات كشور اخذ -سيم هستند

  

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

  
  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 )هوشمند(خريد مانكن هاي آموزشي ديجيتالي: عنوان برنامه- 2-2-92

 :نوع برنامه -1- 2-2-92
  منطقه اي                            ملي      

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        
 115اورزانس  –مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  : مجري برنامه -2- 2-2-92
  1389از سال:سابقه برنامه -3- 2-2-92
   آموزش پرسنل با وسايل تكنولوژي آموزشي هوشمند مدرن روز  :اهداف برنامه-4- 2-2-92
 مهارت پرسنل در خصوص بيماريهاافزايش :شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-92
 1389بودجه تخصيص آموزشي درسال:منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-92
عدد مانكن  2ي فعلي بيشتر بصورت ارائه مطالب تئوري است و آموزش ها: وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-92

     .موجود مناسب براي اين امر نمي باشد
آموزش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني دراولويت هاي –درسالهاي اخير :سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-92

لمپيادهاي كشوري اورژانس دانشگاه علوم آموزشي ضمن خدمت كاركنان دانشگاه بوده است ، به گونه اي كه درا
 .پزشكي كاشان دررتبه اول تا سوم قرار گرفته است

 . تشخيص و درمان–استفاده از مانكن هاي  هوشمند براي ارتقاء تكنيكهاي معاينه : ادامه برنامه -9- 2-2-92
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  بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات- 2                      

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 برگزاري مانورهاي حوادث  :عنوان برنامه- 2-2-93
 :نوع برنامه -1- 2-2-93

  منطقه اي     ملي                             
 منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                       

  115اورژانس  –مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   :مجري برنامه -2- 2-2-93
   1389از سال:سابقه برنامه -3- 2-2-93
 آمادگي دانشگاه در زمينه حوادث :اهداف برنامه-4- 2-2-93
 اع حوادث غير مترقبهداشتن سناريو هاي مختلف درانو:  شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-93
 بودجه تشكيالتي حوادث:منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-93
برگزاري مانورهاي درسطح دانشگاه از پشت ميزي تا عملياتي كه قبالً هم :وضعيت فعلي برنامه -7- 2-2-93

   صورت انجام گرفته  
شركت .برگزاري مانورهاي متعدد دور ميزي  -برگزاري مانور لحظه صفر:سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-93

 مواد شيميايي كه توسط ارگانهاي مربوطه برگزار گرديده است –هسته اي –درمانورهاي زلزله 
 برگزاري مانور درسال آينده جهت آمادگي درزمينه مقابله با حوادث  :ادامه برنامه -9- 2-2-93

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
  يه تاپ چارت پيشنهادي اورژانسطراحي و پيگيري تاييد   :عنوان برنامه-2-2-94
 :نوع برنامه -2-2-94-1

  منطقه اي     ملي                             
 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                       

  115اورزانس  –مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   :مجري برنامه -2-2-94-2
   1388از سال:سابقه برنامه -2-2-94-3
 پزشكي استاندارد هاي دانشگاهي  رسيدن به سطح مركز مديريت حوادث و فوريتهاي:اهداف برنامه- 2-2-94-4
وجود مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دردانشگاه و تشكيل اتاق :  شاخصهاي عمده برنامه -2-2-94-5

EOC  
 تامين نشده است:منابع اعتباري برنامه -2-2-94-6
پايـگاه جـاده اي مـي باشد لذا  2پايگاه شهري و 3چارت درحال  حاضر برمبناي:وضعيت فعلي برنامه -2-2-94-7

 كمبود پرسنل ناشي ازعدم طراحي جديد  چارت اورژانس است
 2پايگاه  همچنين  13پايگاه جاده اي و  5افزايش پايگاههاي شهري به :سال اخير5روند برنامه در-2-2-94-8

 و يك ستاد هدايتEOCمركز پيام شهرستاني و يك مركز
 Aبه تيپ  Cدرآينده با پيگيري معاونت توسعه ومنابع چارت تشكيالت اورژانس از تيپ :امهادامه برن -2-2-94-9

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
آموزش ضمن خدمت كاركنان  :عنوان برنامه-2-95- 2
 :برنامه  نوع -2-95-1- 2

  منطقه اي     ملي                             
 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                       

 مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  :مجري برنامه -2-95-2- 2
.  شده است آغاز خدمات اين كيفيجو ارتقاء115خدمات اورژانس فراگير توسعه دربرنامه83سال از:سابقه برنامه - 2-95-3- 2
با احتساب ساعت آموزش از طريق  115آموزش به پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني :اهداف برنامه- 2-95-4- 2

اده اي ،امداد سيالب، امداد برگزاري كالس هاي امداد ج. كتابهاي اورژانس پيش بيمارستاني پايه ، مياني، پيشرفته 
تفسير الكترو كارديوگرافي ، جستجو و نجات بالگرد و ارتقاء سطح . دركوير، رهاسازي مصدومين حوادث ترافيكي 

 ACLSو ATLSوگذراندن دوره )پاراميديك(معلومات پرسنل از اين طريق به سطح كارشناسي ارشد
ميزان رضايتمندي  -پرسنل بر اساس رفرانس هاي موجود جهانيميزان آگاهي:شاخصهاي عمده برنامه -2-95-5- 2

   115نيازمندان به خدمات اورژانس
    .  درحال حاضر فعاليت دراين راستا آغاز و درحال اجرا مي باشد:وضعيت فعلي برنامه -2-95-6- 2
 .فعاليت آغاز شده است 1383از سال:سال اخير5روند برنامه در-2-95-7- 2
با ادامه ارزيابي آموزش هاي ارائه شده و انجام نياز سنجي جهت آموزش هاي مورد نياز :ادامه برنامه - 2-95-8- 2

 جهت برگزاري دوره ها درسال آينده
 

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

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 GPRSوGPSتفاده از برنامه نرم افزارياسعنوان برنامه-2-96- 2

 :نوع برنامه  - 2-96-1- 2
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                        
  ث و فوريتهاي پزشكيمركز مديريت حواد :مجري برنامه - 2-96-2- 2
      سابقه اي از اين برنامه دربعضي از استان هاي كشور ايران تاكنون وجود نداشته است:سابقه برنامه -2-96-3- 2
با اجراي برنامه دسترسي سريع و آسان به موقعيت جغرافيايي آمبوالنس ها خصوصاً  :اهداف برنامه- 2-96-4- 2

از طرفي ارسال  اطالعات از قبيل نوار قلب بيماران براي پزشك .امكان پذير خواهد بود  درمواقع بروز حوادث غير مترقبه
 .به منظور انجام اقدامات الزم بربالين بيمار توسط تكنسين هانيز امكان پذير خواهد بود

 –رائه شده كيفيت خدمات ا–امكان مكان يابي تيم اعزامي جهت ارائه خدمات -:شاخصهاي عمده برنامه -2-96-5- 2
  كنترل اقدامات انجام شده

تامين برنامه نرم افزاري بعهده اورژانس كشور مي باشدولي تهيه زير ساخت ها و :منابع اعتباري برنامه - 2-96-6- 2
 .سخت افزارها بايد از اعتبارات اورژانس تامين گردد

    اختاهاي شهرستان برنامه فوق اجرا نمي شود  درحال حاضر به دليل نقص درزير س  :وضعيت فعلي برنامه -2-96-7- 2
پيگيري هاي مقدماتي از قبيل بازديد از چند مركز كه فعاليت نرم افزاري دارند :سال اخير5روند برنامه در-2-96-8- 2

 .نيز صورت گرفته است GISانجام شده است رايزني دانشگاه با شهرداري جهت تهيه نقشه هاي
 . با ادامه برنامه و ارزيابي آن امكان به روز رساني آن وجود خواهد داشت:رنامهادامه ب -2-96-9- 2
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  ي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه ها- 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

 عدد پاترول موجود به خودروهاي حوادث2تبديل: عنوان برنامه - 2-2-97

 :نوع برنامه -1- 2-2-97
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 حوزه ستادي معاونت درمان  - مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  :مجري برنامه -2- 2-2-97

ز آمبوالنس هاي قابل دربرنامه توسعه چهارم اقداماتي درجهت تجهي 84از سال :سابقه برنامه -3- 2-2-97
سال آغاز شده است كه فعالً دوعدد آمبوالنس  15استفاده دراورژانس و از رده خارج كردن آمبوالنس هاي باالي 

   .هاي پاترول پشتيبان موجود است 

افزايش كيفيت و كميت خدمات فوريتهاي پزشكي و اورژانس هاي بيمارستاني  :اهداف برنامه-4- 2-2-97
 سوانح بزرگ درحوادث و

زمان ارائه خدمات درحوادث و  –رضايت نيازمندان خدمات اورژانس  -  :شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-97
 سوانح بزرگ 

درحال حاضر تعدادي از آمبوالنس هاي مركز فوريتهاي پزشكي به  :وضعيت فعلي برنامه -6- 2-2-97
دو آمبوالنس پاترول با هدف پشتيبان و يا كارايي درحوادث  بيمارستانها و اورژانس هاي شهر واگذار گرديده و فقط

     . موجود مي باشد

درسالهاي گذشته با پيگيري هاي انجام شده و مساعدتهاي دانشگاه و :سال اخير5روند برنامه در-7- 2-2-97
اي تجهيز شده و اورژانس كشور و واحد تجهيزات دانشگاه و سازمان پايانه هاي استان تعدادي از آمبوالنس ه

 .پشتيبان اورژانس ها و بيمارستانهاي دانشگاه  قرار گرفته اند

با ادامه برنامه تجهيز كليه ناوگان فوريتهاي پزشكي اقدام به تعمير و تجهيز آمبوالنس ها :ادامه برنامه - 8- 2-2-97
 . صورت خواهد پذيرفت و تبديل به كدهاي امدادونجات خواهند گشت
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2
  

  
 

  اني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم- 2

  

  معاونت درمان  دانشگاه -2-2
 تهيه ملزومات و تجهيزات حوادث غيرمترقبه: عنوان برنامه -2-2-99

 :نوع برنامه - 2-2-99-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   :مجري برنامه  -2-2-99-2
   ندارد:سابقه برنامه  -2-2-99-3

 دانشگاه درهنگام بروز حادثهEOCآماده باش دانشگاه و مركز  :اهداف برنامه -2-2-99-4

 ث متعدد ومحتمل دركاشانسناريوهاي مربوط به حواد :شاخصهاي عمده برنامه  - 2-2-99-5

 بودجه حوادث دانشگاه:منابع اعتباري برنامه  -2-2-99-6

درحال حاضر هيچگونه آمادگي درزمينه بروز حوادث بزرگ از نظر  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-99-7
      .عملياتي نداريم

 .ه استاقدامي درسالهاي گذشته صورت نگرفت :سال اخير  5روند برنامه در -2-2-99-8

  معاونت درمان  دانشگاه -2-2
 جذب دانشجوي آموزشكده فوريتهاي پزشكي :عنوان برنامه-2-2-98

 :نوع برنامه -2-2-98-1
  منطقه اي                    ملي                                   

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي    :مجري برنامه - 2-2-98-2

  85ل سا :سابقه برنامه - 2-2-98-3

جذب نيروي ديپلم و آموزش آنها بعنوان دانشجوي فوريتهاي پزشكي و بكارگيري آنها   :اهداف برنامه-2-2-98-4
 پايگاههاي سطح دانشگاه در

    .  دومين دوره آموزش درحال انجام است: وضعيت فعلي برنامه -2-2-98-5

.اند نموده طرح به شروع رشته درمركز التحصيالن فارغ از ديتعدا جاري درسال :سال اخير5در روند برنامه-2-2-98-6
با ادامه  روند جذب و آموزش نيروها نياز شهرستان كاشان و ساير شهرستانها به نيروهاي :ادامه برنامه - 2-2-98-7

 . فوريتهاي پزشكي مرتفع خواهد شد
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 .درسالهاي آتي بتوانيم از جمله دانشگاههاي آماده دراين مسائل باشيم: ادامه برنامه  -2-2-99-9

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

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2
 خريد اتوبوس آمبوالنس: عنوان برنامه- 2-2-100

 :برنامهنوع  -1- 2-2-100
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  : مجري برنامه -2- 2-2-100
     ندارد:سابقه برنامه -3- 2-2-100

 كمك در امر درمان درصحنه وترياژ درحوادث بزرگ  :اهداف برنامه-4- 2-2-100

برپايي اورژانس هاي صحرايي جهت ترياژ درصحنه و برپايي اورژانس  :شاخصهاي عمده برنامه - 5- 2-2-100
 صحرايي

 . تامين  نشده است:منابع اعتباري برنامه -6- 2-2-100

 بدون برنامه قبلي  :امهوضعيت فعلي برن -7- 2-2-100

 بدون سابقه :سال اخير5روند برنامه در- 8- 2-2-100

بيمارستان و اورژانس  -بتوانيم با اتوبوس آمبوالنس ها كه دركنار يكديگر قرار مي گيرند:ادامه برنامه -9- 2-2-100
 .صحرايي برپا كنيم

  
  

  تي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش- 2
  

  معاونت درمان  دانشگاه -2-2
  مقاوم سازي ساختمان معاونت دانشگاه: عنوان برنامه-2-2-101

 :نوع برنامه -2-2-101-1
  منطقه اي           ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  :مجري برنامه -2-2-101-2
  بدون سابقه:سابقه برنامه -2-2-101-3

 استفاده از امكانات موجود و مقاوم سازي دربرابر حوادث :اهداف برنامه- 2-2-101-4

 ابر حوادث غير مترقبهآمادگي دربر :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-101-5

 بودجه عمراني دانشگاه:منابع اعتباري برنامه -2-2-101-6

 كاشان نياز به مرمت دارد EOCساختمان مستعمل معاونت درمان و مركز  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-101-7

 اقدامي صورت نگرفته :سال اخير5روند برنامه در-2-2-101-8

 -------------:ادامه برنامه -2-2-101-9



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 
 

 304

 
 
 

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

  

  
  
  
  
  

  

  

 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

  درب ريلي اتوماتيك براي مناطق اورژانس: عنوان برنامه-2-2-102

 :نوع برنامه -2-2-102-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي : مجري برنامه - 2-2-102-2

   بدون سابقه قبلي:سابقه برنامه - 2-2-102-3

  كمك به كاهش زمان حركت از پايگاههاي جاده اي وشهري  :اهداف برنامه-2-2-102-4

  خروج از پايگاه و كاهش زمان رسيدن بربالين مصدوم كاهش زمان:شاخصهاي عمده برنامه -2-2-102-5

  1389بودجه عمراني اورژانس درسال : منابع اعتباري برنامه -2-2-102-6

فعالً درب بزرگ مناطق توسط خود پرسنل و با نيروي دست باز و بسته مي شود  :وضعيت فعلي برنامه -2-2-102-7

 نل مي شودكه اين امر باعث اتالف زمان وانرژي پرس

و  پايگاه هاي جاده اي بحمد اله از بركت سفر رياست محترم جمهور:سال اخير5روند برنامه در-2-2-102-8

مساعدت رياست دانشگاه همگي ساخته شدندولي دربهاي آنها براي پاركينگ بسيار بزرگ و سنگين ساخته شده است و 

 .نياز به بازنگري دراين خصوص مي باشد

متراست به صورت   5*6بتوانيم درب پاركينگ هاي پايگاههاي اورژانس را كه درابعاد :ادامه برنامه -2-2-102-9

 .سازه سبك و اتوماتيك تبديل نماييم
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  تي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش- 2

 

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
  تحويل آمبوالنس پيش بيمارستاني–خريد آمبوالنس بيمارستاني: عنوان برنامه-2-2-103

 :نوع برنامه -2-2-103-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت             وت        ملي پايل                                               

  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي :مجري برنامه - 2-2-103-2
  1376از سال:سابقه برنامه -2-2-103-3

 ارتقاء سطح ترابري اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني:اهداف برنامه-2-2-103-4

 ارتقاء سطح كيفي خدمات اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني :برنامهشاخصهاي عمده -2-2-103-5

 .تامين  نشده است:منابع اعتباري برنامه  -2-2-103-6

 Bدرحال حاضر بيمارستانها و اورژانس هاي شهر مجهز به آمبوالنس هاي تيپ   :وضعيت فعلي برنامه -2-2-103-7
 .تويوتا هايس هايروف مي باشند

 . درگذشته بيمارستان به آمبوالنس مزدا و پاترول مجهز بود :سال اخير5روند برنامه در-2-2-103-8

 .به ارتقاء كيفي سطح جهاني برسيم:ادامه برنامه -2-2-103-9

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

  

 معاونت درمان  دانشگاه-2-2
 خريد يك دستگاه خودروي فرماندهي: نوان برنامهع-2-2-104

 :نوع برنامه - 2-2-104-1
  منطقه اي     ملي                                  

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                       

  ركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكيم :مجري برنامه -2-2-104-2
  بدون سابقه قبلي:سابقه برنامه -2-2-104-3

  دراختيار داشتن وسيله مناسب براي عزيمت به منطقه حادثه ديده جهت ارزيابي حادثه:اهداف برنامه-2-2-104-4

 نقليه ايمن ومناسب براي حوادثوسيله  –فرماندهي حادثه درمقدم ترين خط :شاخصهاي عمده برنامه -2-2-104-5

 .تامين  نشده است:منابع اعتباري برنامه - 2-2-104-6

اورژانس انـجـام مي  115تاكنون مديريت حوادث درصحنه توسط پرسنل :وضعيت فعلي برنامه - 2-2-104-7
 .گرفته است

 .انه نتيجه اي حاصل نشده استباپيگيريهايي كه انجام شده متاسف:سال اخير5روند برنامه در-2-2-104-8

باخريد چند دستگاه خودروي مناسب بتوانيم ساماندهي و فرماندهي حوادث را ارتقاء :ادامه برنامه - 2-2-104-9
 .بخشيم
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2
  

  
 معاونت درمان  دانشگاه -2-2

 115نرم افزار مديريت برسامانه مركز اپراتوري : امهعنوان برن- 2-2-105

 :نوع برنامه-1- 2-2-105
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

  حوزه ستادي معاونت درمان -كز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكيمر  :مجري برنامه-2- 2-2-105

و خريد نرمافزار ثبت ماموريتهاي اورژانس  84باخريد نرم افزار ضبط مكالمات درسال :سابقه برنامه-3- 2-2-105

    .صورت پذيرفته است 115اقداماتي درجهت مديريت برعملكرد پرسنل و تلفن هاي  – 88درسال 

  افزايش كيفيت خدمات فوريتهاي پزشكي :اهداف برنامه-4- 2-2-105

  زمان ارائه خدمات –رضايت نيازمندان خدمات اورژانس  -  :شاخصهاي عمده برنامه-5- 2-2-105

و سامانه مديريت براعزام فعال  115درحال حاضر نرم افزار ضبط تلفن مكالمات  :وضعيت فعلي برنامه-6- 2-2-105

      .است

درسالهاي گذشته با پيگيري هاي انجام شده و مساعدت هاي دانشگاه و  :سال اخير5روند برنامه در-7- 2-2-105

مجهز به سامانه پيگيري ماموريت ها و ضبط مكالمات  115مركز اپراتوري  –دانشگاه  ITاورژانس كشور همچنين واحد 

 .شده است

دانشگاه انشاله بتوانيم سامانه پيشرفته مديريت بر  ITمكاري واحد با ادامه برنامه و ه:ادامه برنامه-8- 2-2-105

  .را اجرا نماييم  115پاسخگويي تلفن هاي 
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2

 
  

  معاونت درمان دانشگاه  -2-2
 
  تيادكاهش آسيب اجتماعي ناشي از اع:عنوان برنامه   -2-2-106
 
   واحد پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد  :مجري برنامه -2-2-106-1
 
 :نوع برنامه  -2-2-106-1

  منطقه اي     ملي                                    
  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 :اهداف برنامه -2-2-106-3
نظارت بر نحوه توزيع متادون در مراكز متادون تراپي - رواني ناشي از سوءمصرف مواد,اقتصادي ,كاهش آسيبهاي احتماعي 

سطح بندي واحد ها و مراكز متادون -بررسي تخلفات مراكز متادون تراپي همراه با ارائه راه حل هادر راهكارها-)خصوصي و دولتي(
   بهينه سازي سيستم هاي دولتي و مراكز متادون تراپي–رفيت مراكز به استناد پروتكل تراپي و ظ

  كاهش آسيب طبق پروتكل سوءمصرف مواد وزارت متبوع :شاخصهاي عمده برنامه - 2-2-106-4
 
  رياست جمهوري 101034رديف :منابع اعتباري برنامه -2-2-106-5
 
 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-106-6

برگزاري كارگاههاي مهارتهاي زندگي و -برنامه هاي آموزشي پيشگيري از اعتياد–و بازرسي بر مراكز متادون تراپي  نظارت
  .مهارتهاي ارتباطي 

 
تا زمانيكه نتايج مطلوب در مورد افزايش بازدهي مراكز ترك اعتياد در خدمت رساني به مددجويان :ادامه برنامه -2-2-106-8

  .خصوصي حاصل گردددر مراكز دولتي و 
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان- 2
  

 معاونت درمان دانشگاه  -2-2

 از طريق برنامه نرم افزار بصورت شبكه اي   MMTنظارت بر عملكرد مراكز  :عنوان برنامه   -2-2-107

  يشگيري و درمان سوءمصرف موادواحد پ :مجري برنامه -2-2-107-1

 :نوع برنامه -2-2-107-1
  منطقه اي     ملي                                     

  منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                         

 :اهداف برنامه -2-2-107-3
اعتياد و  Databankايجاد –دولتي و خصوصي  MMTكنترل دقيق مصرف متادون در مراكز –صرف متادون پيشگيري از سوءم

MMT    ارتباط با ساير شهرستانها در خصوص تبادل اطالعات–تسهيل انجام پژوهشهاي مرتبط با اعتياد –در شهرستان  

ميزان متادون –تعداد معتادين تحت پوشش –ري تعداد مراكز متصل به شبكه نرم افزا:شاخصهاي عمده برنامه - 2-2-107-4
   .زمان الزم جهت استخراج داده ها از پرونده معتادين تحت پوشش –زمان الزم جهت بررسي عملكرد واحد ها –مصرفي 

 
 رياست جمهوري 101034رديف :منابع اعتباري برنامه -2-2-107-5

 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-107-6
 همزمان دارو گرفتن از بيشتر از يك مركز از طريق نرم افزار ل داروهاي مراكز وكنتر

 .با هماهنگي معاونت غذا و دارو انجام ميشود:ادامه برنامه -2-2-107-8

  
  

  

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

 معاونت درمان دانشگاه -2-2

 .و تامين لوازم و منابع آموزشي در خصوص مواد مخدر و خطرات آنتهيه :عنوان برنامه   - 2-2-108

  واحد پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد  :مجري برنامه -1- 2-2-108

 :نوع برنامه -1- 2-2-108
  منطقه اي     ملي                                     

  منطقه اي پايلوت             پايلوت        ملي                                               

 :اهداف برنامه -3- 2-2-108
  .اطالع رساني در خصوص انواع مواد مخدر و خطرات آن

  .توزيع جزوه ها بين خانواده هاي افراد شركت كننده در مراكز متادون تراپي :شاخصهاي عمده برنامه -4- 2-2-108

 رياست جمهوري101034رديف:برنامهمنابع اعتباري - 5- 2-2-108

 1389در حال برنامه ريزي براي اجراء در سال :وضعيت فعلي برنامه-6- 2-2-108

 .مواد مخدر صورت گيرد تا زمانيكه نتايج مطلوب در خصوص اطالع رساني خانواده ها راجع به:ادامه برنامه - 8- 2-2-108
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  شكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پز- 2

 معاونت درمان دانشگاه -2-2
 ).مهارتهاي زندگي(پيشگيري از گسترس اعتياد از طريق اطالع رساني آحاد مردم  :عنوان برنامه   -2-2-109

  واحد پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد :مجري برنامه -2-2-109-1

 :نوع برنامه  -2-2-109-1
  منطقه اي     لي                             م        

  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                       

  :اهداف برنامه -2-2-109-3
چگونگي ,ي كه تازه به اعتياد كشيده شدهروشهاي برخورد با فرزند,آگاهي خانواده ها از چگونگي و علل گرايش فرزندان به اعتياد 

آموزش مهارتهاي زندگي مرتبط ,برخورد با فردي كه در حال مصرف متادون است و اينكه فوايد و مضرات مصرف متادون چيست 
  .تصمصم گيري,حل مسئله,با مسئله اعتياد مثل قاطعيت 

تعداد خانواده هاي موجود در مراكز پر خطر ,ش تعداد مراكز پر خطر جهت آموز:شاخصهاي عمده برنامه - 2-2-109-4
تعداد بسيجيان عادي و فعال پايگاههاي ,تعداد دانش آموزان محصل در مقاطع راهنمايي و دبيرستان ,مدارس ,پايگاههاي بسيج ,

 . . خانئواده هاي تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران,بسيج

 ت بهداشتيدر دست معاون:منابع اعتباري برنامه -2-2-109-5

 :وضعيت فعلي برنامه-2-2-109-6
 .عموم مردم,پايگاههاي بسيج,در حال اجراءدر مدارس 

ه شود و نتايج تا زمانيكه مهارتهاي زندگي جهت پيشگيري از اعتياد در سطح جامعه آموزش داد:ادامه برنامه -2-2-109-8
 .مطلوب حاصل گردد

  
  

  شكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پز- 2

 معاونت درمان دانشگاه -2-2
 MMTگسترش مراكز خصوصي :عنوان برنامه   -2-2-110

  واحد پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد : مجري برنامه -2-2-110-1

 :نوع برنامه  -2-2-110-1
  منطقه اي     ملي                                     

  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                      

  :اهداف برنامه -2-2-110-3
  .MMTمراكز  معتادان در  هاي حمايت خانواده–تحت پوشش گرفتن معتادين –تزريقي معتادين ويژه درب شهر كاهش آسيب در سطح

تعداد معتادين تحت پوشش در مراكز –تعداد مجوز مراكز خصوصي در طول سال :عمده برنامهشاخصهاي - 2-2-110-4
 .تعداد معتادين زن تحت پوشش در مراكز خصوصي–تعداد معتادين تزريقي تحت پوشش در مراكز خصوصي–خصوصي 

 .رياست جمهوري101034رديف:منابع اعتباري برنامه -2-2-110-5

 :ي برنامهوضعيت فعل-2-2-110-6
 .مركز خصوصي در حال ارائه خدمات مي باشند 23در حال حاضر 

تا زمانيكه مراكز خصوصي در تمام نقاط شهر معتادان را تحت پوشش قرار دهند و نتايج مطلوب در :ادامه برنامه -2-2-110-8
 .حاصل گردد مورد افزايش بازدهي مراكز ترك اعتياد در خدمت رساني به مددجويان در مراكز خصوصي
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 دانشگاه   آموزشيمعاونت -2-3

         تاسيس دانشكده دندان پزشكي:عنوان برنامه  - 2-3-1
    :نوع برنامه -1- 2-3-1

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

  :اهداف برنامه -2- 2-3-1
  افزايش تعداد فارغ التحصيالن مورد نياز اين رشته در كشور: اهداف كلي

  دندان بخصوص در منطقه كمك به باال بودن سطح بهداشت دهان و
  متخصصان در اين زمينه در كاشانوتجميع امكانات دندانپزشكي

تاسيس اين رشته عالوه براينكه مي تواند در حفظ وارتقاء جايگاه آتي درانشـگاه  :شاخص هاي برنامه-2-3-1-3
  .موثر واقع شود در ارتقاء سالمت جانعه تحت پوشش نيز مثمر ثمر مي باشد

مكاتبـات   در حال بنا مـي باشـد و   فت شده وتاكنون مجوز ساخت دانشكده دريا :وضعيت فعلي برنامه -2-3-1-4
  .جهت دريافت مجوز صورت گرفته است

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

  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
     ايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصر:عنوان برنامه  -2-3-2
                 :مهنوع برنا -2-3-2-1

  منطقه ايملي                                                     
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                        

 :اهداف برنامه -2-3-2-2
تفاده از پتانسيل هاي موجـود در ايـن راه   اس فرهنگي كشور و با عنايت به رسالت اصلي دانشگاهها در توسعه علمي و

محدوديت منابع مالي مانع از انجام اين مهم بطور كامل مي گرددلذا دانشگاه در نظر دارد تا با پذيرش دانشجو از اين 
برنامـه ريـزي در   ) بصورت خود گـردان (راه كليه منابع الزم را براي اين منظور از طريق خود دانشجويان تامين نمايد 

اه حدي است كه نه تنها هيچ بارمالي براي دانشگاه نـدارد بلكـه زمينـه را بـراي توسـعه دانشـگاه بـراي اسـتفاده         اين ر
  سايرين وهمچنين چرخش منابع مالي بيشتر را در سطح جامعه فراهم خواهد كرد

  افزايش تعداد متخصصان در علوم پزشكي: اهداف كلي 
  استفاده بيشتر از توانايي هاي موجودكمك به توسعه علوم پزشكي و:  اهداف اختصاصي

اين برنامه جهت توسعه آموزش پزشكي واستفاده بهينه از امكانات موجـود تـدوين    :شاخص هاي برنامه -2-3-2-3
  شده است

  .مكاتبات اداري انجام گرفته است :وضعيت فعلي برنامه - 2-3-2-4

  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

 311

  تي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش - 2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
 شتههاي تحصيالت تكميلي در علوم پايه و باليني و ارتقاء كيفي  ر تاسيس و گسترش رشته:عنوان برنامه  -2-3-3

    موجودهاي 
    :نوع برنامه -2-3-3-1

  ايمنطقه  ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                               

 :اهداف برنامه -2-3-3-2
بهداشـت حرفـه اي    -بافـت شناسـي  -تغذيـه در ورزش  -تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشـد بيوشـيمي  : علوم پايه - 1

  وارگونومي
  بين رشته ايتالش در جهت جذب و يا تامين دوره هاي  -2
  در رشته هاي علوم پايه واجد صالحيت PhDراه اندازي دوره هاي  -3

  چشم پزشكي و قلب  –نورولوژي -عفوني -تاسيس رشته هاي تخصصي پاتولوژي :علوم باليني
 اقدام جهت تاسيس رشته هاي فوق تخصصي و فلوشيپ

 جامعه تالش در جهت راه اندازي رشته هاي تحصيلي جديد متناسب با نيازهاي
  راه اندازي دوره آموزش مجازي در برخي از رشته ها

فعال تر نمودن گروههاي علوم پايه دانشكده پزشكي در جهت آموزش دانشجو در  :شاخص هاي برنامه -2-3-3-3
  دوره هاي كارشناسي ارشد ونيز گروههاي باليني جهت پذيرش دستيار

 –نفر پزشك متخصص در رشته هـاي داخلـي    150شگاه تعداد در اين دان 1372با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال 
نفر شاغل بـه تحصـيل در    66زنان وزايمان وجراحي عمومي به جامعه تقديم شده است وهم اكنون تعداد  –كودكان 

  .روان پزشكي وبيهوشي را دارا مي باشد –جراحي عمومي  –زنان وزايمان  –كودكان  –رشته هاي داخلي 
نفردررشته انگل شناسي وميكرب شناسي  12در اين دانشگاه تعداد  1381كارشناسي ارشد از سال  با ايجاد رشته هاي

 –ميكرب شناسـي   –نفر شاغل به تحصيل دررشته هاي انگل شناسي  30به جامعه تقديم شده است وهم اكنون تعداد 
  زشكي دارا مي باشدمدارك پ -پرستاري مراقبتهاي ويژه –مهندسي بهداشت محيط  -فيزيولوزي –آناتومي 

  بهبود وضعيت پاويون بيمارستان شهيد بهشتي -بهبود وضعيت كالسهاي آموزشي وپاويون بيمارستان اخوان
كـردن رشـته    APROVEتـالش بـراي    –شروع برنامه ريزي آموزشي وشروع دوره بيماريهـاي عفـوني وگرمسـيري    

  پاتولوژي
  اخليهدفمند كردن رشته هاي چشم و اعصاب د برنامه ريزي و

چشم  –پيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد دانشگاه دررشته هاي پاتولوژي ايجاد و:وضعيت فعلي برنامه -2-3-3-4
  اعصاب داخلي و
  -مامـايي  -راديوبيولـوژي  -ارسال برنامه آموزشي براي كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي وبهداشت حرفـه اي  

  انفورماتيك پزشكي
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  ي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجراي - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 دردانشكده هاEdoايجاد:عنوان برنامه  -2-3-4
  :نوع برنامه  - 2-3-4-1

  منطقه اي ملي                                                          
        ت                    منطقه اي پايلوتملي پايلو                         

 :اهداف برنامه - 2-3-4-2
  ) EDO( طراحي و استقرار واحد هاي مطالعه و توسعه آموزش پزشكي در واحد هاي آموزشي 

  :اهداف كلي
ه منظـور  در دانشكده ها و انتقال بخشي از وظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به دانشكده ها ب Edoايجاد 

  تقويت و كاربردي نمودن راهكارهاي ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي و ارتقاء سيستم هاي ارزيابي  
  :اهداف اختصاصي

  در دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي  EDOفراهم نمودن فضاي مناسب در مراكز آموزش جهت استقرار واحد 
   EDOموزش علوم پزشكي جهت واحد هاي شناسائي، جدب و تربيت و آموزش كارشناسان عالقمند به آ

   EDOتدوين اهداف، وظايف، ساختار پرسنلي براي واحد هاي 
   EDOجذب نيروهاي كار آمد و داراي مدرك آكادميك آموزش پزشكي جهت مراكز 

  EDOافزايش آگاهي مديران آموزش در خصوص اهداف و وظايف واحد هاي 
هـا محسـوب    هـاي ايـده و نـوآوري در دانشـگاه    ن اتـاق فكـر و كـانونها به عنواEDC :شاخص هاي برنامه -2-3-4-3

  .باشد ارتقاي آنها فرصت بزرگي براي ارتقاي آموزش علوم پزشكي در كشور فراهم مي شوند ومي

  .در دست اقدام وبرنامه ريزي : وضعيت فعلي برنامه -2-3-4-4

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

  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 بهينه سازي امكانات و تجهيزات: عنوان برنامه  -2-3-5
                    :   نوع برنامه  -2-3-5-1

  منطقه ايملي                                                     
        منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                        

 :اهداف برنامه -2-3-5-2
  ادغام آزمايشگاههاي تخصصي هر رشته و استقرار آن در يكي از دانشكده ها -تجهيز آزمايشگاههاي دانشكده ها

كليـه   در  ITتوسـعه   -توسعه سيستم اطالع رساني به منظور اطالع رساني بهتر به اعضاء علمي و كاركنان: اهداف كلي
  راكز دانشگاهم

تحـت وب نمـودن بانـك اطالعـاتي اعضـاء       -به روز نمودن امكانات سخت افزاري و نـرم افـزاري  : اهداف اختصاصي
  هيئت علمي

   :شاخص هاي برنامه -2-3-5-3

  در حال اقدام:وضعيت فعلي برنامه -2-3-5-4
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  نبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشا - 2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
  برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد نمونه:عنوان برنامه  - 2-3-6
        :نوع برنامه  -1- 2-3-6

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                             

 :اهداف برنامه -2- 2-3-6
  :  اهداف كلي

  شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي -1
  ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها -2
  تجهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي -ابداع اصالح فرايندها -3
  به فرايندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه و قدرداني از آنها توجه -4
  شناسايي و طراحي فرايندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهها -5
  ايجاد فضاي مناسب جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش -6
  در سطح كشور ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم -7 

  ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه -8
  ايجاد بازار فرايندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم -9

  ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آموزشي-10
  :شاخصهاي عمده برنامه -2-3-6-3

  .ي نخستين بار توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع اجرا خواهد شدبرا:وضعيت فعلي برنامه - 4- 2-3-6

  
  

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

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت تكميلي–تامين و تجهيز آموزشي:عنوان برنامه  -2-3-7
                              :نوع برنامه -2-3-7-1

  منطقه اي ملي                                                   
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                      

 :اهداف برنامه -2-3-7-2
ان و دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي از خـدمات الكترونيـك و      دسـتيار  –امكان اسـتفاده بيشـتر اعضـاء هيئـت علمـي      

 دسترسي به ابزارهاي تحقيقاتي و آموزش الزم
افـزايش تعـداد كـامپيوتر هـر گـروه براسـاس تعـداد هيئـت علمـي و رزيـدنت يـا              :شاخص هاي برنامـه -2-3-7-3

  ان نامه هاي در دست اقدامكارشناسي ارشد و تجهيز گروهها به ابزارهاي تحقيقاتي بر اساس پژوهشها و پاي

   تحقيقاتي –تجهيز بودن نسبي گروهها به تجهيزات آموزشي  :وضعيت فعلي برنامه - 2-3-7-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
  ت علمي مورد نيازفراخوان جهت جذب اعضاء هيئ:عنوان برنامه  -2-3-8
         :نوع برنامه - 2-3-8-1

  منطقه اي ملي                                                   
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                       

 : اهداف برنامه -2-3-8-2
  تكميل كادر اعضاء هيئت علمي دانشگاه

  جذب نيرو بر اساس نيازهاي كنوني و برنامه هاي آينده دانشگاه :هاي برنامه شاخص

  نظر سنجي از دانشكده ها در مورد اعضاي هيئت علمي مورد نياز  :وضعيت فعلي برنامه

  
  
  

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

   معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
  ارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علمي:عنوان برنامه  - 2-3-9
    :نوع برنامه -  1- 2-3-9

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 :هداف برنامها -2- 2-3-9
  تجهيزگروههاي آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشي

 ويژيوااليزر -ويدئو پروژكتور-پرينتر -مجهز شدن گروههاي آموزشي به كامپيوتر :شاخص هاي برنامه -2-3-9-3

  طي دو سال گذشته اقدامات زيادي براي رفع نيازها صورت گرفته است :وضعيت فعلي برنامه - 4- 2-3-9
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  نامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبر - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  آموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزش:عنوان برنامه  -2-3-10
     :نوع برنامه - 2-3-10-1

  ملي                           منطقه اي                                
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

  :   اهداف برنامه - 2-3-10-2
  مهارت و عملكرد پرسنل آموزش –نگرش  –ارتقاء دانش 
  :   اهداف برنامه

تكـريم اربـاب    -بهبود نگـرش و عملكـرد پرسـنل آمـوزش     –ارتقاء دانش و مهارت پرسنل آموزش : اهداف اختصاصي
  آشنايي با قوانين و مقررات آموزش -رجوع

  برگزاري دوره آموزشي تخصصي   :شاخص هاي برنامه
  برگزاري كارگاههاي مهارتي

  بهبود شاخص هاي آموزشي ورضايت ارباب رجوع

  .آموزش دوره هاي تخصصي جهت پرسنل آموزش نبوده است  :وضعيت فعلي برنامه

  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي  - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 ارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاه:عنوان برنامه  -2-3-11
 :   نوع برنامه - 2-3-11-1

  منطقه اي  ملي                                                         
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

  :اهداف برنامه -2-3-11-2
  افزايش توان آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي

افزايش توان اعضاء هيئت علمي و آشنايي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخـل و   :شاخص هاي برنامه -2-3-11-3
  خارج از كشور

حضور برخي اعضاء هيئت علمي در دوره هاي كوتاه مدت فرصـت مطالعـاتي و   : وضعيت فعلي برنامه -2-3-11-4
   بورسهاي آموزش داخل و خارج كشور و نيز حضور در كنگره  هاي علمي داخل و خارج از كشور
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   دانشگاه معاونت آموزشي -2-3
 برگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتر :عنوان برنامه  - 2-3-12
  :نوع برنامه -1- 2-3-12

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 : اهداف برنامه -2- 2-3-12
  افزايش انگيزه در دانشجويان  -
  ايجاد رقابت سالم   -        

  قدرداني از دانشجويان برتر به منظور ارج نهادن به مقام علم:شاخص هاي برنامه -2-3-12-3

  .مجددا برنامه ريزي خواهد شد 89جهت برگزاري مراسم مذكور در سال  :وضعيت فعلي برنامه  -4- 2-3-12
  

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

  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 بروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب:عنوان برنامه - 2-3-13
    :نوع برنامه -1- 2-3-13

  منطقه اي          ملي                                                 
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 :اهداف برنامه -2- 2-3-13
  در راستاي دولت الكترونيك-

  دسترسي آسان به اطالعات: اهداف اختصاصي 
 :شاخص هاي برنامه -3- 2-3-13

  واحدهاي متقاضي تبادل اطالعات در سريعترين زمان با

 در حال اجرا :وضعيت فعلي برنامه -4- 2-3-13
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  بهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انجام كار:عنوان برنامه  -2-3-14
  :نوع برنامه -2-3-14-1

  ملي                           منطقه اي                                
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                               

 : اهداف برنامه -2-3-14-2
 -و گـردش كـار در كليـه واحـدها    شناسايي و تـدوين وضـع    -جذب و ترسيم هرم نيروي انساني-مستند سازي فعاليتها

  ترسيم واضح فرآيندهاي موجودتقويت نيروي انساني مورد نياز
   :شاخص هاي برنامه -2-3-14-3

  در حال اجرا:وضعيت فعلي برنامه - 2-3-14-4

  
  
  

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

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
 بازنگري آيين نامه ها:عنوان برنامه -2-3-15
 :   نوع برنامه -2-3-15-1

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 :اهداف برنامه - 2-3-15-2
تدوين و تصويب آئين نامه هاي مـورد   -تعيين تيم اجرايي تخصصي -سنجي در زمينه لزوم بازنگري آيين نامه ها نياز

  زمينه سازي الزم براي اجراي مصوبات -مورد نظر
   :شاخص هاي برنامه -2-3-15-3
  

   در دست اقدام :وضعيت فعلي برنامه -2-3-15-4
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  زشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پ - 2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
 توسعه و تامين فضاهاي فيزيكي مورد نياز:عنوان برنامه -2-3-16
  :نوع برنامه - 2-3-16-1

  منطقه اي ملي                                                          
          منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                         

 :اهداف برنامه -2-3-16-2
  نيازسنجي فضاهاي فيزيكي مورد نياز

توسعه فضـاهاي آموزشـي و پژوهشـي مـورد نيـاز توسـعه فضـاهاي         -تكميل طرح جامع دانشكده ها: اهداف اختصاصي
  افزايش بهره وري از فضاهاي موجود -دانشجويي مورد نياز

  :شاخص هاي برنامه -2-3-16-3

  .كمبود فضاي آموزشي مي باشد:وضعيت فعلي برنامه -2-3-16-4

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

  
  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
 ارتقاء سيستم آموزشي : عنوان برنامه - 2-3-17
 :نوع برنامه -1- 2-3-17

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                               

 :اهداف برنامه -2-3-17-2

  ارتقاء كيفي رشته هاي موجود 
 -زمينـه ارزيـابي فعاليتهـاي آموزشـي و پژوهشـي      تالش در جهت نظارت بيشتر و ارزيابي دقيـق تـر در  : اهداف كلي

راه انـدازي مركـز    -ارتقاء سيستم هاي سمعي و بصري و تكنولوژي آموزشـي جهـت تسـهيل فرآينـدهاي يـادگيري     
  تحقيقات بهداشت مناطق كويري ايران

  :شاخص هاي برنامه -2-3-17-3

  در حال اقدام وبرنامه ريزي : وضعيت فعلي برنامه -4- 2-3-17
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
    شناسايي، جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهد:عنوان برنامه -2-3-18
   :نوع برنامه -2-3-18-1

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 :اهداف برنامه - 2-3-18-2
تـالش در جهـت لرتقـاء مرتبـه      -برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت جهت جذب هيئت علمي در رشته هـاي مختلـف  

جذب بكارگيري اعضاي هيئت علمي متعهد و  –هدايت  -اييشناس -علمي و افزايش سطح دانش اعضاء هيئت علمي
تشـويق و ترغيـب اعضـاء     -تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمي بيشتر از كتب و منابع مرجع بـين المللـي   –متخصص 

برگـزاري   -همكـاري و شـركت فعـال در انجمـن هـاي علمـي كشـوري و بـين المللـي          -هيئت علمي براي عضـويت 
هاي تخصصي و به روز در علوم پزشكي براي اعضاء هيئت علمي و كارشناسان مربوطه تكنيك -كارگاههاي آموزشي

توجه به تقويت توانمندي و تسلط اساتيد و كاركنـان دانشـگاه بـه زبانهـاي خـارجي بـا برنامـه ريـزي دراز مـدت و           –
براي اسـاتيد  .) ..تدريس، ارزشيابي و (طراحي كارگاههاي ويژه جهت كسب تقويت مهارتهاي الزم آموزشي -مستمر

  .دخيل هستند..و كاركناني كه در آموزش جامعه و پرسنل و
   :شاخص هاي برنامه -2-3-18-3

  در حال اجرا :وضعيت فعلي برنامه-2-3-18-4

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

  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 استقالل گروههاي علوم پايه و باليني:امه عنوان برن -2-3-19
 :  نوع برنامه - 2-3-19-1

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 : اهداف برنامه -2-3-19-2
  فارماكولوژي بيوشيمي تغذيه-پاتولوژي -فيزيولوژي -در جهت مصوب نمودن گروههاي آناتومي تالش

  قلب و عروق–نورولوژي:در گروههاي باليني: اهداف كلي
در هم ادغـام هسـتند    طي اين برنامه برخي از بخشهاي آموزشي كه درحال حاضر :شاخص هاي برنامه -2-3-19-3

  مستقل مي شوند

در حال حاضر در برخي موارد چند بخش آمـوزش مجـزا در قالـب يـك گـروه       :ضعيت فعلي برنامهو -2-3-19-4
  .آموزشي فعاليت مي كنند
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2

  

 معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  عات اعضاي هيئت علميبرنامه هاي اجرايي بانك اطال :عنوان برنامه  -2-3-20
 :   نوع برنامه  - 2-3-20-1

  منطقه اي ملي                                                          
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                              

 :اهداف برنامه -2-3-20-2
  :اهداف كلي

  ت ، ضبط و گزارش گيري اطالعات اعضاي هيئت علميارتقاء سيستم ثب
 ارتقاء امور مربوط به اعطاي پايه و صدور كارنامه عملكرد اعضاي هيئت علمي

 ارتقاء هماهنگي هاي بين بخشي

  :اهداف اختصاصي
  براي مبادله اطالعات با معاونت پژوهشي Xmlطراحي خروجي 

 معاونت پژوهشي از Xmlهماهنگي جهت دريافت ورودي اطالعات بصورت 

 تهيه برنامه زمانبندي جهت بازبيني چگونگي نصب و استفاده از نرم افزار در گروههاي آموزشي

 طراحي و اجراي فرآيند حذف ضبط و نگهداري اطالعات بصورت كاغذي

 ارتقاء برنامه فعلي اعطاء پايه ساليانه اساتيد و رفع مشكالت موجود

 ي بصورت مستمرثبت و ورود اطالعات اعضاي هيات علم

 صدور كارنامه عملكرد اعضاي هيات علمي و محاسبه درصد فولتايمي

 با اعالم به كارگزيني 88پيگيري پايه هاي معوقه و تكميل پرونده مربوط به سال 

 Up-to-dateاجراي فرآيند ارتقاء پايه ساليانه بصورت مستمر و 

 بودجه مورد نياز و امكانپذير بودن برنامه بررسي چگونگي تحت وب نمودن برنامه بانك اطالعات ، -10

با هماهنگي مديران و اعضاي هيئـت   89بازنگري دستور العمل معادل سازي فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي در سال -11
 علمي

پيگيري جهت رفع نواقص فعلي در ثبت و ضبط و گزارشـگيري نـرم افـزار بانـك اطالعـات بـا همـاهنگي واحـد          -12
  پشتيبان

   :شاخص هاي برنامه -2-3-20-3

   :هوضعيت فعلي برنام -2-3-20-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
آموزش فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي ، پرستاري و مامايي ، پيراپزشـكي بـا اجـراي    :عنوان برنامه  -2-3-21
  برنامه هاي مدون وسمينارهاي علمي –كارگاهها  –نفرانس ها ك
                              :نوع برنامه -1- 2-3-21

  منطقه ايملي                                                       
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                               

 : اهداف برنامه -2- 2-3-21
  : اهداف كلي

  قانون ، ) 1(ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده  -1
  درماني كشور و –بهينه سازي خدمات بهداشتي 

  دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه  
  .ح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون افزايش سط -2
به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق  -3

  .آنها با نيازهاي جامعه
درماني كشور و جلب مشاركت  – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي -4

  .آنها
  .تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي  -5
  .آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته  -6
  اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم  -7
  برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم -8
 وليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون آموزش مداوم تهيه و ت -9

چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رساني به كليه مشمولين قـانون   -10
  جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم 

  ن قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي تهيه فهرست كامل مشخصات مشمولي -11
و تجهيز آنها به وسايل پيشرفته تكنولوژي آموزش و خريد تجهيـزات   برگزاري برنامه هاتوسعه و تقويت مراكز  12

  جهت تقويت مراكز
شـيوه   -تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و معرفي اثرات  -13

آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش ، نگـرش و عملكـرد مشـمولين آمـوزش مـداوم و اعضـاء هيـات        هاي نوين 
  علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم از كتب داخلي و خارجي 

رف بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه برنامه ها از ط -14
  مراكز آموزشي مجاز و تطابق با ضوابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

  صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم  -15
  اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها  -16
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  ي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكاربررسي و اظهارنظر بر نحوه اجرا -17
تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقاء سـطح ارائـه خـدمات بهداشـتي و      -18

  هزينه هاي درماني  كاهش
روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيق برنامـه هـاي آمـوزش     -19

  مداوم ، سخنرانان ، مشمولين قانون و شركت كنندگان 
  ارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشور -20
  در امر پژوهش در آموزش مداوم يت فعال -21

  :اهداف اختصاصي
  تعيين وضعيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي  -1-1
  عه پزشكي تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جام -2-1
  تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي  -3-1
  شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  -4-1
  معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  -5-1
  تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  -6-1
  عيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دانشگاههات -7-1
  ارتقاء سطح كاركردهاي سامانه آموزش مداوم دانشگاه -8-1
  انجام كليه فرآيندهاي جاري دفتر آموزش مداوم دانشگاه از طريق الكترونيكي -9-1

  1389صدور گواهي هاي آموزش مداوم بصورت الكترونيكي از ابتداي سال  -10-1
ايجاد حساب اعتباري آموزش مـداوم واقـع در سـامانه بمنظـور رفـاه حـال مشـمولين وجلـوگيري از انجـام           -11-1

  اقدامات غير ضرور وسرعت بخشيدن به فرآيندهاي مربوطه
  انجام نياز سنجي الكترونيكي -1 -12
  كاغذي انجام حضور وغياب شركت كنندگان بصورت الكترونيكي وبدون نياز به فرم هاي -13-1

، برنامه مدون  و خود آمـوزي در  كنفرانس ,كارگاه -سميناربرنامه70برگزاري: شاخص هاي برنامه -2-3-21-3
  1388سال 

  در حال برنامه ريزي و اجرا وارتقاء:وضعيت فعلي برنامه -4- 2-3-21
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
 راه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسي  :عنوان برنامه - 2-3-22
    :نوع برنامه -1- 2-3-22

  منطقه اي ملي                                                          
          وتملي پايلوت                    منطقه اي پايل                               

 :اهداف برنامه -2- 2-3-22
  تامين لوازم آزمايشگاهي مربوط به آزمايشگاه ويروس شناسي: اهداف كلي

   :شاخص هاي برنامه -2-3-22-3

با توجه به پيشـرفت روزافـزون ايـن رشـته وجـود دانشـجويان كارشناسـي ارشـد          :وضعيت فعلي برنامه -2-3-22-4
اين درس را بگذرانند ووجود طرحهاي تحقيقاتي در اين زمينه كـه مجريـان طـرح     بايد "وديگر دانشجويان كه الزاما

مجبورند آزمايشات خود را به تهران ارسال كنند يا اينكه به دليل عدم وجود چنين آزمايشـگاهي راغـب بـه طراحـي     
  زي نمايدچنين طرحهايي نيستند دانشكده پزشكي برخود الزم مي داند آزمايشگاه ويروس شناسي را راه اندا

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

  
 معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
  نصب دوربين مدار بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي باليني در دانشكده پزشكي: عنوان برنامه  - 2-3-23
                    :نوع برنامه -1- 2-3-23
  منطقه اي ملي                                                  

          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                      
 : اهداف برنامه -2- 2-3-23

  بررسي فرآيند ياد دهي و يادگيري و بازخوراند به هر دو گروه: اهداف كلي
 رآيند آموزشارتقاء ف: اهداف اختصاصي

   :شاخص هاي برنامه -2-3-23-3

  اكنون مجهز به سيستم هاي فوق نمي باشد:وضعيت فعلي برنامه -2-3-23-4
با توجه به ماموريت دانشكده نسبت به بررسي وضعيت تـدريس و بازخورانـد بـه آنـان در راسـتاي ارتقـاي اثـر بخشـي         

رهاي خود دوربين مـدار بسـته نصـب نمايـد كـه بـا ضـبط فـيلم         آموزش اين دانشكده بنا دارد در كليه كالسهاي و تاال
تدريس اساتيد و بازخورد اساتيد و دانشجويان بتوانيم با شناساندن نقـاط ضـعف و قـوت، كيفيـت تـدريس را افـزايش       

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

   اهمعاونت آموزشي دانشگ  -2-3
  توسعه كالسهاي درسي در دانشكده پزشكي:عنوان برنامه  -2-3-24
                             :   نوع برنامه -2-3-24-1

  منطقه اي ملي                                                   
       ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                        

 :اهداف برنامه - 2-3-24-2
  توسعه فضاهاي آموزشي جهت دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد: اهداف كلي

   ايجاد فضاهاي مناسب تر جهت دانشجويان: اهداف اختصاصي
   :شاخص هاي برنامه -2-3-24-3

آن همچنـين تفكيـك   باتوجه به پـذيرش دانشـجوي كارشناسـي ارشـد و گسـترش      : وضعيت فعلي برنامه -2-3-24-4
دانشجويان پزشكي به ورودي هاي مهـر و بهمـن و از طـرف ديگـر اسـتقرار واحـدهاي مختلـف در دانشـكده پزشـكي          
همچون معاونت دانشجويي، نهاد رهبري، سلف سرويس و كانونها، اين دانشكده بـا كمبـود مكـان بـراي ايجـاد كـالس       

رويس به ساختمان جديد دانشكده ايـن فرصـت را غنيمـت مـي     لذا با توجه به انتقال سلف س. درس مواجه گرديده است
شـرايط   -1شمارد تا با طراحي كالس درس براي دانشجويان پزشكي و ارشد همچنين ايجـاد سـالن امتحانـات در طبقـه     

  .فضاهاي آموزشي خود را بهبود بخشيده و رضايت مندي دانشجويان و به دنبال آن اثر بخشي آموزش را افزايش دهيم

  
  رنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانب- 2

  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  نصب تابلوهاي آموزشي در سالن هاي دانشكده پزشكي:عنوان برنامه  -2-3-25
                    :نوع برنامه - 2-3-25-1

  منطقه اي        ملي                                               
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                           

 :اهداف برنامه  -2-3-25-2
  افزايش سطح آگاهي دانشجويان در زمينه پزشكي و تاريخ طب: اهداف كلي

  يافزايش سطح آگاهي دانشجويان در زمينه هاي مختلف پزشك : اهداف اختصاصي
  افزايش سطح دانشجويان در زمينه طب

  زيبا سازي محيط دانشكده در راستاي بهداشت روان و متناسب با رسالت دانشكده
   :شاخص هاي برنامه -2-3-25-3

 :وضعيت فعلي برنامه -2-3-25-4
اي حوزه هـاي  دانشكده وظيفه خود مي داند كه از هر طريق ممكن دانشجويان را در معرض اطالعات بيشتر در زمينه ه

با توجه به تجربه صورت گرفتـه در زمينـه نصـب تصـاوير و زنـدگي نامـه مشـاهير همچنـين         . مختلف پزشكي قرار دهد
تصاوير آناتومي در طبقات دانشكده و استقبال دانشجويان از آن قصد داريم با همكاري شوراي صنفي و كميتـه علمـي   

 .تابلوهاي دانشكده را توسعه دهيم
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  اي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه ه - 2

  
  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
  تكميل بايگاني ديجيتال:عنوان برنامه  - 2-3-26
  :نوع برنامه 1- 2-3-26

  منطقه اي ملي                                           
          منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                             

 :اهداف برنامه -2- 2-3-26
  ضبط و ثبت ديجيتال اطالعات دانشجويان: اهداف كلي

  صرفه جويي در فضاي فيزيكي و كاربرد امكانات فيزيكي -تسهيل دسترسي به اطالعات: اهداف اختصاصي
توسط كاربرهاي دانشكده ها و عدم نياز  lAnشبكه دسترسي تسريع به اطالعات در:شاخص هاي برنامه -2-3-26-3

  به بايگاني دستي
تصويب در هيئت رئيسه و اختصـاص بودجـه و عقـد قـرارداد و شـركت مربوطـه و       :وضعيت فعلي برنامه -2-3-26-4

  شروع اوليه آن

  
  

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

   آموزشي دانشگاه معاونت -2-3
    ثبت متمركز اطالعات مربوط به كنترل كالسهاي درس:عنوان برنامه  - 2-3-27
    :نوع برنامه -1- 2-3-27

  منطقه اي ملي                                               
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                           

  :اهداف برنامه -2- 2-3-27
  پايش آسان و گزارش گيري برنامه هاي تشكيل كالسهاي درس اساتيد: اهداف كلي

  اخذ گزارش تشكيل كالسها در حوزه معاونت سريع و اسان و پايش كالسهاي دانشكده ها: اهداف اختصاصي
  هاي تشكيل شده و كنترل آنهاارتقاء كمي و كيفي در خصوص تعداد كالس:شاخص هاي برنامه -2-3-27-3

  .برنامه نرم افزاري نوشته شده و ارائه شده است:وضعيت فعلي برنامه - 4- 2-3-27
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3

  زنتجهيز اداره كل به پرينتر كارت :عنوان برنامه -2-3-28
 :نوع برنامه - 2-3-28-1

  منطقه اي ملي                                                      
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                           

  :اهداف برنامه - 2-3-28-2
  تسهيل صدور كارت هاي دانشجويي: اهداف كلي

  دانشجويي -پژوهشي - تسريع در صدور كارت چند منظوره براي آموزشي: صياهداف اختصا
 تكريم ارباب رجوع:شاخص هاي برنامه -2-3-28-3
  صرفه جويي  در هزينه خريد كارت دانشجويي  

  تسريع در صدور كارت

 پيشنهاد خريد وتهيه پيش فاكتور:وضعيت فعلي برنامه -2-3-28-4
  

  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دا - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  پيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزارت متبوع:عنوان برنامه- 2-3-29
 :نوع برنامه -1- 2-3-29

  ملي                           منطقه اي                            
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                           

  :  اهداف برنامه -2- 2-3-29
  ارتقاء قابليت هاي برنامه سماء جهت كاربران: اهداف كلي

  رفع مشكالت موجود در سماء واستفاده از اطالعات ثبت شده: اهداف اختصاصي
  طالعات دانشجوسهولت دسترسي به ا :شاخص هاي برنامه -2-3-29-3

  استفاده چند منظوره از برنامه بخصوص در فرآيند پيشرفت تحصيلي

  پيگيري از طريق معاونت آموزشي وزارت متبوع:وضعيت فعلي برنامه -4- 2-3-29

  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

 327

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

   معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3

  پيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورود :نوان برنامه ع -2-3-30
 :نوع برنامه - 2-3-30-1

  منطقه اي ملي                                                      
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                          

 : برنامه اهداف -2-3-30-2
  تسريع در ثبت نام دانشجويان جديدالورود بدون حضور آنها در دانشگاه درروزهاي اول: اهداف كلي

  تكريم ارباب رجوع: اهداف اختصاصي
  پرهيز از ازدحام دانشجويان درروزهاي ثبت نام

  تسريع در ثبت نام

  طالعات دانشجويان جديدالورودتسريع وتكريم ارباب رجوع وثبت آنالين ا:شاخص هاي برنامه -2-3-30-3

  اجرا شده بصورت پايلوت وتكميل ان در سال جاري:وضعيت فعلي برنامه -2-3-30-4

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

  

   معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3

  فارغ التحصيالناصالح فرآيند امضاء دانشنامه : عنوان برنامه  - 2-3-31
 :نوع برنامه -1- 2-3-31

  منطقه اي ملي                                                       
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                             

  : اهداف برنامه -2- 2-3-31
  مه فارغ التحصيالنتسريع در روند تائيد دانشنا: اهداف كلي

  تكريم ارباب رجوع   -افزايش سرعت  –كوتاه نمودن فرآيند : اهداف اختصاصي

 تكريم ارباب رجوع:شاخص هاي برنامه -2-3-31-3

 در حال پيگيري:وضعيت فعلي برنامه -4- 2-3-31
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   عاونت آموزشي دانشگاهم -2-3
  ارائه سامانه پيگيري فارغ التحصيلي دانش آموختگان از طريق تلفن گويا وپيامك: عنوان برنامه - 2-3-32
 :نوع برنامه -1- 2-3-32

  ملي                           منطقه اي                            
          منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                   

  :  اهداف برنامه -2- 2-3-32
  تسهيل تكريم امور دانش آموختگان: اهداف كلي

جلـوگيري از مراجعـات    –تكريم ارباب رجـوع   –سهولت دسترسي به اطالعات فارغ التحصيلي : اهداف اختصاصي
  مكرر دانش آموختگان

  ر وقت وپرهيز از مسافرت هاي مكرر دانش آموختگانصرفه جويي د :شاخص هاي برنامه -2-3-32-3

  پيشنهاد به شركت سماء و پيگيري آن جهت تكميل ورژن جديد:وضعيت فعلي برنامه -2-3-32-4

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

  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
ز ارزيابي حق التدريس اساتيد  و مدرسين دانشـكده هـاي تابعـه در حـوزه معاونـت      تمرك: عنوان برنامه -2-3-33

  آموزشي
 :نوع برنامه -2-3-33-1

  منطقه اي ملي                                                      
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                           

  :هاهداف برنام -2-3-33-2
  دسترسي سريع به اطالعات حق التدريس -تجميع اطالعات دانشكده ها: اهداف كلي

  تمركز اطالعات جهت پايش حق التدريسي دانشگاه: اهداف اختصاصي
  پايش اطالعات دانشكده ها وبرنامه ريزي جهت بهره وري بيشتر :شاخص هاي برنامه -2-3-33-3

  در حال تكميل وراه اندازي:ي برنامهوضعيت فعل - 2-3-33-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  توانمند سازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه: عنوان برنامه -2-3-34
 :نوع برنامه -2-3-34-1

  منطقه اي                       ملي                                
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                          

  :مهاهداف برنا - 2-3-34-2
تـدوين اهـداف،   ( كمك به توانمند نمودن اسـاتيد در مهارتهـاي فـردي و آموزشـي و تهيـه طـرح درس        

  ..، شيوه هاي ارزشيابي واستفاده از متون انگليسي و محتواي مواد درسي، شيوه هاي تدريس
  ارائه مشاوره الزم در برنامه ريزي درسي و طراحي برنامه ارائه كنندگان خدمات آموزشي  
 بهبود فرآيند جذب و بكار گيري اعضاي هيات علمي كار آمد و توانا    

ا برگـزاري دوره هـاي آموزشـي    هيات علمي و مربيـان مربوطـه بـ    افزايش آگاهيهاي علمي و عملي اعضاء 
  كوتاه مدت و بلند مدت و برگزاري كارگاههاي مختلف در زمينه آموزش پزشكي 

سطح بندي خدمات آموزشي در مركز آموزشي دانشگاه با توجه به امكانات و مدرسين موجود به منظـور   
 دستيابي به حداكثر بهره وري 

  ه هاي كوتاه مدت اعزام اعضاي هيات علمي به خارج ازكشور براي دور 
 فراهم كردن زمينه مناسب جهت استفاده از فرصت هاي مطالعاتي توسط اعضاي هيات علمي  

  دانشگاه از طريق آموزش به نيروههاي موجود و جذب نيروههاي كارآمد  تقويت مركز مطالعه و توسعه 
  اصالح مقررات و تسهيل تحصيالت تكميلي براي اعضاي هيات علمي در سطح مربي  
  ين ارزش هاي تمام وقتي در دانشگاه و تغيير نگرش هيات علمي به تمام وقت شدن تب 
  اصالح نظام پرداخت هيات علمي تمام وقت علوم باليني و پايه متناسب با درآمد بخش خصوصي  
آموزش مستمر اعضاي هيات علمي در زمينه آموزش پزشكي و الزامي نمودن داشتن برنامه و طـرح درس   

  ...و 
  ساتيد به انجام پژوهشهاي مرتبط با آموزش و بكارگيري نتايج آن در ارتقاي كيفيت آموزش تشويق ا 
  استمرار و استقرار ارتقاي كيفيت در فرايند هاي آموزشي 

  باال بردن توانايي هاي هيئت علمي در زمينه هاي مختلف: اهداف كلي
  .اف مورد اجرا قرارخواهدگرفتبرخي از موارد ذكر شده بعنوان اهد :شاخص هاي برنامه -2-3-34-3

  .برخي موارد در حال اجرا است:وضعيت فعلي برنامه -2-3-34-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 -دانشجو –اساتيد ( ي مختلف بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورها: عنوان برنامه -2-3-35

  واحدهاي آموزشي –برنامه 
 :نوع برنامه - 2-3-35-1

  منطقه اي× ملي                                                      
          ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                      

  :  اهداف برنامه -2-3-35-2
  شيابي عملكرد اساتيد به منظور اصالح و بهبود تدريس انجام ارز 
اعتبار بخشي گروه هاي آموزشي و بازنگري و تهيه مالك و شاخصهاي معتبرتر و  پاياتر بـراي ارزشـيابي    

  .. )برنامه، اساتيد، دانشجو و 
  ارزشيابي صحيح فرآيند آموزش و يادگيري  
  مبتني بر استاندارد   انجام ارزشيابي دروني و بيروني مبتني بر هدف ويا 
  استاندارد سازي بر اساس استانداردهاي ملي، بين المللي و اعتبار بخشي دوره هاي آموزشي  
توسعه كمي و كيفي نظام ارزشيابي دانشجو از قبيل ارتقاي كيفيت برگزاري آزمونهاي پاياني، مرحله اي،  

  ... تكويني، علوم پايه، پره انترني، دستياري و 
ط قوت وضعف هـر يـك از مراكـز آموزشـي و بررسـي وضـعيت ارائـه خـدمات آمـوزش و          شناسائي نقا 

  .بازخورد مناسب به واحد هاي آموزشي 
  تعيين و تدوين الگوي نظام پايش و ارزشيابي دانشگاه  
  تشكيل و استقرار هسته پايش و ارزشيابي در دانشگاه  
  وزش و مراكز توسعه دانشگاه آموزش نظام ارزشيابي به صد درصد اساتيد و كاركنان واحد آم 
  ايجاد امكانات پشتيباني الزم جهت انجام پايش هاي كارآمد  
  گسترش و تقويت برنامه عملياتي در ارتباط با ارزيابي و ارزشيابي واحدهاي آموزشي دانشگاه  

  تهيه گزارش از نتايج حاصله از ارزشيابي و ارسال به ذينفع ها
   :شاخص هاي برنامه -2-3-35-3

  در حال اقدام وبرنامه ريزي جامع تر:وضعيت فعلي برنامه -2-3-35-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4
 عملياتي نمودن سيستم اتوماسيون استخر: عنوان برنامه  -1- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-1-1
  منطقه اي     ملي                                   

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                           

 تسريع و تسهيل در پذيرش استخر :اهداف برنامه  - 1-2- 2-4

 رباب رجوع و تسريع در دستيابي به اهداف دولت الكترونيكارتقا تكريم ا: شاخصهاي عمده برنامه  - 1-3- 2-4

 .همراه دارد متعددي به مشكالتصدور قبض به صورت دستي  در محل استخر مي باشد كه :وضعيت فعلي برنامه  - 4- 4-1- 2

  
  

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

 : نگي دانشگاه  معاونت دانشجويي فره -2-4
 )ع(ايجاد موتور خانه مركزي و لوله كشي به سه خوابگاه انديشه ، الزهرا و امام علي : عنوان برنامه  -2- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-2-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                    ملي پايلوت                                                       

 شدن مجموعه موتور خانه ها در يك جا و نظارت مناسب :اهداف برنامه  - 2-2- 2-4

 اصالح الگوي مصرف وجلو گيري از پرت انرژي: شاخصهاي عمده برنامه  - 2-3- 2-4

 بپراكندگي موتور خانه ها و عدم نظارت مناس :وضعيت فعلي برنامه  -2-4- 2-4

  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

احداث مكاني براي پذيرش ميهمانان در ايام نوروز، تابستان و مقاطعي كه مراسم هاي :عنوان برنامه -3- 2-4
 گوناگون علمي ورزشي بر گزار مي گردد

 :برنامه نوع -2-4-3-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                       

 تسهيالت بيشتر جهت پذيرش ميهمانان در زمانهاي مختلف :اهداف برنامه  - 3-2- 2-4

 رفاه ميهمانان و حذف هزينه اسكان آنها در هتل:عمده برنامهشاخصهاي  -3-3- 2-4

 پراكندگي پذيرش ميهمانان در مكانهاي مختلف :وضعيت فعلي برنامه  -4- 4-31- 2
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4
 راه اندازي برق اضطراري خوابگاه انديشه:امهعنوان برن - 4- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-4-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                      

 ع قطع برقامين برق در مواق:اهداف برنامه -2- 4- 2-4

 رفاه دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه -3- 4- 2-4

 نبود برق اضطراري در مواقع قطع برق:وضعيت فعلي برنامه -4-4-4- 2

  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4
 هاي مرتبطها و ساير قسمتتداوم جلسات هماهنگي با سرپرستان دانشكده:عنوان برنامه - 5- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-5-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                      

دهند و هايي كه به دانشجويان خدمات ارائه ميافزايش هماهنگي با ساير قسمت:مهاهداف برنا -2- 5- 2-4
 هاپرهيز از موازي كاري در برنامه

 افزايش هماهنگي بين بخشي و ارتقاء خدمات رفاهي و فرهنگي:شاخصهاي عمده برنامه -3- 5- 2-4

 موازي كاري در برخي امور ها و ياتداخل در بعضي از برنامه:وضعيت فعلي برنامه - 4- 5- 2-4

  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 گسترش و اصالح فضاهاي موجود معاونت دانشجويي: عنوان برنامه -6- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-6-1
  منطقه اي       ملي                           

 منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                      

 استفاده مناسب از تمام فضاهاي موجود:اهداف برنامه - 6-2- 2-4

 رضايتمندي كاركنان سطحنتيجه ارتقادر و كاركنانبرايكار مناسبافرايش فضاي:شاخصهاي عمده برنامه -3- 6- 4- 2

 كمبود شديد و محدوديت فضاي فيزيكي معاونت: وضعيت فعلي برنامه  -6-4- 2-4

  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89و برنامه هاي اجرايي سال 88گزارش عملكرد سال                        
 
 

 

 333

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 تقويت شوراهاي صنفي دانشجويان: عنوان برنامه -7- 2-4

 : برنامه نوع -2-4-7-1
  منطقه اي      ملي                              

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

پيشنهادات آنها  مندي از نظرات وافزايش حضور دانشجويان در امور صنفي و بهره :اهداف برنامه  - 7-2- 2-4
 براي اصالح و ارتقاي خدمات رفاهي دانشجويي

 مندي از نظرات دانشجويان در امور دانشجوييارتقاء ميزان بهره : شاخصهاي عمده برنامه - 7-3- 2-4

 تشكيل مقدماتي شوراي صنفي و فعاليت اوليه آن :وضعيت فعلي برنامه  -7-4- 2-4

  
  

  م پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علو برنامه - 2

  
  
  
  
  
  

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 برنامه ريزي بهتر براي حضور در جشنواره ها و المپيادهاي سراسري فرهنگي ورزشي   :عنوان برنامه - 8- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-8-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 هاي فرهنگي ورزشي دانشجويانحمايت از توانمندي : اهداف برنامه  -2- 8- 2-4

 ارتقا سطح توانمندي فرهنگي ، ورزشي دانشجويان   :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 8- 2-4

 عدم  سرعت و برنامه ريزي در سطح مطلوب:يت فعلي برنامه وضع - 4- 8- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

يان دانشجوي تمام برگزاري كارگاههاي مهارت هاي زندگي براتداوم و گسترش  :عنوان برنامه -9- 2-4
 جديدالورود

 :برنامه نوع -2-4-9-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه دانشجويان: اهداف برنامه  - 9-2- 2-4

 پيشگيري از آسيب هاي رواني ،اجتماعي و ارتقاء سطح سالمت رواني :شاخصهاي عمده برنامه  - 9-3- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر براي دانشجويان جديدالورود اجرا مي شود: وضعيت فعلي برنامه  -9-4- 2-4

 
  
  

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ....)رواني ،خانوادگي و(انجام مشاوره هاي فرديتداوم و گسترش  :عنوان برنامه - 10- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-10-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                      ملي پايلوت                                                    

 زمينه سازي جهت تحصيل بهتردانشجويان: اهداف برنامه  -2- 10- 2-4

 ...پيشگيري و درمان مسائل عاطفي ،تحصيلي و :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 10- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي شود: وضعيت فعلي برنامه  -4- 10- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 گسترش و تقويت دفاتر مشاوره در خوابگاهها و دانشكده ها :عنوان برنامه - 11- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-11-1
  نطقه ايم     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 دسترسي  سريعتر و آسان تربه خدمات مشاوره اي و روانشناختي: اهداف برنامه  -2- 11- 2-4

تي متناسب با يا افزايش تعداد افزايش خدمات مشاوره اي و روانشناخ :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 11- 2-4
 مراجعه كنندگان و گسترش فعاليت هاي مختلف مشاوره اي

 كمبود تعداد دفاتر و مشاوران و دشواري دسترسي به خدمات روانشناختي: وضعيت فعلي برنامه  - 4- 11- 2-4

  

  
  

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

 : ونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  معا -2-4

دانشجويان جديدالورود و تشكيل شناسنامه تداوم سنجش سالمت جسمي و رواني  :عنوان برنامه -12- 2-4
 سالمت

 :برنامه نوع -2-4-12-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 لوت         ملي پاي                                                

غربالگري و شناسايي دانشجويان در معرض آسيب هاي رواني و مشكوك به : اهداف برنامه  -12-2- 2-4
 ابتالء به اختالالت روانشناختي و جسماني  در بدو ورود به دانشگاه

روانشناختي همه دانشجويان انجام سالمت سنجي جسماني و  :شاخصهاي عمده برنامه  -12-3- 2-4
 جديدالورود

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي شود: وضعيت فعلي برنامه  - 12-4- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

هاي ارتباطي جهت پرسنل هاي آموزش مهارتدورهتداوم و افزايش كيفي و كمي  :عنوان برنامه -13- 2-4
 خوابگاهها

 :برنامهنوع -2-4-13-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

تسهيل در ارتباط پرسنل خوابگاهها يا دانشجويان و كاهش و كنترل موارد خاص : اهداف برنامه  -13-2- 2-4
 و بحراني در خوابگاهها

هاي ارتباطي در پرسنل و افزايش ارتقاء بينش بهداشت رواني و مهارت :شاخصهاي عمده برنامه  -13-3- 2-4
 هاي خوابگاهيآرامش بيشتر در محيط

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي شود: عيت فعلي برنامه وض - 13-4- 2-4

 
  
  

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

سياحتي زيارتي درون تداوم و گسترش كمي و كيفي برگزاري اردوهاي فرهنگي  :عنوان برنامه -14- 2-4
 استاني

 :برنامهنوع -2-4-14-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 نايجاد فضاي شاد معنوي بين دانشجويا :اهداف برنامه - 14-2- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  - 14-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -14-4- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 تجهيز و تكميل سلف سرويس مركزي دانشگاه :عنوان برنامه -15- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-15-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 ارتقاء كمي و كيفي غذاي دانشجويي و افزايش سرعت و ميزان تهيه و پخت غذا :امهاهداف برن -15-2- 2-4

 غذا متناسب با تعداد دانشجويان در حداقل زمانو توزيعافزايش تعداد :شاخصهاي عمده برنامه  -15-3- 2-4

ي بودن نامناسب بودن مكان و محدوديت فضا و همچنين مستهلك و سنت: وضعيت فعلي برنامه  -15-4- 2-4
 .دهد امكانات موجود كه امكان افزايش مورد نظر را نمي

 
  

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 استفاده بهينه از فضاهاي موجود ورزشي دانشگاه :عنوان برنامه - 16- 2-4

 :امهبرننوع -2-4-16-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 ورزشي دانشجويان -هاي تفريحيارتقا كمي و كيفي  برنامه :اهداف برنامه -2- 16- 2-4

 مندي كاركنان و دانشجويان از فضاهاي ورزشيارتقاي ميزان  بهره :برنامه شاخصهاي عمده  -3- 16- 2-4

 كمتر از ظرفيت از فضاهاي موجود  :وضعيت فعلي برنامه  - 4- 16- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ...)آذر، دهه فجر و 16(هاي فرهنگي تبليغاتي ملي مذهبي خاص برپايي ايستگاه :عنوان برنامه - 17- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-17-1
  منطقه اي     ملي                             

 وتمنطقه اي پايل                 ملي پايلوت                                                         

 هاي خاصرساني مناسبتهاي ملي مذهبي و اطالعبزرگداشت مناسبتحفظ  :اهداف برنامه -2- 17- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 17- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي باشد: وضعيت فعلي برنامه  - 4- 17- 2-4

 
  

  ايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجر برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ...)آبان و  13آذر،  16دهه فجر، (هاي مليبرپايي مراسم بزرگداشت مناسبت :عنوان برنامه -18- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-18-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 ارتقاء آگاهي و دانش دانشجويان در خصوص رخدادهاي ملي :اهداف برنامه -18-2- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  -18-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله به صورت روتين اجرا مي: لي برنامه وضعيت فع -18-4- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاي ملي و مذهبيجشنواره مسابقات فرهنگي هنري در مناسبت :عنوان برنامه - 19- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-19-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 افزايش آگاهي و دانش دانشجويان با رخدادهاي ملي، مذهبي:اهداف برنامه -2- 19- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان:اخصهاي عمده برنامهش -3- 19- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله به صورت روتين اجرا مي:وضعيت فعلي برنامه - 4- 19- 2-4

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

 

  :معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 برگزاري اردوهاي فرهنگي،سياحتي، زيارتي برون استاني:عنوان برنامه - 20- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-20-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 آثار باستاني گردشگري ومناطق بيشتر با آشنايي –نشاط و شادابيگردشگري وروحيهايجاد:اهداف برنامه -20-2- 4- 2

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه -3- 20- 2-4

 ..گردداين برنامه هر ساله به صورت روتين اجرا مي:وضعيت فعلي برنامه - 4- 20- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاها و مسابقات فرهنگي در هفته بزرگداشت خوابگاهبرگزاري برنامه :عنوان برنامه -21- 2-4

 :برنامه نوع -2-4-21-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

ايجاد فضاي شاد و سالم فرهنگي و افزايش زمينه مشاركت دانشجويان خوابگاهي  :اهداف برنامه -21-2- 2-4
 هاي خوابگاههادر برنامه

 ارتقا سطح فرهنگي دانشجويان :ه برنامه شاخصهاي عمد -21-3- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي شود: وضعيت فعلي برنامه  - 21-4- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

هاي علوم پزشكي ويژه برگزاري جشنواره مسابقات سراسري قرآن كريم دانشگاه :عنوان برنامه -22- 2-4
 كاركنان، هيأت علمي، اساتيد و دانشجويان

 :برنامهنوع -2-4-22-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

هاي قرآني جامعه گسترش فرهنگ قرآن و مفاهيم قرآني، شناسايي توانمندي :اهداف برنامه - 22-2- 2-4
 دانشگاهي

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان و كاركنان :شاخصهاي عمده برنامه  - 22-3- 2-4

 .گرددهر ساله اجرا مياين برنامه: وضعيت فعلي برنامه  -22-4- 2-4

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

 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

ها و برگزاري مراسم بزرگداشت ويژه دانشجويان جديدالورود و اجراي برنامه :عنوان برنامه -23- 2-4
 مسابقات فرهنگي

 :برنامهنوع -2-4-23-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

هاي فرهنگي دانشگاه، آشنايي بيشتر دانشجويان جديدالورود با مسئولين و حوزه :اهداف برنامه - 23-2- 2-4
 هاي مختلف دانشجويان جديدالورودناسايي توانمنديش

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  - 23-3- 2-4

 اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي باشد: وضعيت فعلي برنامه  -23-4- 2-4
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  خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و  برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ...)مكالمه زبان انگليسي و (هاي علمي،آموزشي برگزاري و تقويت كارگاه :عنوان برنامه -24- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-24-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

هاي متنوع و تشكيل كالس -ارتقا دانش علمي دانشجويان در زمينه درسي :اهداف برنامه -24-2- 2-4
 كمك درسي

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد علمي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  -24-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -24-4- 2-4

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

 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاافزايش كيفي مراسم ادعيه و زيارت در دانشگاه و خوابگاه :عنوان برنامه - 25- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-25-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 تقويت باورهاي ديني و توسل به ائمه اطهار در دانشجويان :اهداف برنامه -2- 25- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان :اخصهاي عمده برنامه ش -3- 25- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -4- 25- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 شناسيبرگزاري طرح سير مطالعاتي با موضوع شخصيت :ان برنامه عنو-26- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-26-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

رويج فرهنگ كتابخواني، تقويت فرهنگ تعميق مطالعه و بحث و گفتگو در ت:اهداف برنامه -26-2- 2-4
 نقد كتب فرهنگي

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد علمي دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه - 26-3- 2-4

 اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي باشد:وضعيت فعلي برنامه - 26-4- 2-4

 
  ي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانها برنامه - 2

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 برپايي نمايشگاه و مراسم بزرگداشت يادواره شهدا :عنوان برنامه -27- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-27-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

آشنايي بيشتر دانشجويان با فرهنگ شهادت، تقويت روحيه ايثار و صيانت از :اهداف برنامه - 27-2- 2-4
 هاي شهدا و انقالب اسالميآرمان

 و تقويت ابعاد معنوي دانشجويانارتقا سطح فرهنگي:شاخصهاي عمده برنامه - 27-3- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي باشد:وضعيت فعلي برنامه -27-4- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 مراسم سالگرد شهداي گمنام و عطرافشاني قبور شهدا برگزاري :عنوان برنامه - 28- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-28-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

داي دفاع مقدس، تقويت فرهنگ حفظ نام و ياد شهدا، آشنايي تجليل از شه:اهداف برنامه -2- 28- 2-4
 هاي انقالبي و سرداران شهيد جنگبيشتر دانشجويان با شخصيت

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه -3- 28- 2-4

 .دايي اجرا مي باشداين برنامه در حال حاضر در مراحل ابت:وضعيت فعلي برنامه -4- 28- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2

 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاي خاصهاي فرهنگي سياسي در مناسبتنامهچاپ ويژه  :عنوان برنامه -29- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-29-1
  منطقه اي          ملي                        

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 افزايش آگاهي و دانش دانشجويان با مسائل الزم فرهنگي سياسي :اهداف برنامه -29-2- 2-4

 ويت ابعاد سياسي دانشجويانارتقا سطح فرهنگي و تق :شاخصهاي عمده برنامه  -29-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  - 29-4- 2-4

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

 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ...)انستيتو پاستور ايران، ذوب آهن اصفهان و ( برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي :عنوان برنامه - 30- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-30-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

آگاهي دانشجويان، ايجاد فضاي شاد و سالم تفريحي علمي، افزايش دانش و :اهداف برنامه -2- 30- 2-4
 گيري از نتايج بازديد در امر پژوهش و مقاالت علمي دانشجويانبهره

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد علمي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 30- 2-4

 .دگرداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  - 4- 30- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 برگزاري اردوها و بازديد از مراكز معلولين و سالمندان و ايتام :عنوان برنامه -31- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-31-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

تقويت روحيه توجه و كمك به همنوع، حمايت مادي و معنوي از معلولين، :اهداف برنامه -31-2- 2-4
 سالمندان و ايتام

 قا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويانارت:شاخصهاي عمده برنامه -31-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي:وضعيت فعلي برنامه - 31-4- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ...)غرب و مهدويت، روانشناسي انتظار و ( ها فرهنگي مهدويت برپايي كارگاه :عنوان برنامه -32- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-32-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

مسائل پيرامون مهدويت و رفع شبهات با مهدويت،دانشجويانآگاهيودانشزايشاف:اهداف برنامه - 32-2- 2-4
 ارتقا سطح فرهنگي دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه - 32-3- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي باشد:وضعيت فعلي برنامه -32-4- 2-4

 
  كي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزش برنامه - 2

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاي ديدار با خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگرانبرگزاري برنامه :عنوان برنامه -33- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-33-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 آشنايي بيشتر دانشجويان با يادگاران دفاع مقدس و تجليل از ايشان:اهداف برنامه - 33-2- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه - 33-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي:ت فعلي برنامهوضعي -33-4- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

روابط دختر و پسر، معيارهاي ( هاي فرهنگي و گفتمان ازدواج برگزاري كارگاه :عنوان برنامه -34- 2-4
 ...)نتخاب همسر و ا

 :برنامهنوع -2-4-34-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

و انتخاب همسر،  افزايش آگاهي آشنايي دانشجويان با معيارهاي صحيح ازدواج  :اهداف برنامه -34-2- 2-4
 هاي تحكيم خانوادهو دانش دانشجويان در خصوص راه

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت مهارتهاي ارتباطي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  -34-3- 2-4

 .اين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي باشد: وضعيت فعلي برنامه  -34-4- 2-4

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

 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

هايي در خصوص نماز، حجاب، قرآن و عترت، امربه معروف و نهي برگزاري برنامه :عنوان برنامه - 35- 2-4
 اي و انجام تبليغاتاز منكر به صورت بنر و پايه

 :برنامهنوع -2-4-35-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 سازي در خصوص موارد باالفرهنگ :اهداف برنامه -2- 35- 2-4

 فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويانارتقا سطح :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 35- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  - 4- 35- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 بي و نقد شعر و مراسم شب شعرهاي ادبرپايي كارگاه :عنوان برنامه -36- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-36-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

هاي فرهنگي ادبيشركت در جشنواره -ويان هاي ادبي دانشجشناسايي توانمندي :اهداف برنامه - 36-2- 2-4
 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد ادبي و هنري دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  - 36-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -36-4- 2-4

 
  شانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كا برنامه - 2

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاي فرهنگي، ادبي، پژوهشي و تجليل از نخبگان ادبيبرگزاري فراخوان :عنوان برنامه -37- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-37-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ايلوت        ملي پ                                                

هاي هاي فرهنگي،ادبي و پژوهشي دانشجويان، تشويق برترينشناسايي توانمندي :اهداف برنامه - 37-2- 2-4
 هاي سراسري فرهنگي ادبيها جهت حضور در جشنوارهفراخوان

 عاد ادبي و هنري دانشجويانارتقا سطح فرهنگي و تقويت اب :شاخصهاي عمده برنامه  - 37-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -37-4- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاي خاصي در مناسبتريزبرپايي جلسات مشورتي و برنامه :عنوان برنامه - 38- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-38-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 ها در اجراي بهتر مراسمها و تشكلت كانونهاي خاص، مشاركريزي مراسم مناسبتبرنامه: اهداف برنامه - 2- 38- 4- 2

 جمعي دانشجويان ارتقا سطح فرهنگي و تقويت مهارتهاي ارتباطي و مشاركت :شاخصهاي عمده برنامه  -3- 38- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -4- 38- 2-4
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  اشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ي در مسجد دانشگاهعلمبرگزاري نشست   :عنوان برنامه -39- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-39-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 ايجاد فرصت براي دانشجويان جهت مرورو دروس و رفع اشكال :اهداف برنامه -39-2- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  - 39-3- 2-4

 .دايي اجرا مي باشداين برنامه در حال حاضر در مراحل ابت: وضعيت فعلي برنامه  -39-4- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 ش و نقد فيلم سينمايينماي :عنوان برنامه -40- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-40-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 هاي سينماييايجاد فرصت براي دانشجويان جهت تعميق بيشتر در فيلم :اهداف برنامه - 40-2- 2-4

 يانارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد هنري دانشجو :شاخصهاي عمده برنامه  - 40-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -40-4- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاهاي فرهنگي خوابگاهتجهيز كتابخانه :عنوان برنامه -41- 2-4

 :نامهبرنوع -2-4-41-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

 هاي فرهنگي و مورد نياز دانشجويانتهيه كتاب :اهداف برنامه - 41-2- 2-4

 ارتقا سطح فرهنگي دانشجويان :شاخصهاي عمده برنامه  - 41-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -41-4- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 اردوي راهيان نور :عنوان برنامه -42- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-42-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

گسترش فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي، آشنايي :اهداف برنامه -42-2- 2-4
 هاي دفاع مقدسن با مناطق عملياتي و يادآوري خاطرات عملياتدانشجويا

 ارتقا سطح فرهنگي و تقويت ابعاد معنوي دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه -42-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي:وضعيت فعلي برنامه -42-4- 2-4

  ي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت برنامه - 2
 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 هاي خوابگاهافزاري كردن كتابخانهنرم :عنوان برنامه -43- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-43-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 هاي خوابگاهافزاري كردن كتابخانهنرم :اهداف برنامه -43-2- 2-4

 تسهيل و تسريع در ارائه خدمات فرهنگي به دانشجويان:شاخصهاي عمده برنامه  -43-3- 2-4

 .باشداين برنامه در حال حاضر در مراحل ابتدايي اجرا مي : وضعيت فعلي برنامه  -43-4- 2-4

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

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

 چاپ و تكثير نشريات دانشجويي :عنوان برنامه - 44- 2-4

 :برنامهنوع -2-4-44-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                        

گسترش فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي، آشنايي :اهداف برنامه -2- 44- 2-4
 هاي دفاع مقدسدانشجويان با مناطق عملياتي و يادآوري خاطرات عمليات

 ارتقا سطح فرهنگي دانشجويان:ي عمده برنامهشاخصها -3- 44- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي:وضعيت فعلي برنامه - 4- 44- 2-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه - 2
 

 : معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   -2-4

ها و برخي واحدهاي حوزه معاونت ها، تشكلها جهت كانونروزنامهتهيه نشريات و  :عنوان برنامه -45- 2-4
 دانشجويي، فرهنگي

 :برنامهنوع -2-4-45-1
  منطقه اي     ملي                             

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                         

 ارتقا دانش و بينش دانشجويان  :اهداف برنامه -45-2- 2-4

  :شاخصهاي عمده برنامه - 45-3- 2-4

 .گردداين برنامه هر ساله اجرا مي: وضعيت فعلي برنامه  -45-4- 2-4

 
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 :عنوان برنامه -2-5-1
  ادامه ساخت و تجهيز ساختمان جديد معاونت و تجميع واحدهاي تحت پوشش 

 :نوع برنامه - 2-5-1-1
  منطقه اي  ملي                                         

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 :اهداف برنامه- 2-5-1-2
  ت هاي تحت پوشش، سامان دهي فعاليت هاي ستادي و محيطيتجميع مديري 

 :شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-1-3
  ارتقاءكيفي و كمي كليه شاخص هاي عملكردي معاونت 

 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-1-4
اشتي متعلق به معاونت بهد(استقرار ستاد معاونت غذا ودارو در طبقه دوم درمانگاه و كلينيك دندانپزشكي كتابچي 

  )                            دانشگاه
  استقرار آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي در بيمارستان اخوان تابعه دانشگاه
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
  : عنوان برنامه -2-5-2

پاسخ گويي به سؤاالت دارويي در مركز اطالع رساني داروها و سموم و سؤاالت مواد غذايي، آشاميدني، 
  آرايشي و بهداشتي

  :نوع برنامه - 2-5-2-1
  ملي                                           منطقه اي 

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه-2-5-2-2
  ارتقاء سطح كيفي سالمت جامعه

 :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-2-3
  تعداد سئواالت پاسخ داده شده

 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-2-4
پاسـخگوي سـؤاالت دارويـي و     5579000اين برنامه در حال اجراست و هم اكنـون شـماره تلفـن مشـترك      

  .غدايي آرايشي بهداشتي مي باشد
  

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
 :عنوان برنامه -2-5-3

  ادامه فعاليت كميته دارو و درمان در بيمارستان ها و حضور فعال نماينده معاونت غذا و دارو در كميته
 :نوع برنامه - 2-5-3-1

  منطقه اي                                       ملي             
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                  

 :اهداف برنامه -2-5-3-2
  ارزيابي عملكرد دارويي بيمارستان از نظر كمي وكيفي و تجويز منطقي دارو 

 :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-3-3
  رتقا سطح كيفيت و كميت در تجويز منطقي داروا

 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-3-4
  .در حال حاضر در بيمارستان بهشتي فعال مي باشد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
 بازرسي كارخانجاتنرم افزار ثبت  :عنوان برنامه - 2-5-4
  :نوع برنامه -1- 2-5-4

  منطقه اي  ملي                                                                       
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                             

 :اهداف برنامه-2- 2-5-4
  اطالعات ثبت شده در فرم بازرسي دسترسي آسان به 

 :شاخص هاي عمده برنامه-3- 2-5-4
تعداد بازرسي انجام شده به تعداد موارد تخلف، محصوالت توقيف شده، نتايج آزمايشگاهي محصوالت نمونه  

  برداري شده
 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-4-4

ر تكميل نمودن فرم هاي بازرسـي و تعـداد   با توجه به بايگاني كاغذي پرونده هاي بازرسي و اشكاالت متعدد د
بسيار زياد فرم هاي جمع آوري شده دسترسي بـه اطالعـات مربـوط بـا مشـكالت عديـده اي مواجـه اسـت در         

  بسياري از موارد آمار مستند در دسترس قرار نمي گيرد
  

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

 نت غذا و دارو دانشگاهمعاو -2-5
  اخذ نمودار تشكيالتي و تشكيالت تفضيلي مناسب براي معاونت غذا و دارو   :عنوان برنامه -2-5-5
 :نوع برنامه -2-5-5-1
  

  منطقه اي            ملي                                                                   

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                             

 :اهداف برنامه-2-5-5-2
  تثبيت ساختار سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز معاونت غذا و دارو به منظور انجام وظايف محوله

 :شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-5-3
  روارتقا كيفي و كمي خدمات معاونت غذا و دا

 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-5-4
  .معاونت غذا و دارو دانشگاه در حال حاضر فاقد ساختار تشكيالتي مناسب مي باشد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
شور در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي تهيه پمفلت، پوستر و برو   :عنوان برنامه -2-5-6

  ـ بهداشتيبخصوص بسته بندي مواد غذايي و لوازم آرايشي
  :نوع برنامه - 2-5-6-1

  منطقه اي  ملي                                                                       
  منطقه اي پايلوت                                 ملي پايلوت                                 

 :اهداف برنامه-2-5-6-2
  ارتقاء سطح آگاهي عمومي در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي

 :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-6-3
  تعداد پمفلت هاي چاپ شده 

 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-6-4
  .ت آموزشي در حال انجام استتهيه چند عنوان كتابچه و پمفل

  
  

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
  اجراي برنامه نرم افزاري سيستم داروي مخدر  :عنوان برنامه -2-5-7
  :نوع برنامه - 2-5-7-1

  منطقه اي                                      ملي                                   
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                             

 :اهداف برنامه-2-5-7-2
  انجام كليه امور مرتبط با داروي مخدر به صورت نرم افزاري

 :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-7-3
  توزيع درخواست و تحويل داروي مخدر, كنترل و نظارت بر مصرف  افزايش 

  :وضعيت فعلي برنامه-2-5-7-4
  .اين برنامه در حال اجرا است
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
شي با  عنـوان توصـيه هـاي غـذايي و دارويـي قـرار دادن آن در وب       تهيه مطالب آموز  :عنوان برنامه -2-5-8

  سايت معاونت
  :نوع برنامه -2-5-8-1

  منطقه اي                 ملي                                                                        
  منطقه اي پايلوت                               ملي پايلوت                                                     

 :اهداف برنامه-2-5-8-2
   ارتقاء سطح آگاهي عمومي

 :شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-8-3
  تعدادد عناوين قرار داده شده در سايت 

 :وضعيت فعلي برنامه- 2-5-8-4
ه توصـيه هـاي آموزشـي در وب    عنوان مطلب آموزشي توصيه غذايي و دارويي در لينك مربوط بـ  23تا كنون 

  .قرار داده شده است)  (http//fdo.kaums.ac.irسايت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان  

  
  

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
نسـخه پيچـي و تجـويز و    ,ضعيت جاري و علل خطا هاي نسخه نويسـي  بررسي طرح و  :عنوان برنامه -2-5-9

  مصرف دارو در بيمارستان هاي ايران
  :نوع برنامه - 2-5-9-1

  ملي                                          منطقه اي                              
  منطقه اي پايلوت                          ملي پايلوت                                                 

  

 كاهش خطا هاي انساني :اهداف برنامه-2-5-9-2
  رسيدگي به وضيت نسخه نويسي و تجويز و مصرف منطقي دارو  : شاخص هاي عمده برنامه-2-5-9-3
 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-9-4

  .اجراي اين برنامه در حال اقدام است
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  ي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجراي - 2
  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
 توسعه فعاليت هاي آزمايشگاه كنترل غذا  :عنوان برنامه -2-5-10
  :نوع برنامه -1- 2-5-10

  منطقه اي  ملي                                                                       
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                                        

 :اهداف برنامه-2-5-10-2
  آرايشي بهداشتي, انجام آزمايشات جديد بر نمونه هاي مواد غذايي 

  بيشترارتقا كمي در انجام آزمايشات و پاسخگويي  : شاخص هاي عمده برنامه-2-5-10-3
 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-10-4

آرايشـي بهداشـتي   , با توسعه تكنولوژي هاي ساختاري و همچنين توسعه توليـدات كارخانجـات مـواد غـذايي     
  .كافي نمي باشد, انجام برخي آزمايشات فعلي 

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

  

 و دارو دانشگاه معاونت غذا -2-5
  دوره آموزشي تعيين الگوي مصرف دارو  :عنوان برنامه -2-5-11

 :نوع برنامه -2-5-11-1

  منطقه اي  ملي                                         

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه-2-5-11-2

  داروسازان در ارتباط با تعيين الگوي مصرف ارتقاء سطح آگاهي
  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان    : شاخص هاي عمده برنامه-2-5-11-3

  .برگزار خواهد شد 89اين دوره در سال    :وضعيت فعلي برنامه- 2-5-11-4
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  ج

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2 
 نت غذا و دارو دانشگاهمعاو -2-5
  )برنامه آموزش كاركنان(prestriningاجراي برنامه :عنوان برنامه -2-5-12
 :نوع برنامه -2-5-12-1

  منطقه اي                 ملي                                                                          
  منطقه اي پايلوت        يلوت                                  ملي پا                             

 :اهداف برنامه- 2-5-12-2
  ايجاد شناسنامه هاي آموزشي كاركنان با تمام مشخصات 
 پيش بيني برنامه هاي آموزشي الزم براي پرسنل در آينده

  تعداد سرفصل هاي آموزش داده شده:شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-12-3
  .است شده آن ثبت پرسنل در اطالعات وكليه اكنون اين برنامه در حال اجرا استهم:فعلي برنامهوضعيت-2-5-12-4

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
  )يستم اتوماسيون مديريت دارو س(استفاده از برنامه سامد :عنوان برنامه -2-5-13
 :نوع برنامه -2-5-13-1

  ملي                                    منطقه اي                              
     ملي پايلوت                                منطقه اي پايلوت                                    

 :اهداف برنامه- 2-5-13-2
  :كانيزاسيون انجام امور اداري همانندم

  ......صدرو پروانه ها، اطالعات داروخانه ها، مكاتبات با فرمت هاي دارويي و 
  تعداد گزارشات اخذ شده :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-13-3
 .اين برنامه در حال اجرا است :وضعيت فعلي برنامه-2-5-13-4

  
  وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه عل - 2

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
 برنامه نرم افزاري ثبت اموال دولتي:عنوان برنامه -2-5-14
 :نوع برنامه - 2-5-14-1

  منطقه ايملي                                           
  منطقه اي پايلوت    ملي پايلوت                                       

 :اهداف برنامه-2-5-14-2
 ثبت اموال و شماره پالك اموال هر كارمند در برنامه نرم افزاري

 تعداد اموال ثبت شده :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-14-3
  استوارد برنامه شده  اين برنامه در حال اجرا است كليه اموال با مشخصات كامل:وضعيت فعلي برنامه-2-5-14-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
 برنامه جامع تداركات انبار :عنوان برنامه -2-5-15
  :نوع برنامه -1- 2-5-15

  قه ايمنط                                   ملي                                    
  ملي پايلوت                               منطقه اي پايلوت                               

  ثبت كليه عمليات مربوط به خريد اموال مصرفي  :اهداف برنامه-2- 2-5-15
  تعداد اموال مصرفي خريداري شده :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-15-3
 اين برنامه در حال اجرا است:وضعيت فعلي برنامه-2-5-15-4

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

  معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
   نرم افزار مديريت مواد مخدر معاونت غذا و دارو :عنوان برنامه -2-5-16
 :نوع برنامه -2-5-16-1

  منطقه اي                ملي                            
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت         

  مديريت و كنترل خريد و توزيع داروي مخدر :اهداف برنامه-2-5-16-2
   تعداد داروي خريداري و توزيع شده :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-16-3
 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-16-4

اجرا است و عملياتي مانند خريد متادون، درخواست متـادون، تحويـل متـادون بـه      اين برنامه هم اكنون در حال
  .كننده از اين دارو انجام مي گيردتراپي دولتي و خصوصي و بيماران استفاده مراكز متادون

  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
هاي الزم با توجه به ارتقا SOPبروزرساني روشهاي آزمون و استانداردهاو تدوين :عنوان برنامه -2-5-17

   سطح آزمايشگاه كنترل غذا
 :نوع برنامه -2-5-17-1

  ملي                                       منطقه اي                              
  ملي پايلوت                              منطقه اي پايلوت                                   

 ISOجهاني و استاندارد هايجديدترينطبقالزمهاي  SOPوآزمونهايروشتدوين :اهداف برنامه- 2-5-17-2
ئه در آزمايشگاه كنترل غذا    كيفيت و سرعت انجام خدمات قابل ارا :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-17-3
 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-17-4

هاي آزمايشگاه اداره كل غذا و دارو و همچنـين اسـتاندارد هـاي موسسـه     SOP آزمايشگاه درحال حاضر از 
 استاندارد استفاده مي نمايد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 عاونت غذا و دارو دانشگاهم -2-5
 :عنوان برنامه - 2-5-18

  توانمندسازي آزمايشگاه كنترل غذا با تجهيز آزمايشگاه به دستگاه هاي پيشرفته
  :نوع برنامه -1- 2-5-18

  منطقه اي  ملي                                         
  پايلوتملي پايلوت                                     منطقه اي 

  ارتقاء سطح كيفي آزمايشگاه كنترل غذا   :اهداف برنامه-2- 2-5-18
 :شاخص هاي عمده برنامه-3- 2-5-18

  ارتقا سطح كيفيت و سرعت عمل در انجام آزمايش هاي كنترل غذا
 :وضعيت فعلي برنامه-4- 2-5-18

  .تجهيزات موجود مناسب بوده ولي كافي نمي باشد
  

  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دا - 2
  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
   نرم افزار آزمايشگاه كنترل غذا بهره برداري از  :عنوان برنامه -2-5-19
  :نوع برنامه -2-5-19-1

  منطقه اي  ملي                                                                       

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                             

  استفاده از نرم افزار ويژه جهت نيل به اهداف دولت الكترونيك  :اهداف برنامه-2-5-19-2

 :شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-19-3

  كنترل غذا زمان و كيفيت انجام خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه

 :وضعيت فعلي برنامه-2-5-19-4

  .ثبت اطالعات در آزمايشگاه در حال حاضر با روش دستي در حال فعاليت مي باشد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5
   از برنامه نرم افزاري كيمياگر در داروخانه فوق تخصصي معاونتادامه بهره برداري:عنوان برنامه -2-5-20
  :نوع برنامه -2-5-20-1

  ملي                                            منطقه اي
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت      

 
  :اهداف برنامه-2-5-20-2

  حفظ آمار و موجودي
  نرم افزاريفروش 

  ارائه ديسكت به سازمان هاي بيمه گر
  ارائه آمار فروش

 :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-20-3
  تعداد داروها و قيمت آنها

 . اين برنامه در حال اجرا است   :وضعيت فعلي برنامه-2-5-20-4
  

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

 اونت غذا و دارو دانشگاهمع -2-5

دوره آموزشي تكنولوژي كنترل كيفيت فرآورده هاي شير و راههاي كشف تقلبات :عنوان برنامه -2-5-21
  در شير

  :نوع برنامه -2-5-21-1
  منطقه اي ملي                                                                                        

  يلوت                                     منطقه اي پايلوتملي پا
 

  :اهداف برنامه- 2-5-21-2
آشنايي كارشناسان با روش هاي نوين دريافت و جمع آوري شـير و نحـوه فـرآوري شـير و آشـنايي بـا كشـف        

 تقلبات در شير
 :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-21-3
 ان اداره نظارت و آزمايشگاه كنترل غذاارتقاء سطح آگاهي مسئولين فني و كارشناس 

   :وضعيت فعلي برنامه-2-5-21-4
 . برگزار خواهد شد 89اين دوره در سال 
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 ولوژي و كنترل كيفيت آرددوره آموزشي تازه هاي تكن   :عنوان برنامه -2-5-22

  :نوع برنامه - 2-5-22-1
   منطقه اي   ملي                                                                                      

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 

ا تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت آرد و غني سازي آرد آشنايي كارشناسان ب :اهداف برنامه- 2-5-22-2
  و راههاي كشف تقلبات در آرد

 
ارتقـاء سـطح آگـاهي مسـئولين فنـي و كارشناسـان اداره نظـارت و        :شاخص هاي عمده برنامـه  -2-5-22-3

 آزمايشگاه كنترل غذا

  . برگزار خواهد شد 89اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه -2-5-22-4
 

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

  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

  دوره آموزشي بررسي وضعيت گالب و عرقيات گياهي توليدي در سطح كاشان :عنوان برنامه -2-5-23
 

  :نوع برنامه - 2-5-23-1
  منطقه اي   ملي                                                                                    

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 

  آشنايي كارشناسان با كيفيت فرآيند گالب گيري و عرقيات گياهي :اهداف برنامه-2-5-23-2
 

سئولين فني و كارشناسان اداره نظارت و ارتقاء سطح آگاهي م:شاخص هاي عمده برنامه-2-5-23-3
  غذا كنترل آزمايشگاه

 

  .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-5-23-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

موزشي به صورت مكاتبه اي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فراورده دوره آ :عنوان برنامه - 2-5-24

  هاي آرايشي بهداشتي
 

  :نوع برنامه -1- 2-5-24
  منطقه اي  ملي                                                                                     

  طقه اي پايلوتملي پايلوت                                     من
 

آشنايي كارشناسان با تازه هاي فرآيند كنترل كيفيت فرآورده هاي آرايشي  :اهداف برنامه-2- 2-5-24
  بهداشتي

 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:شاخص هاي عمده برنامه-3- 2-5-24
 

  .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-5-24-4
 

  
  

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 دوره آموزشي اخالق در داروخانه ها:عنوان برنامه - 2-5-25
 

  :نوع برنامه -1- 2-5-25
  منطقه اي   ملي                                                                                     

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 

 ارتقا نحوه برخورد با ارباب رجوع  :اهداف برنامه-2- 2-5-25
 

  ارتقاء نحوه برخورد با مراجعين به داروخانه ها و تكريم ارباب رجوع:شاخص هاي عمده برنامه-3- 2-5-25
 

جهـت تكنسـين هـاي دارويـي داروخانـه هـا برگـزار         89اين دوره در سـال   :امهوضعيت فعلي برن-2-5-25-4
  . خواهد شد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 دوره آموزشي سوء مصرف مواد:عنوان برنامه -2-5-26

  :نوع برنامه -2-5-26-1
  منطقه اي  ملي                                                                                     

 ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

ارتقاء سطح اگاهي كليه مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي در ارتباط :اهداف برنامه- 2-5-26-2
 ا مواد مخدرب

 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-26-3
 .برگزار خواهد شد 89اين دوره در سال:وضعيت فعلي برنامه-2-5-26-4

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد :نامهعنوان بر -2-5-27

  :نوع برنامه - 2-5-27-1
  منطقه اي  ملي                                                                                     

 ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 اعتياد جامعه پزشكي در ارتباط با كليه مشمولين قانون آموزش مداوم گاهيآ سطح ارتقاء :اهداف برنامه- 2-5-27-2

 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-27-3

 .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-5-27-4

  
  اني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم - 2

  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

  دوره آموزشي داروهاي ساختني و تركيبي در داروخانه ها:عنوان برنامه -2-5-28

  :نوع برنامه -1- 2-5-28
  منطقه اي  ملي                                                                                      

 منطقه اي پايلوت                               ملي پايلوت    
 ارتقاء سطح حرفه اي و شغلي داروسازان :اهداف برنامه-2- 2-5-28
 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:شاخص هاي عمده برنامه-3- 2-5-28

 .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-5-28-4
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي  - 2
 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 دوره آموزشي فرموالسيون و كنترل فراورده هاي آرايشي و بهداشتي :عنوان برنامه -2-5-29

  :نوع برنامه -2-5-29-1
  منطقه اي                   ملي                                                                    

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 

 آشنايي داروسازان با فرموالسيون فراورده هاي آرايشي و بهداشتياهداف برنامه- 2-5-29-2
 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-29-3

 .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال  :برنامهوضعيت فعلي -2-5-29-4

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 دوره آموزشي درمان وابستگي به مواد افيوني :عنوان برنامه -2-5-30

  :نوع برنامه -2-5-30-1
  منطقه اي  ملي                                                                                     

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 

 پزشكان در ارتباط با وابستگي به مواد افيونيارتقاء سطح آگاهي :اهداف برنامه-2-5-30-2
 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-5-30-3

 .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-5-30-4

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

 معاونت غذا و دارو دانشگاه -2-5

 يدوره آموزشي آشنايي با تازه هاي داروي :عنوان برنامه -2-5-31

  :نوع برنامه -2-5-31-1
  منطقه اي  ملي                                                                                           
  ملي پايلوت                                        منطقه اي پايلوت       

  

 با تازه هاي دارويي نارتقاء سطح آگاهي داروسازا :اهداف برنامه- 2-5-31-2

 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه- 2-5-31-3

 .برگزار خواهد شد  89اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-5-31-4
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                                            برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 تهيه و نصب نرم افزار مناسب جهت پذيرش و داوري مقاالت مجله فيض:عنوان برنامه - 2-6-1

  :برنامه  نوع  -1- 2-6-1
  نطقه ايم                             ملي          

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                       

 :اهداف برنامه -2-6-1-2
  مطالعه و بررسي نرم افزارهاي موجود و انتخاب مناسب ترين نرم افزار -
  تقاضاي خريد نرم افزار انتخابي -
  ه شده بر روي سرورنصب نرم افزار تهي -
  آموزش استفاده از نرم افزار به كارشناسان مجله -
  ارائه خدمات پشتيباني مناسب و ارتقاء مرتب سيستم -

 :  شاخصهاي عمده برنامه -2-6-1-3
  قابليت دريافت سريع مقاله -
  قابليت ارسال و دريافت پاسخ از كارشناسان مجله -
  ويسندگان مقالهقابليت ارسال و دريافت فيدبك از ن -
 XML, Word, PDFقابليت تهيه آرشيو مناسب اصل مقاالت و خالصه فارسي و التين مقاالت با فرمت  -

   رضايت داوران و نويسندگان و كارشناسان از عملكرد نرم افزار -

 
   :وضعيت فعلي برنامه-2-6-1-4

رد كه با توجه به اينكه در سالهاي آينده با استفاده از نرم افزار يكتاوب پذيرش و داوري مقاالت صورت مي گي
ممكن است خدمات فوق قطع گردد لذا مي توان با استفاده از سرور دانشگاه نرم افزار مناسب تهيه و راه اندازي 

  .نمود
  .اغلب مواقع نرم افزار با مشكل روبرو مي شود و عمال در روند كار چاپ مقاالت ايجاد اختالل مي كند  -
  .يكتاوب در خارج از دانشگاه استمديريت سايت  -
 .هر ساله دانشگاه نياز روز افزون به ارتقاء نرم افزار و انجام خدمات پشتيباني دارد -
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 دفاتر ارتباط با صنعترايزني با ديگر:  عنوان برنامه - 2-6-2

 

 :  برنامه نوع  -1- 2-6-2
  ملي                               منطقه اي        

 منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                                        

 برنامه هاي اجرايي ساير دفاترمبادله تجربيات اطالعات و آشنائي با::اهداف برنامه-2-6-2-2

 تعداد و جلسات مشترك با مسئولين ساير دفاتر:  شاخصهاي عمده برنامه-2-6-2-3
  تشكيل كميته هميار صنعت وضعيت فعلي برنامه-2-6-2-4

  
  
  

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

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

راهنماي توانمنديهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات "تهيه مجموعه اي تحت عنوان:  عنوان برنامه - 2-6-3
  "بهداشتي درماني كاشان درخصوص همكاري با صنايع و دستگاههاي اجرايي

 :  برنامه نوع  -1- 2-6-3
  منطقه اي                             ملي                                                                  
 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                                

ارائه توانمنديهاي آموزشي، تحقيقاتي، مشاوره اي و اجرايي ازطرف دانشگاه به صـنايع  :  اهداف برنامه-2-6-3-2
 هاي اجراييو دستگاه

افزايش تعداد قراردادها:  شاخصهاي عمده برنامه-2-6-3-3
 شركت صنعتي 20تهيه بروشور توانمنديهاي دانشگاه و ارسال به  :وضعيت فعلي برنامه- 4- 2-6-3
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  برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2

  
  

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 "معرفي فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت"برگزاري همايش:  عنوان برنامه -2-6-4

 

 :  برنامه نوع  -2-6-4-1
  منطقه اي  ملي                                                                                            

  ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                                
 

 تبادل نظر درزمينه هاي مختلف همكاريهاي تحقيقاتي و آموزشي:  اهداف برنامه- 2-6-4-2

آشـنا نمـودن صـاحبان صـنايع و مـديران دسـتگاههاي اجرايـي بـا توانائيهـاي          :  شاخصهاي عمده برنامه-2-6-4-3
  دانشگاه

 .تاكنون همايشي دراين زمينه برگزار نشده است: وضعيت فعلي برنامه -2-6-4-4

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

  
 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

تهيه نشريه دفتر ارتباط با صنعت:  عنوان برنامه -2-6-5
 :  برنامه نوع  - 2-6-5-1

  منطقه اي  ملي                                                                                              
 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                                

  فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت ارائه مطالب علمي مربوط به:  اهداف برنامه -2-6-5-2
  آشنائي صنايع و دستگاههاي اجرايي با توانائيهاي دانشگاه

  جلب مشاركت مالي صنايع درتقويت فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت ازطريق درج آگهي در نشريه فوق الذكر

 بهبود فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت:  شاخصهاي عمده برنامه-2-6-5-3
  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-5-4

 نشريه اي كه بطور مداوم معرف برنامه هاي فوق باشد وجود ندارد
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 بررسي راهكارهاي كارآفريني:  عنوان برنامه - 2-6-6

 :  هبرنام نوع   -1- 2-6-6
  منطقه اي  ملي                                                                                              

 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                                

ن زمينه جذب دانشجويان و اشتغال آنان پس از فراغت از تحصيل در فراهم نمود: اهداف برنامه -2- 2-6-6
 صنايع و يا دستگاههاي اجرايي

  :  شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-6-6
  افزايش فرصتهاي شغلي

 برگزاري يك كارگاه كارآفريني براي دانشجويان : وضعيت فعلي برنامه -2-6-6-4

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

  

 معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6
 
  در مخزن كتابخانه مركزي)شلف خواني(آمارگيري كتب موجود:  عنوان برنامه - 2-6-7
 

 :  برنامه نوع  -1- 2-6-7
  منطقه اي       ملي                                                                                         

 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                                

 : اهداف برنامه -2- 2-6-7
 همخواني اطالعات موجود در نرم افزار با موجودي مخزن كتاب  

  در نرم افزار و مخزن  پيشگيري از سردر گمي مراجعان به علت اختالف موجود  -
 
  :  شاخصهاي عمده برنامه-3- 2-6-7

  امانت باشد و يا وجين شده  -تعداد كتابهاي موجوددر نرم افزار كتاب و قفسه  
 ..تعداد كتابهاي كه در قفسه موجود نباشد و اطالعات آن نيز در برنامه نباشد

به موجودي كتاب در نرم افزار كتاب مذكور در حال حاضردر مواردي با توجه: وضعيت فعلي برنامه- 4- 2-6-7
در قفسه موجود نيست كه ممكن است به دليل خطاهاي انساني يا سرقت منابع باشد يا منابعي وجود دارد كه 

 ..اطالعات آن در نرم افزار نيست
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 :ي دانشگاهمعاونت پژوهش -2-6
   اتوماسيون كتابخانه هاي واحدهاي بيمارستاني : عنوان برنامه -2-6-8

 :  برنامه نوع  - 2-6-8-1
  منطقه اي  ملي                                                      

 منطقه اي پايلوت     ملي پايلوت                                                                         

  :  اهداف برنامه - 2-6-8-2
 دسترسي اين واحدها به اطالعات منابع دانشگاه تحت ويندوز در صورت قطع اينترنت 

 امكان امانت كتاب به دانشجويان در غالب  نرم افزار جامع كتابخانه اي پارس آذرخش 
 سرعت عمل و دقت در امانت كتاب 

   جويان بدون نياز مراجعه به واحدهاتسويه حساب سريعتر با دانش

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-6-8-3
 راه اندازي حداقل يك دستگاه كامپيوتر متصل به شبكه در كتابخانه هاي واحدهاي بيمارستاني 

 قابليت جستجوي اطالعات منابع از محل كتابخانه بيمارستاني 
 امكان امانت منابع به صورت كامپيوتري 

 ب دانشجويان بدون مراجعه به واحدهاي بيمارستانيتسويه حسا

 :وضعيت فعلي برنامه -2-6-8-4
 .در بعضي از بيمارستانها مانند شهيد بهشتي اين برنامه فعال مي باشد

 . در بعضي از بيمارستانها اتصال به اينترنت وجود دارد وليكن نرم افزار نصب نشده است و قفل امانت نيز در اختيار ندارند
  .به تبع آن اتصال به اينترنت نيز برقرار نمي باشد.در بعضي از بيمارستانها حتي در محل كتابخانه كامپيوتر وجود ندارد

  
  

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

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

  ي و كمي منابع  و خدمات واحدهاي تابعهارتقاء سطح كيف: عنوان برنامه - 2-6-9
 :  برنامه نوع  -1- 2-6-9

  منطقه اي  ملي                                                    
 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                               

  دسترسي دانشجويان به منابع در سريعترين زمان و نزديكترين مكان : اهداف برنامه -2- 2-6-9
 تمركز زدايي در ارائه خدمات و ارائه خدمات در محل واحدهاي دانشكده اي و بيمارستاني

  :  شاخصهاي عمده برنامه -3- 2-6-9
 وجود كتب تخصصي هر گروه و رشته در محل دانشكده و بيمارستان مربوطه 

 جويان به كتابخانه مركزي به منظور تامين نيازهاي اوليه و تخصصيعدم مراجعه دانش

در حال حاضر اين كار در سه واحد بهداشت و پيراپزشكي ، پرستاري و بيمارستان  :وضعيت فعلي برنامه -4- 2-6-9
زيني شهيد بهشتي انجام پذيرفته است و با تخصيص بودجه به هر واحد در جهت وجين منابع خارج از رده و جايگ

منابع جديد و تخصصي اقدام گرديده است و در بعضي از مراكز مانند بيمارستان شبيه خواني ، نقوي و متيني كار 
و در بيمارستانهاي سيدالشهداء و شهيد رجايي تعداد منابع خريداري شده افزايش . وجين منابع انجام پذيرفته است

 .چشمگيري داشته است
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  اه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دانشگرنامه هاي اجرايي ب - 2
  

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6
ادامه روند پيگيري جهت احياء و تكميل پستهاي موجود كتابداري در دستگاه و تعريف :  عنوان برنامه -2-6-10

    پستهاي جديد

 :  برنامه نوع  -2-6-10-1
  ملي                                             منطقه اي                                                          

 دانشگاهي                         ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت             

 :اهداف برنامه - 2-6-10-2
 بعه استفاده از نيروهاي متخصص جهت اداره كليه واحدهاي تا

 احراز پستهاي اشغال شده كتابداري در خارج از كتابخانه ها توسط كتابداران 

 افزايش تعداد كتابداران واحدهاي داراي مراجعين با تعداد باال

  :  شاخصهاي عمده برنامه- 2-6-10-3
 خالي شدن پستهاي كتابداري اشغال شده توسط افراد فعال خارج از كتابخانه ها 

  د در مراكز توسعه ياافته مانند دانشكده پيراپزشكي و بهداشتايجاد پستهاي جدي
 

در حال حاضر در بعضي از  واحدهاي بيمارستاني كتابخانه فاقد مسئول بـا كتابـدار    :وضعيت فعلي برنامه-2-6-10-4
   مي باشد و در بعضي از واحدها با كمبود شديد نيرو مواجه هستيم

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

  

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 ادامه روند سازماندهي كتابخانه هاي تحت پوشش معاونت دانشجويي:  عنوان برنامه -2-6-11

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-11
  منطقه اي                        ملي                                                                        

  ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                                
 

 :اهداف برنامه - 2-6-11-2

  نظام مندي و سازماندهي منابع موجود در كتابخانه هاي خوابگاهي و ديگر بخشها 
 ره كاري و خريد تكراريجلوگيري از دوبا

   تخصصي نمودن فعاليت كتابخانه ها

  :  شاخصهاي عمده برنامه - 2-6-11-3

 قابليت جستجوي اطالعات منابع كتابخانه هاي معاونت فرهنگي دانشجويي 

   حركت در مسير اتوماسيون كامل و حذف امانت دستي در اين واحدها

ميليون ريال  20ثبت منابع و سازماندهي آنها انجام پذيرفته و مبلع تاكنون كار :وضعيت فعلي برنامه -2-6-11-4
 .كتاب در جهت تجهيز اين واحدها هزينه گرديده است
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

   ابع ملي با نياز سنجي دقيق در بخش تهيه كتاباستفاده بهينه از من:  عنوان برنامه -2-6-12

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-12
  منطقه ايملي                                                                        

 ملي پايلوت                      منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه-2 -2-6-12

 جلوگيري از اتالف هزينه بدليل خريد منابع بالاستفاده 

 تامين نياز واقعي مراجعان 

  تهيه منابع گران قيمت به صورت الكترونيك و ارزان

  :  شاخصهاي عمده برنامه- 3 -2-6-12

قيمت باالي اين منابع  استفاده حداكثري از منابع خريداري شده به خصوص منابع گران قيمت التين كه با توجه ب
 .ميزان استفاده نيز افزايش يابد

  :  وضعيت فعلي برنامه-4 -2-6-12
هاي درسي به زبان انگليسي با وجود صرف هزينه باال در خريـد يـا    Textدر حال حاضر بعضي از منابع به خصوص 

لـزوم وجـود آنهـا در جهـت ارتقـاء       كه البته بعضي از آنهـا در گذشـته بـه دليـل    .كم استفاده يا بال استفاده مي باشند

گروهها يا تاسيس رشته ها و تخصص هاي جديد بوده است و در عين حال نزديك به 
3
بودجه كتابخانـه مركـزي    2

 .را به خود اختصاص مي دهند
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

 :  ت پژوهشي دانشگاهمعاون -2-6

اصالح فرآيند صدور كارت عضويت و تسـويه حسـاب جهـت رفـاه حـال اعضـاء بـويژه        :  عنوان برنامه -2-6-13
 دانشجويان

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-13
  منطقه ايملي                                                                      

 ملي پايلوت                      منطقه اي پايلوت                                         

 :اهداف برنامه- 2 -2-6-13

  تسريع و تسهيل امر عضويت و تسويه حساب دانشجويان  

  :  شاخصهاي عمده برنامه- 3 -2-6-13
  تجميع كارت عضويت كتابخانه و كارت دانشجويي   

 ه حسابعدم مراجعه به واحدهاي تابعه جهت تسوي

 :  وضعيت فعلي برنامه-2-6-13-4
واحد به همراه كتابخانه مركزي به صورت متمركز اقدام به پذيرش عضـويت و تسـويه حسـاب از     4در حال حاضر 

طريق كتابخانه مركزي مي نمايند و در بعضي از واحدها عالوه بر كارت عضويت كتابخانه مركزي با ارائه كارتهاي 
 .نت كتاب  مي شودديگر هم اقدام به اما

  

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

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6  
ايجاد بخش تخصصي كتب دندانپزشكي در كتابخانه بيمارستان نقوي جهت ارتقاء سطح :عنوان برنامه - 2-6-14

  علمي دنداپزشكان منطقه
 
 :برنامهنوع -1- 2-6-14

  منطقه ايملي                                                                                         
 ملي پايلوت                      منطقه اي پايلوت                                                                

 :اهداف برنامه-2- 2-6-14
 ء سطح علمي دندانپزشكان  منطقه و دسترسي آنها به اطالعات روزارتقا

نزديك و در دسترس بودن مجموعه منابع  با توجه به تمركز مراكز دنداپزشكي در محدوده چهارراه آيت 
    كاشاني و منابع جديد دندانپزشكي...ا

 

  : شاخصهاي عمده برنامه-3- 2-6-14
 جلد كتاب تخصصي در سال اول برنامه  200بخانه بيمارستان با حداقل ايجاد يك بخش كتب دندانپزشكي در كتا

 
در حال حاضر جز مجموعه اي كوچك از كتب دندانپزشكي در كتابخانه  :وضعيت فعلي برنامه- 4- 2-6-14

  .مركزي منابع ديگري در اختيار دنداپزشكان نمي باشد
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  بهداشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات - 2

  

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

  

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

   برگزاري دوره هاي آموزشي براي كتابداران دانشگاه :  عنوان برنامه -2-6-15

 :  برنامه نوع  -2-6-15-1
  ه ايملي                                             منطق                                                  

 دانشگاهي                    ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت            

 ارتقاء سطح دانش و مهارت كتابداران دانشگاه  :اهداف برنامه -2-6-15-2

  :  شاخصهاي عمده برنامه- 2-6-15-3

 جستجوي منابع الكترونيك آشنايي الزم كتابداران با علم روز به خصوص در بحث 

   برگزاري دوره هاي آموزشي از طريق رابط آموزشي معاونت

در بعضي از واحدها به دليل نداشتن مهارت كافي كتابداران كـار ارائـه خـدمات      وضعيت فعلي برنامه-2-6-15-4
 .ه است و تاكنون دوره هاي محدودي براي اين گروه برگزار گرديد. در سطح مطلوب انجام نمي پذيرد

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

اختصاصي براي كليه كاربران اينترنت از  My documentپيگيري جهت واگذاري :  عنوان برنامه -2-6-16
 طريق مديريت آمار  و فناوري اطالعات دانشگاه

 :  برنامه نوع  - 2-6-16-1
  منطقه ايملي                                                                         

 ملي پايلوت                      منطقه اي پايلوت                                          

 :اهداف برنامه - 2-6-16-2

جانبي در انتقال اطالعات به منظـور جلـوگيري از اخـتالل در كـار      و ديگر لوازم Flashو  CDحذف استفاده از 
  سيستم ها و تسهيل و تسريع در جابجايي اطالعات براي كاربران

 
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-6-16-3

  ايمني و حفظ اطالعات كاربران 
 بوط به خودتخصصي براي هر فرد پس از ورود با شناسه كاربري مر Desktopيا  My documentايجاد 

يـا   CDدر حال حاضر كـاربران بـراي انتقـال اطالعـات مجبـور بـه اسـتفاده از          وضعيت فعلي برنامه -2-6-16-4
از بـين   "كه خود باعث ويروسي شدن دستگاه وكندي انتقـال اطالعـات و بعضـا   . مي باشد... حافظه هاي جانبي و

  .رفتن اطالعات كاربران مي شود
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  رنامه هاي اجراييب - 2

 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6
 پيگيري مراحل پاياني نقشه و اجراي پروژه كتابخانه مركزي دانشگاه :  عنوان برنامه -2-6-17

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-17
  منطقه اي                      ملي                                                         

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                         

 :اهداف برنامه -2-6-17-2
 تسهيل در ارائه خدمات  -          گسترش فعاليت كتابخانه مركزي -
 عات و دانش ايجاد محيط مناسب و جذاب در جهت اشاعه اطال -
 ارتقاء سطح كمي و كيفي منابع كتابخانه مركزي  -
 رشد فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با استفاده از منابع به روز و قابل دسترسي   -
  مجزا شدن كتابخانه مركزي از كتابخانه دانشكده پزشكي-

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-6-17-3
   شروع به كار پروژه احداث كتابخانه مركزي-  تابخانه مركزيطراحي نقشه ك 1تكميل فاز -

تاكنون مراحـل جانمـايي كتابخانـه مركـزي در طـرح جـامع انجـام پذيرفتـه اسـت           :  وضعيت فعلي برنامه-2-6-17-4
 بـار بررسـي كارشناسـي از حيـث مـوارد اسـتاندارد منطبـق بـا اصـول          2همچنين نقشه اي طراحي شده است و تا به حـال  

 .كتابداري انجام پذيرفته و موارد به مهندسين طراح منعكس گرديده است 

  

  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
 :معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6
 پايگاههاي عرضه اطالعاتتوسعه و ارتقاء سطح استفاده از منابع الكترونيك با تجهيز و ايجاد :عنوان برنامه -2-6-18

 :  برنامه نوع  -2-6-18-1
  منطقه اي     ملي                                                                           

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                   

 :اهداف برنامه-2-6-18-2
 دسترسي همه زماني ، همه مكاني ،همگاني به منابع الكترونيك در دانشگاه 

   تدوين آئين نامه ارائه خدمات براي  پايگاههاي عرصه اطالعات

  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-6-18-3
  اتصال همه واحدهاي آموزشي و آموزش درماني به اينترنت وبه تبع آن منابع الكترونيك 

 در نزديكترين محل ممكن ... امكان دسترسي به تجهيزات جانبي از جمله كامپيوتر ،پرينتر،وغيره 
  آموزش مسئولين پايگاهها

  .در بعضي از پايگاههاي دانشكده اي پرينتر وجود ندارد  : وضعيت فعلي برنامه-2-6-18-4
  .يست در بعضي از واحدهاي آموزش درماني اتصال به اينترنت امكان پذير ن

  .در بعضي از پايگاههاي مسئولين از مهارت كافي جهت راهنمايي مراجعان برخودار نيستند 
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

  

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

 
  

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 توليد و تكثير تمامي نيازهاي محققين دانشگاه به حيوانات آزمايشگاهي    :عنوان برنامه -2-6-19

 :  برنامه نوع  - 2-6-19-1
  منطقه اي     ملي                                                                           

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                          

 :اهداف برنامه- 2-6-19-2

 ايشگاهي و حذف واردات از ساير مراكز تحقيقاتيبرآورده شدن تمامي نيازهاي محققين دانشگاه به حيوانات آزم

به منظور توسعه فعاليـت هـاي حيوانخانـه و نيـز تكثيـر گونـه هـاي حيوانـات           :  شاخصهاي عمده برنامه-2-6-19-3
آزمايشگاهي مورد نياز محققين دانشگاه احتياج به تامين منابع مالي و نيز مكـان مناسـب و زمـان كـافي بـراي توليـد       

 . لص استهاي خا نسل

 .احتياجات اوليه برآورد شده و در حال پيگيري براي اجرائي شدن طرح هستيم:  وضعيت فعلي برنامه-2-6-19-4

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 تجهيز حيوانخانه در حال تاسيسِ دانشگاه      :عنوان برنامه -2-6-20

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-20
  منطقه اي     ملي                                                                           

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                                           

 :اهداف برنامه-2 -2-6-20

 تالش جهت تجهيز حيوانخانه در حال تاسيس مطابق با آخرين استانداردهاي روز

رد نياز محققـين  به منظور توليد و تكثير گونه هاي حيوانات آزمايشگاهي مو : شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-6-20
دانشگاه هاي سرتاسر كشور و ايجاد محـل درآمـد بـراي تـامين هزينـه هـاي جـاري حيوانخانـه، احتيـاج بـه تجهيـز            

 .حيوانخانه مطابق با استانداردهاي بين المللي مي باشد

ط دفتـر  پس از تائيد نهائي نقشه هاي فازهاي مختلف، و انتخاب پيمانكـار توسـ   :  وضعيت فعلي برنامه-4 -2-6-20
  . فني دانشگاه عمليات اجرائي ساختمان آغاز شده و در حال پيشرفت است
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

  
  

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

  

  

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي   :عنوان برنامه -2-6-21

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-21
  منطقه اي     ملي                                                                           

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                              

 :اهداف برنامه-2 -2-6-21

 داخلي و خارجي با اصول و مباني تحقيق، مقاله نويس و انتشار مقاالت علميآشنا شدن اساتيد، دانشجويان و محققين 

به منظور برگزاري اين كارگاه ها  شناسائي و برآورد نياز و نيز برنامه ريزي  : شاخصهاي عمده برنامه- 3 -2-6-21
مكاري همه جانبه همچنين برگزاري اين كارگاه ها ه. دقيق و اطالع رساني منسجم و زمان بندي شده الزم است

 .معاونت محترم پژوهشي دانشگاه را مي طلبد

ريزي هاي اوليه صورت پذيرفته شده و در حال پيگيري براي اجرائي برنامه:  وضعيت فعلي برنامه-4 -2-6-21
  .شدن آنها هستيم

 :  پژوهشي دانشگاه معاونت -2-6

 تجهيز ساختمان جديد مركز تحقيقات دانشگاه  :عنوان برنامه -2-6-22

 :  برنامه نوع  -1 - 2-6-22
  منطقه اي     ملي                                                                           

 منطقه اي پايلوت             لي پايلوت         م                                                     

 :اهداف برنامه- 2 - 2-6-22

 تالش جهت تجهيز ساختمان جديد مركز تحقيقات مطابق با آخرين استانداردهاي روز

المللي  به منظور تجهيز مركز تحقيقات، شناسائي و اجراي استانداردهاي بين  :  شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-6-22
همچنين برنامه ريزي براي تجهيز مركز در بلند مدت به منظور برآورده شده نيازهـاي سـال هـاي آينـده     . استالزم 

 .ضروري است

مذاكرات الزم با شركت هاي تامين كننده تجهيزات صـورت گرفتـه و بـرآورد      وضعيت فعلي برنامه-4 -2-6-22
  .هزينه شده است
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  زشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پ - 2
  

  
  

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

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 هاي جديد و به روز در مركز تحقيقات Setupاستقرار   :عنوان برنامه -2-6-23

 :  برنامه نوع  - 1 - 2-6-23
  ايمنطقه      ملي                                                                           

 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                                

 :اهداف برنامه- 2 - 2-6-23

   هاي جديد و مدرن در مركز تحقيقات Setupتالش جهت استقرار 

شرفته  در راستاي رسـيدن بـه اهـداف    انجام پروژه هاي تحقيقاتي جديد و پي:  شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-6-23
هاي جديد در اين مركز  مي باشد كه با توجـه بـه    Setupكالن پژوهشي مركز تحقيقات فيزيولوژي نيازمند استقرار 

 .مشخص بودن خط سير تحقيقاتي در مركز، نيازهاي سال هاي اتي شناسائي شده اند

ي شـده، مـذاكرات الزم بـا شـركت هـاي تـامين كننـده        نيازهاي مركز شناسـاي  :  وضعيت فعلي برنامه-4 -2-6-23
   .تجهيزات صورت گرفته و برآورد هزينه شده است

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 :عنوان برنامه -2-6-24
 تحقيقاتي و دانشگاهيتوسعه اجراي طرح هاي مشترك با ساير مراكز 

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-24
  ملي                                             منطقه اي                  

 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                               

 :اهداف برنامه-2 -2-6-24

ش جهت توسعه هر چه بيشتر طرح هـاي مشـترك و نيـز همكـاري فكـري  و مـالي بـا سـاير مراكـز تحقيقـاتي و           تال
    دانشگاهي

انجام طرح هاي مشرك تحقيقاتي با مراكز فعال در سطح كشور كه خطوط  : شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-6-24
 .تحقيقاتي مشترك و مشابه با اين مركز دارند

مـذاكره بـا برخـي مراكـز و دانشـگاه هـا صـورت گرفتـه و مقـدمات نوشـتن              :  فعلي برنامهوضعيت -4 -2-6-24
  .هاي مشترك فراهم شده است طرح
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  - 2
  

  

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 :عنوان برنامه -2-6-25
 يقات مركز به سمت تحقيقات كاربردي و موثر در ارتقاي سالمتهدايت بخشي از جريان تحق

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-25
  ملي                                             منطقه اي       

 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                               

 :اهداف برنامه-2 -2-6-25

    كاربردي كردن  بخشي از تحقيقات صورت گرفته در مركز

كمك به درمان برخي  بيماري هـا و نيـز ارتقـاي سـالمت جامعـه از طريـق       :  شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-6-25
 انجام تحقيقات آزمايشگاهي و كاربردي

  .فته و نياز هاي عمده جامعه شناسائي شده استمطالعات اوليه صورت گر  وضعيت فعلي برنامه- 4 -2-6-25

 :  معاونت پژوهشي دانشگاه -2-6

 :عنوان برنامه -2-6-26
 انجام طرح هاي تحقيقاتي  با استفاده از گياهان داروئي

 :  برنامه نوع  -1 -2-6-26
  ملي                                             منطقه اي                                                 

 ملي پايلوت                                 منطقه اي پايلوت                                               

 :اهداف برنامه- 2 -2-6-26

ن داروئي موثر در درمان برخي بيماري ها با استفاده از تحقيقات روي مدل هاي حيواني تالش جهت شناسائي گياها
 و سپس انساني

با توجه به غني بودن كشور ما از گياهان داروئي و نيز مضرات زياد داروهاي   شاخصهاي عمده برنامه- 3 -2-6-26
 .الزم به نظر مي رسد شيميائي، استفاده ازگياهان داروئي به منظور درمان برخي بيماري ها

  .مطالعات اوليه صورت گرفته و برخي گياهان  در نظر گرفته شده اند :  وضعيت فعلي برنامه-4 -2-6-26


