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1392ترکیب بدنه کارشناسی حوزه معاونت در ابتداي سال 
15 ،دندانپزشک و یک داروساز2پزشک
7کارشناس ارشد
30  کارشناس
درصد  60درصد کارشناس ارشد مرد ، 70درصد پزشک مرد، 94: نسبت جنسی

کارشناسان مونث   
  از مجموع همکاران یک پزشک و دو کارشناس ارشد داراي دانشنامه

MPHبودند  .
میانگین سنوات خدمتی
سال16.8و کارشناسان 13.4، کارشناسان ارشد13.8پزشکان •
)  سال821مجموع سنوات همکاران (سال 15/5میانگین کلی•
درصد کارشناسان ارشد و کارشناسان70درصد پزشکان و 94:  وضعیت تاهل
1.08:  میانگین فرزند•
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برگزاري جلسه  هماهنگی روساي شبکه هاي بهداشت و درمان
)با رویکرد جدید(

برگزاري نشست تخصصی با روساي شبکه بهداشت و درمان، مرکز •
بهداشت و بیمارستانهاي شهرستان هاي تابعه در طی سه مرحله در  

به  (مرداد و پنجم شهریور ماه سال جاري29مرداد، 22مورخه هاي 
ریاست قائم مقام ریاست دانشگاه و حضور معاونین و مدیران معاونت 

هاي توسعه مدیریت و منابع، اموردرمان و امور بهداشتی، مدیر فناوري 
)اطالعات

برگزاري نشست تخصصی با روساي شبکه و مراکز بهداشت در طی •
دو مرحله در خصوص برنامه پزشک خانواده  

مراکز بهداشت شهرستان /جلسات حضوري وموردي با روساي شبکه •
حسب مورد

برگزاري نشست تخصصی با روساي شبکه بهداشت و درمان، مرکز •
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اهم مصوبات مرتبط با حوزه بهداشت 
12 مورد مصوبات مرتبط با حوزه بهداشت
 درصد مصوبات تاکنون70اجراي
پیگیري سایر مصوبات /دردست اقدام
 خانه بهداشت 179مصوبات مرتبط با احداث

12 مورد مصوبات مرتبط با حوزه بهداشت
 درصد مصوبات تاکنون70اجراي
پیگیري سایر مصوبات /دردست اقدام
 خانه بهداشت 179مصوبات مرتبط با احداث

12 مورد مصوبات مرتبط با حوزه بهداشت
 درصد مصوبات تاکنون70اجراي
پیگیري سایر مصوبات /دردست اقدام
 خانه بهداشت 179مصوبات مرتبط با احداث

12 مورد مصوبات مرتبط با حوزه بهداشت
 درصد مصوبات تاکنون70اجراي
پیگیري سایر مصوبات /دردست اقدام
 خانه بهداشت 179مصوبات مرتبط با احداث



اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

22 /93/5

اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

22 /93/5

اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

22 /93/5

اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

22 /93/5



اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

29 /93/5

اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

29 /93/5

اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

29 /93/5

اجالس مدیران نظام سالمت 
در مورخه 

29 /93/5



اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  

اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  

اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  

اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  



اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  

اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  

اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  

اجالس مدیران نظام سالمت 
93/ 6/ 5در مورخه  



(Advocacy plans)تدوین پالن هاي حمایتی 
از مدیریت ارشد استان و وزارت متبوع 

 مقام محترم وزارت، معاون (تغییر و ارتقاي عملکرد کارگروه سالمت و امنیت غذایی
)محترم اموربهداشتی وزارت

 درخواست تعدیل سرانه بهداشتی استان بدلیل پایین بودن این سرانه در مقایسه با سایر
)مقام محترم وزارت(استانها

 استاندارمحترم(160ممنوعیت استعمال دخانیات در دستگاههاي مشمول ماده(
 1393تیرماه )استاندارمحترم(تبیین مشکالت پایین بودن شاخص توالت بهداشتی استان
 پس از ) استاندارمحترم(بهبود کیفیت خدمات در پایگاههاي مراقبت بهداشتی مرزي

مخالفت با دریافت تعرفه در دست اقدام براي پیگیري از معاون محترم امور بهداشتی و 
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آموزش و دانش افزایی در پزشکان شاغل در نظام شبکه 

تدوین متن آموزشی  آشنایی با نظام شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور  •
ویژه پزشکان و دانشجویان دوره کارورزي پزشکی  

برنامه ریزي اموزش غیر حضوري و برگزاري آزمون متمرکز براي پزشکان  •
برگزاري ازمون در مورخه–مراقبت مادران در دوران بارداري (خانواده 

و برنامه اموزشی پایش رشد کودکان با برگزاري آزمون  1393/7/27
1393/8/15متمرکز در 
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اهم اقدامات ابتکاري ذیل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

استانیافزارنرمباخانوادهمامايوپزشکدستمزدپرداختفرایندمکانیزاسیون•
واحدتفکیکبهفنیگیريگزارشقابلیتبادارویینسخکنترلافزارنرمتدوین•

درداروییاقالممیانگین- دارونوع- شهرستان- خدمتکنندهارائه
پرمصرف،داروهاي-روانبهداشتداروهاي- مراقبتیداروهاي- هرنسخه

دارومبلغ
داروییاطالعاتراهنمايکتابتدوین•
درخانوادهپزشکبرنامهکاراییبهبودجهتسالمتبیمهکلادارهباخوبتعامل•

استانسطح

استانیافزارنرمباخانوادهمامايوپزشکدستمزدپرداختفرایندمکانیزاسیون•
واحدتفکیکبهفنیگیريگزارشقابلیتبادارویینسخکنترلافزارنرمتدوین•
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گزیده اي  از نتایج نرم افزار کنترل نسخ دارویی 
)1392ادغام در نظام شبکه از اول سال (

هزار مورد707تعداد نسخ صادره •
هزار ریال110میانگین  قیمت هرنسخه •
قلم، قابلیت براورد اقالم دارویی به تفکیک مرکزبهداشتی 2/84میانگین اقالم دارویی تجویز شده •

درمانی، شهرستان و استان
، بتامتازون %7، استامینوفن%9، سرماخوردگی بزرگساالن%18دگزامتازون: 1392داروي شایع و پرمصرف سال 5•

%6و شربت دیفن هیدرامین% 7تزریقی

قطره ریفامپین، آمپول سولفات منیزیوم، قرص ایزونیازید:داروي کم مصرف3•
به ...) ماالریا- سالک-جذام-سل(امکان براورد مصرف داروهاي بیمه اي غیر بیمه اي، مراقبتی•

تفکیک  
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اجزاي کتاب راهنماي اطالعات داروئی پزشک خانواده 

مشتمل بر آخرین نسخه اقالم  •
426قلم دارو با 262(داروئی

)شکل دارویی
بانضمام راهنماي اشکال دارویی•
نکات قابل توصیه به بیماران•
در مورد مصرف FDAطبقه بندي •

داروها در دوران بارداري
اختصارات رایج در نسخه نویسی•

مشتمل بر آخرین نسخه اقالم  •
426قلم دارو با 262(داروئی

)شکل دارویی
بانضمام راهنماي اشکال دارویی•
نکات قابل توصیه به بیماران•
در مورد مصرف FDAطبقه بندي •

داروها در دوران بارداري
اختصارات رایج در نسخه نویسی•



برنامه ریزي استفاده بهینه از فناوریهاي نوین اطالعاتی و 
ارتباطی در بهبود مراقبت هاي بهداشتی 

آمارمدیرعضویتبااطالعاتفناورياستانیکمیتهتشکیل•
فاوا،بخشITکارشناساندانشگاه،اطالعاتفناوريو

گسترشگروهورئیساستانبهداشتمرکزفنیمعاون
معاونتITکارشناسانارومیه،بهداشتمرکزشبکه،رئیس

ریزيبرنامهوموجودهايافزارنرمکارشناسیبررسی•
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نیازمورد
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اهم نرم افزارهاي کاربردي  اختصاصی  در حوزه معاونت
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GISافزارنرمازاستفادهباشبکهنظاممکانیاطالعاتیپایگاهایجاد•
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توزیع جغرافیایی خانه هاي بهداشت در استان آذربایجان غربی



تهیه گزارشات فنی به منظوربهره مندي از 
حمایت هاي بخشی و بین بخشی
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)پزشکانوکارشناسانبراياموزشیCDبا(استاندرانسانیبروسلوزکنترلجامعبرنامه•
سالآخرچهارشنبهحوادثازناشیهايآسیبمراقبتنظام•

)اموزشیهاياسالیدهمراهبه(دخانیاتکنترلجامعبرنامه•
مرگاستان،مرگسیمايکلیات،:بخشچهاردر(استانجمعیتتحلیلی-اماريسیماي•

)سالمباروريوکودکان
یدکمبودازناشیاختالالتکنترلوپیشگیريجامعبرنامه•
وزایمانبارداريعوارضازناشیباردارمادرانمرگکاهشجامعبرنامه•
اموزاندانشوکودکاندرپدیکولوزیسکنترلجامعبرنامه•
)پزشکانوکارشناسانبراياموزشیCDبا(استاندرانسانیبروسلوزکنترلجامعبرنامه•
سالآخرچهارشنبهحوادثازناشیهايآسیبمراقبتنظام•

)اموزشیهاياسالیدهمراهبه(دخانیاتکنترلجامعبرنامه•
مرگاستان،مرگسیمايکلیات،:بخشچهاردر(استانجمعیتتحلیلی-اماريسیماي•

)سالمباروريوکودکان
یدکمبودازناشیاختالالتکنترلوپیشگیريجامعبرنامه•
وزایمانبارداريعوارضازناشیباردارمادرانمرگکاهشجامعبرنامه•
اموزاندانشوکودکاندرپدیکولوزیسکنترلجامعبرنامه•
)پزشکانوکارشناسانبراياموزشیCDبا(استاندرانسانیبروسلوزکنترلجامعبرنامه•
سالآخرچهارشنبهحوادثازناشیهايآسیبمراقبتنظام•

)اموزشیهاياسالیدهمراهبه(دخانیاتکنترلجامعبرنامه•
مرگاستان،مرگسیمايکلیات،:بخشچهاردر(استانجمعیتتحلیلی-اماريسیماي•

)سالمباروريوکودکان
یدکمبودازناشیاختالالتکنترلوپیشگیريجامعبرنامه•
وزایمانبارداريعوارضازناشیباردارمادرانمرگکاهشجامعبرنامه•
اموزاندانشوکودکاندرپدیکولوزیسکنترلجامعبرنامه•
)پزشکانوکارشناسانبراياموزشیCDبا(استاندرانسانیبروسلوزکنترلجامعبرنامه•
سالآخرچهارشنبهحوادثازناشیهايآسیبمراقبتنظام•



10/19/2014 20



10/19/2014 21





10/19/2014 23







استانی  / برنامه هاي ملی
) به اتمام رسیده در دست اقدام براي طرح در کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان(تدوین سند سالمت روان •
به اتمام رسیده در دست اقدام براي طرح در کارگروه سالمت  (تدوین سند جامع تغذیه و امنیت غذایی استان •

)وامنیت غذایی استان
)تدوین شده و دردست بررسی(طرح پیشگیري از خودکشی •
)دردست اقدام(پیشبرد اهداف برنامه هاي عدالت در سالمت •
)به پیوست- براي اولین بار در کشور(تدوین اطلس سالمت استان•
به اتمام رسیده و در دست اقدام براي (تدوین گزارش نهایی ارزیابی وضعیت بهداشت محیطی زندانهاي استان•
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تدوین سند تغذیه و امنیت غذایی 
استان آذربایجان غربی

تدوین سند تغذیه و امنیت غذایی 
استان آذربایجان غربی

تدوین سند تغذیه و امنیت غذایی 
استان آذربایجان غربی

تدوین سند تغذیه و امنیت غذایی 
استان آذربایجان غربی



توانمند سازي بدنه مدیریتی و کارشناسی 
)1(بخش بهداشت

همسو سازي نظام پرداخت مبتنی برعملکرد در راستاي اهداف و فعالیت هاي سازمانی•
نفر 10و موفقیت MPHترغیب پزشکان وکارشناسان جهت  ثبت نام در ازمون دوره •

نفر درسال جاري از همکاران3و 1392در
تعیین عناوین آموزشی بدنه کارشناسی و مدیریتی بخش بهداشت براساس نیاز سنجی و •

)عنوان تعیین و دردست پیگیري قرار دارد42(نظر کارشناسی متناسب با اهداف سازمانی  

برگزاري آموزش هاي غیر حضوري و آزمون هاي متمرکز از کارشناسان و مدیران •
کتاب مدیریت برنامه هاي تندرستی و بهداشت (گروههاي کارشناسی ستادي و محیطی 

)مسافرت بین المللی
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همسو سازي نظام پرداخت مبتنی برعملکرد در راستاي اهداف و فعالیت هاي سازمانی•
نفر 10و موفقیت MPHترغیب پزشکان وکارشناسان جهت  ثبت نام در ازمون دوره •

نفر درسال جاري از همکاران3و 1392در
تعیین عناوین آموزشی بدنه کارشناسی و مدیریتی بخش بهداشت براساس نیاز سنجی و •

)عنوان تعیین و دردست پیگیري قرار دارد42(نظر کارشناسی متناسب با اهداف سازمانی  

برگزاري آموزش هاي غیر حضوري و آزمون هاي متمرکز از کارشناسان و مدیران •
کتاب مدیریت برنامه هاي تندرستی و بهداشت (گروههاي کارشناسی ستادي و محیطی 

)مسافرت بین المللی

همسو سازي نظام پرداخت مبتنی برعملکرد در راستاي اهداف و فعالیت هاي سازمانی•
نفر 10و موفقیت MPHترغیب پزشکان وکارشناسان جهت  ثبت نام در ازمون دوره •

نفر درسال جاري از همکاران3و 1392در
تعیین عناوین آموزشی بدنه کارشناسی و مدیریتی بخش بهداشت براساس نیاز سنجی و •

)عنوان تعیین و دردست پیگیري قرار دارد42(نظر کارشناسی متناسب با اهداف سازمانی  

برگزاري آموزش هاي غیر حضوري و آزمون هاي متمرکز از کارشناسان و مدیران •
کتاب مدیریت برنامه هاي تندرستی و بهداشت (گروههاي کارشناسی ستادي و محیطی 

)مسافرت بین المللی



توانمند سازي بدنه مدیریتی و کارشناسی 
)2(بخش بهداشت

برنامه ریزي برگزاري کارگاههاي اموزشی حضوري براساس نیاز سازمانی با همکاري •
روش تدریس و ارزیابی پیشرفت اموزشی ، جستجوي الکترونیک و (اعضاي هیئت علمی 

...)  رفرنس نویسی و
متناسب با نیاز هاي “ژورنال کالب سالمت” برنامه ریزي برگزاري کنفرانس هاي هفتگی •

جلسه با حضور اعضاي هیئت علمی دانشکده هاي 15تاکنون بیش از (روز نظام سالمت
)  دانشگاه و همکاران کارشناس تشکیل شده

)به پیوست(تدوین مجموعه اموزشی شیوه نامه طراحی و اجراي کارگاه هاي اموزشی •
آشنایی مدیران نظام سالمت با برنامه هاي مراقبت بهداشتی ”تدوین راهنماي آموزشی •

“   اولیه

برنامه ریزي برگزاري کارگاههاي اموزشی حضوري براساس نیاز سازمانی با همکاري •
روش تدریس و ارزیابی پیشرفت اموزشی ، جستجوي الکترونیک و (اعضاي هیئت علمی 

...)  رفرنس نویسی و
متناسب با نیاز هاي “ژورنال کالب سالمت” برنامه ریزي برگزاري کنفرانس هاي هفتگی •

جلسه با حضور اعضاي هیئت علمی دانشکده هاي 15تاکنون بیش از (روز نظام سالمت
)  دانشگاه و همکاران کارشناس تشکیل شده

)به پیوست(تدوین مجموعه اموزشی شیوه نامه طراحی و اجراي کارگاه هاي اموزشی •
آشنایی مدیران نظام سالمت با برنامه هاي مراقبت بهداشتی ”تدوین راهنماي آموزشی •

“   اولیه

برنامه ریزي برگزاري کارگاههاي اموزشی حضوري براساس نیاز سازمانی با همکاري •
روش تدریس و ارزیابی پیشرفت اموزشی ، جستجوي الکترونیک و (اعضاي هیئت علمی 

...)  رفرنس نویسی و
متناسب با نیاز هاي “ژورنال کالب سالمت” برنامه ریزي برگزاري کنفرانس هاي هفتگی •

جلسه با حضور اعضاي هیئت علمی دانشکده هاي 15تاکنون بیش از (روز نظام سالمت
)  دانشگاه و همکاران کارشناس تشکیل شده

)به پیوست(تدوین مجموعه اموزشی شیوه نامه طراحی و اجراي کارگاه هاي اموزشی •
آشنایی مدیران نظام سالمت با برنامه هاي مراقبت بهداشتی ”تدوین راهنماي آموزشی •

“   اولیه

برنامه ریزي برگزاري کارگاههاي اموزشی حضوري براساس نیاز سازمانی با همکاري •
روش تدریس و ارزیابی پیشرفت اموزشی ، جستجوي الکترونیک و (اعضاي هیئت علمی 

...)  رفرنس نویسی و
متناسب با نیاز هاي “ژورنال کالب سالمت” برنامه ریزي برگزاري کنفرانس هاي هفتگی •

جلسه با حضور اعضاي هیئت علمی دانشکده هاي 15تاکنون بیش از (روز نظام سالمت
)  دانشگاه و همکاران کارشناس تشکیل شده

)به پیوست(تدوین مجموعه اموزشی شیوه نامه طراحی و اجراي کارگاه هاي اموزشی •
آشنایی مدیران نظام سالمت با برنامه هاي مراقبت بهداشتی ”تدوین راهنماي آموزشی •

“   اولیه
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فعالیت هاي برنامه اي با همکاري معاونت  
محترم  اموردرمان دانشگاه

)اجرا شد(احیاي واحد هاي دیابت در بیمارستانهاي عمومی استان•
)  دردست اقدام(راه اندازي مرکز فوق تخصصی دیابت•
) دردست برنامه ریزي(برنامه ریزي فعال سازي مراقبت تخصصی دیابت با مشارکت بخش خصوصی•
)اجرا شد(پیگیري اتمام پروژه هاي بی خطرسازي پسماندهاي ویژه بیمارستانی •
پایلوت (گسترش طرح مدیریت پسماند هاي ویژه واحد هاي خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی•

)  ارومیه
)دردست اجرا(ساماندهی اجراي برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت •
راه اندازي مراکز معین پزشک خانواده روستایی در بیمارستانهاي عمومی شهرستانهاي تابعه جهت  •

تسهیل دسترسی جمعیت روستایی و رفع کمبود پزشک  

)اجرا شد(احیاي واحد هاي دیابت در بیمارستانهاي عمومی استان•
)  دردست اقدام(راه اندازي مرکز فوق تخصصی دیابت•
) دردست برنامه ریزي(برنامه ریزي فعال سازي مراقبت تخصصی دیابت با مشارکت بخش خصوصی•
)اجرا شد(پیگیري اتمام پروژه هاي بی خطرسازي پسماندهاي ویژه بیمارستانی •
پایلوت (گسترش طرح مدیریت پسماند هاي ویژه واحد هاي خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی•

)  ارومیه
)دردست اجرا(ساماندهی اجراي برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت •
راه اندازي مراکز معین پزشک خانواده روستایی در بیمارستانهاي عمومی شهرستانهاي تابعه جهت  •

تسهیل دسترسی جمعیت روستایی و رفع کمبود پزشک  

)اجرا شد(احیاي واحد هاي دیابت در بیمارستانهاي عمومی استان•
)  دردست اقدام(راه اندازي مرکز فوق تخصصی دیابت•
) دردست برنامه ریزي(برنامه ریزي فعال سازي مراقبت تخصصی دیابت با مشارکت بخش خصوصی•
)اجرا شد(پیگیري اتمام پروژه هاي بی خطرسازي پسماندهاي ویژه بیمارستانی •
پایلوت (گسترش طرح مدیریت پسماند هاي ویژه واحد هاي خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی•

)  ارومیه
)دردست اجرا(ساماندهی اجراي برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت •
راه اندازي مراکز معین پزشک خانواده روستایی در بیمارستانهاي عمومی شهرستانهاي تابعه جهت  •

تسهیل دسترسی جمعیت روستایی و رفع کمبود پزشک  

)اجرا شد(احیاي واحد هاي دیابت در بیمارستانهاي عمومی استان•
)  دردست اقدام(راه اندازي مرکز فوق تخصصی دیابت•
) دردست برنامه ریزي(برنامه ریزي فعال سازي مراقبت تخصصی دیابت با مشارکت بخش خصوصی•
)اجرا شد(پیگیري اتمام پروژه هاي بی خطرسازي پسماندهاي ویژه بیمارستانی •
پایلوت (گسترش طرح مدیریت پسماند هاي ویژه واحد هاي خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی•

)  ارومیه
)دردست اجرا(ساماندهی اجراي برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت •
راه اندازي مراکز معین پزشک خانواده روستایی در بیمارستانهاي عمومی شهرستانهاي تابعه جهت  •

تسهیل دسترسی جمعیت روستایی و رفع کمبود پزشک  





فعالیت هاي برنامه اي با همکاري معاونت محترم  
)1(تحقیقات و فناوري   دانشگاه

تدوین طرح ساماندهی استفاده از داده هاي نظام مراقبت در تولید دانش بومی و  برنامه ریزي نظام - 
سالمت با هدف

تحقق بخشی از اهداف ادغام اموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات
مبتنی بر شواهد(بهبود فرآیند تصمیم گیري در نظام سالمت(
 تدوین (ارتقاي جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در طبقه بندي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

)شده، دست بررسی
طرح پیشنهادي بهره مندي از پتانسیل بخش بهداشت براي فعال سازي  مرکز تحقیقات عوامل  -

شاخص (اجتماعی موثر بر سالمت با هدف تسریع در اجراي برنامه شاخص هاي عدالت در سالمت 
در دست برنامه ریزي با مشارکت معاونت محترم تحقیقات دانشگاه ) گانه52هاي 

تدوین طرح ساماندهی استفاده از داده هاي نظام مراقبت در تولید دانش بومی و  برنامه ریزي نظام - 
سالمت با هدف

تحقق بخشی از اهداف ادغام اموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات
مبتنی بر شواهد(بهبود فرآیند تصمیم گیري در نظام سالمت(
 تدوین (ارتقاي جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در طبقه بندي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

)شده، دست بررسی
طرح پیشنهادي بهره مندي از پتانسیل بخش بهداشت براي فعال سازي  مرکز تحقیقات عوامل  -

شاخص (اجتماعی موثر بر سالمت با هدف تسریع در اجراي برنامه شاخص هاي عدالت در سالمت 
در دست برنامه ریزي با مشارکت معاونت محترم تحقیقات دانشگاه ) گانه52هاي 

تدوین طرح ساماندهی استفاده از داده هاي نظام مراقبت در تولید دانش بومی و  برنامه ریزي نظام - 
سالمت با هدف

تحقق بخشی از اهداف ادغام اموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات
مبتنی بر شواهد(بهبود فرآیند تصمیم گیري در نظام سالمت(
 تدوین (ارتقاي جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در طبقه بندي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

)شده، دست بررسی
طرح پیشنهادي بهره مندي از پتانسیل بخش بهداشت براي فعال سازي  مرکز تحقیقات عوامل  -

شاخص (اجتماعی موثر بر سالمت با هدف تسریع در اجراي برنامه شاخص هاي عدالت در سالمت 
در دست برنامه ریزي با مشارکت معاونت محترم تحقیقات دانشگاه ) گانه52هاي 

تدوین طرح ساماندهی استفاده از داده هاي نظام مراقبت در تولید دانش بومی و  برنامه ریزي نظام - 
سالمت با هدف

تحقق بخشی از اهداف ادغام اموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات
مبتنی بر شواهد(بهبود فرآیند تصمیم گیري در نظام سالمت(
 تدوین (ارتقاي جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در طبقه بندي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

)شده، دست بررسی
طرح پیشنهادي بهره مندي از پتانسیل بخش بهداشت براي فعال سازي  مرکز تحقیقات عوامل  -

شاخص (اجتماعی موثر بر سالمت با هدف تسریع در اجراي برنامه شاخص هاي عدالت در سالمت 
در دست برنامه ریزي با مشارکت معاونت محترم تحقیقات دانشگاه ) گانه52هاي 



فعالیت هاي برنامه اي با همکاري معاونت محترم  تحقیقات  
) 2(و فناوري   دانشگاه

شناسایی، احصاء وتعیین عناوین پژوهشی مورد نیاز حوزه - 
جهت تولید دانش بومی کاربردي براي ) عنوان186(بهداشت 

بهبود شاخص هاي بهداشتی با استفاده از پتانسیل اعضاي محترم  
هیئت علمی دانشگاه و در قالب پروژه هاي تحقیقاتی و پایان نامه 

)دردست پیگیري(هاي دانشجویی و تحصیالت تکمیلی 
و HSRبهره مندي منطقی ومبتنی بر شواهد از پتانسیل  شوراي - 

شوراي پزوهشی دانشگاه 

شناسایی، احصاء وتعیین عناوین پژوهشی مورد نیاز حوزه - 
جهت تولید دانش بومی کاربردي براي ) عنوان186(بهداشت 

بهبود شاخص هاي بهداشتی با استفاده از پتانسیل اعضاي محترم  
هیئت علمی دانشگاه و در قالب پروژه هاي تحقیقاتی و پایان نامه 

)دردست پیگیري(هاي دانشجویی و تحصیالت تکمیلی 
و HSRبهره مندي منطقی ومبتنی بر شواهد از پتانسیل  شوراي - 

شوراي پزوهشی دانشگاه 

شناسایی، احصاء وتعیین عناوین پژوهشی مورد نیاز حوزه - 
جهت تولید دانش بومی کاربردي براي ) عنوان186(بهداشت 

بهبود شاخص هاي بهداشتی با استفاده از پتانسیل اعضاي محترم  
هیئت علمی دانشگاه و در قالب پروژه هاي تحقیقاتی و پایان نامه 

)دردست پیگیري(هاي دانشجویی و تحصیالت تکمیلی 
و HSRبهره مندي منطقی ومبتنی بر شواهد از پتانسیل  شوراي - 

شوراي پزوهشی دانشگاه 

شناسایی، احصاء وتعیین عناوین پژوهشی مورد نیاز حوزه - 
جهت تولید دانش بومی کاربردي براي ) عنوان186(بهداشت 

بهبود شاخص هاي بهداشتی با استفاده از پتانسیل اعضاي محترم  
هیئت علمی دانشگاه و در قالب پروژه هاي تحقیقاتی و پایان نامه 

)دردست پیگیري(هاي دانشجویی و تحصیالت تکمیلی 
و HSRبهره مندي منطقی ومبتنی بر شواهد از پتانسیل  شوراي - 

شوراي پزوهشی دانشگاه 



فعالیت هاي پیش بینی شده با همکاري معاونت 
)  3(محترم  تحقیقات و فناوري   دانشگاه

و ) کارشناسی ارشد(ثبت چهار عنوان پایان نامه دانشجویی•
با استفاده )  پزشکی(دفاع یک مورد پایان نامه دانشجویی

از داده هاي نظام سالمت و همکاري معاونت امور بهداشتی
جلب مشارکت اعضاي گروههاي اموزشی داراي دانشجوي •

دوره تکمیلی جهت مشارکت در فرایند هاي بهداشتی در  
)بهداشت محیط و اپیدمیولوژي(قالب کارآموزي تابستانی

و ) کارشناسی ارشد(ثبت چهار عنوان پایان نامه دانشجویی•
با استفاده )  پزشکی(دفاع یک مورد پایان نامه دانشجویی

از داده هاي نظام سالمت و همکاري معاونت امور بهداشتی
جلب مشارکت اعضاي گروههاي اموزشی داراي دانشجوي •

دوره تکمیلی جهت مشارکت در فرایند هاي بهداشتی در  
)بهداشت محیط و اپیدمیولوژي(قالب کارآموزي تابستانی

و ) کارشناسی ارشد(ثبت چهار عنوان پایان نامه دانشجویی•
با استفاده )  پزشکی(دفاع یک مورد پایان نامه دانشجویی

از داده هاي نظام سالمت و همکاري معاونت امور بهداشتی
جلب مشارکت اعضاي گروههاي اموزشی داراي دانشجوي •

دوره تکمیلی جهت مشارکت در فرایند هاي بهداشتی در  
)بهداشت محیط و اپیدمیولوژي(قالب کارآموزي تابستانی

و ) کارشناسی ارشد(ثبت چهار عنوان پایان نامه دانشجویی•
با استفاده )  پزشکی(دفاع یک مورد پایان نامه دانشجویی

از داده هاي نظام سالمت و همکاري معاونت امور بهداشتی
جلب مشارکت اعضاي گروههاي اموزشی داراي دانشجوي •

دوره تکمیلی جهت مشارکت در فرایند هاي بهداشتی در  
)بهداشت محیط و اپیدمیولوژي(قالب کارآموزي تابستانی



فعالیت هاي برنامه اي با همکاري 
معاونت محترم  آموزشی  دانشگاه

ساماندهی استفاده بهینه از فضاهاي خدماتی با اهداف اموزشی •
ساماندهی استفاده متقابل از پتانسیل نیروي انسانی متخصص در امر اموزش و بازاموزي نیروي •

انسانی
10تاکنون  (جلب همکاري و مشارکت اعضاي محترم هیئت علمی بالینی در تدوین گزارشات فنی•

نفر از اساتید دانشگاه تدوین و مجموعه هاي دیگر نیزدردست اقدام 30مجموعه با مشارکت بیش از 
) میباشد

براي  (متخصص در راستاي اهداف نظام سالمت / برنامه ریزي برگزاري بازاموزي پزشکان عمومی•
)عنوان برگزار شده6عنوان برنامه ریزي وبراي 18با 93سال 

ارتقاي بهره مندي از پتانسیل متخصصین عضو هیئت علمی در قالب فوکال پوینت هاي علمی•

ساماندهی استفاده بهینه از فضاهاي خدماتی با اهداف اموزشی •
ساماندهی استفاده متقابل از پتانسیل نیروي انسانی متخصص در امر اموزش و بازاموزي نیروي •

انسانی
10تاکنون  (جلب همکاري و مشارکت اعضاي محترم هیئت علمی بالینی در تدوین گزارشات فنی•

نفر از اساتید دانشگاه تدوین و مجموعه هاي دیگر نیزدردست اقدام 30مجموعه با مشارکت بیش از 
) میباشد

براي  (متخصص در راستاي اهداف نظام سالمت / برنامه ریزي برگزاري بازاموزي پزشکان عمومی•
)عنوان برگزار شده6عنوان برنامه ریزي وبراي 18با 93سال 

ارتقاي بهره مندي از پتانسیل متخصصین عضو هیئت علمی در قالب فوکال پوینت هاي علمی•

ساماندهی استفاده بهینه از فضاهاي خدماتی با اهداف اموزشی •
ساماندهی استفاده متقابل از پتانسیل نیروي انسانی متخصص در امر اموزش و بازاموزي نیروي •

انسانی
10تاکنون  (جلب همکاري و مشارکت اعضاي محترم هیئت علمی بالینی در تدوین گزارشات فنی•

نفر از اساتید دانشگاه تدوین و مجموعه هاي دیگر نیزدردست اقدام 30مجموعه با مشارکت بیش از 
) میباشد

براي  (متخصص در راستاي اهداف نظام سالمت / برنامه ریزي برگزاري بازاموزي پزشکان عمومی•
)عنوان برگزار شده6عنوان برنامه ریزي وبراي 18با 93سال 

ارتقاي بهره مندي از پتانسیل متخصصین عضو هیئت علمی در قالب فوکال پوینت هاي علمی•

ساماندهی استفاده بهینه از فضاهاي خدماتی با اهداف اموزشی •
ساماندهی استفاده متقابل از پتانسیل نیروي انسانی متخصص در امر اموزش و بازاموزي نیروي •

انسانی
10تاکنون  (جلب همکاري و مشارکت اعضاي محترم هیئت علمی بالینی در تدوین گزارشات فنی•

نفر از اساتید دانشگاه تدوین و مجموعه هاي دیگر نیزدردست اقدام 30مجموعه با مشارکت بیش از 
) میباشد

براي  (متخصص در راستاي اهداف نظام سالمت / برنامه ریزي برگزاري بازاموزي پزشکان عمومی•
)عنوان برگزار شده6عنوان برنامه ریزي وبراي 18با 93سال 

ارتقاي بهره مندي از پتانسیل متخصصین عضو هیئت علمی در قالب فوکال پوینت هاي علمی•



تقویت حضور نظام سالمت در  عرصه هاي اجتماعی
تدوین تفاهم نامه مشترك با شهرداري ارومیه •
تدوین تفاهم نامه مشترك با اداره کل آموزش و پرورش •
تدوین تفاهم نامه مشترك با فرماندهی انتظامی استان  •
شرکت ریاست دانشگاه و معاونین درمان و امور بهداشتی دانشگاه در جلسه شوراي شهر ارومیه •
تشکیل اولین دور کارگاه اموزشی با حضور مشترك کارشناسان تربیت بدنی و تندرستی  اداره •

)شهریور سال جاري(اموزش و پرورش و مرکز بهداشت شهرستان 
راه اندازي اولین فرهنگ سراي سالمت استان  با مشارکت شهرداري ارومیه و برگزاري اولین دوره •

کالسهاي اموزشی خود مراقبتی  

تدوین تفاهم نامه مشترك با شهرداري ارومیه •
تدوین تفاهم نامه مشترك با اداره کل آموزش و پرورش •
تدوین تفاهم نامه مشترك با فرماندهی انتظامی استان  •
شرکت ریاست دانشگاه و معاونین درمان و امور بهداشتی دانشگاه در جلسه شوراي شهر ارومیه •
تشکیل اولین دور کارگاه اموزشی با حضور مشترك کارشناسان تربیت بدنی و تندرستی  اداره •

)شهریور سال جاري(اموزش و پرورش و مرکز بهداشت شهرستان 
راه اندازي اولین فرهنگ سراي سالمت استان  با مشارکت شهرداري ارومیه و برگزاري اولین دوره •

کالسهاي اموزشی خود مراقبتی  

تدوین تفاهم نامه مشترك با شهرداري ارومیه •
تدوین تفاهم نامه مشترك با اداره کل آموزش و پرورش •
تدوین تفاهم نامه مشترك با فرماندهی انتظامی استان  •
شرکت ریاست دانشگاه و معاونین درمان و امور بهداشتی دانشگاه در جلسه شوراي شهر ارومیه •
تشکیل اولین دور کارگاه اموزشی با حضور مشترك کارشناسان تربیت بدنی و تندرستی  اداره •

)شهریور سال جاري(اموزش و پرورش و مرکز بهداشت شهرستان 
راه اندازي اولین فرهنگ سراي سالمت استان  با مشارکت شهرداري ارومیه و برگزاري اولین دوره •

کالسهاي اموزشی خود مراقبتی  

تدوین تفاهم نامه مشترك با شهرداري ارومیه •
تدوین تفاهم نامه مشترك با اداره کل آموزش و پرورش •
تدوین تفاهم نامه مشترك با فرماندهی انتظامی استان  •
شرکت ریاست دانشگاه و معاونین درمان و امور بهداشتی دانشگاه در جلسه شوراي شهر ارومیه •
تشکیل اولین دور کارگاه اموزشی با حضور مشترك کارشناسان تربیت بدنی و تندرستی  اداره •

)شهریور سال جاري(اموزش و پرورش و مرکز بهداشت شهرستان 
راه اندازي اولین فرهنگ سراي سالمت استان  با مشارکت شهرداري ارومیه و برگزاري اولین دوره •

کالسهاي اموزشی خود مراقبتی  
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انعقاد تفاهم نامه مشترك بین 
دانشگاه علوم پزشکی
و آموزش و پرورش

انعقاد تفاهم نامه مشترك بین 
دانشگاه علوم پزشکی
و آموزش و پرورش

انعقاد تفاهم نامه مشترك بین 
دانشگاه علوم پزشکی
و آموزش و پرورش



انعقاد تفاهم نامه مشترك بین 
دانشگاه علوم پزشکی

و نیروي انتظامی

انعقاد تفاهم نامه مشترك بین 
دانشگاه علوم پزشکی

و نیروي انتظامی

انعقاد تفاهم نامه مشترك بین 
دانشگاه علوم پزشکی

و نیروي انتظامی





کارگاه آموزشی مشترك 
حوزه بهداشت با آموزش و 
پرورش  استان در خصوص 
مدیریت کنترل آلودگی به 

در ) پدیکلوزیس(شپش 
مدارس         در مورخه 

29–30 /93/7
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در ) پدیکلوزیس(شپش 
مدارس         در مورخه 

29–30 /93/7

کارگاه آموزشی مشترك 
حوزه بهداشت با آموزش و 
پرورش  استان در خصوص 
مدیریت کنترل آلودگی به 

در ) پدیکلوزیس(شپش 
مدارس         در مورخه 

29–30 /93/7

کارگاه آموزشی مشترك 
حوزه بهداشت با آموزش و 
پرورش  استان در خصوص 
مدیریت کنترل آلودگی به 

در ) پدیکلوزیس(شپش 
مدارس         در مورخه 

29–30 /93/7

کارگاه آموزشی مشترك 
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در ) پدیکلوزیس(شپش 
مدارس         در مورخه 

29–30 /93/7



فعالیت هاي برنامه اي دردست اقدام
تدوین برنامه ملی مراقبت بیماریهاي شغلی با همکاري فوکال پوینت علمی برنامه •

و دفتر سالمت محیط و کار
تدوین شده، (جامع مدیریت بهداشتی مواجهه با پرتوهاي پزشکی طرح ملی•

) بررسی شده، دردست اقدام براي نظرخواهی از اساتید
- ایدز-تکمیل فرایند تدوین گزارش هاي فنی با مراقبت اپیدمیولوژیک هاري•

مرگ - مراقبت بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن - عوارض ایمن سازي- سل
کودك،  ارزیابی کیفیت اب شرب مناطق شهري، سوانح و حوادث با رویکرد 

حوادث ترافیکی، نظام مراقبت دیده وري آنفلوآنزا

تدوین برنامه ملی مراقبت بیماریهاي شغلی با همکاري فوکال پوینت علمی برنامه •
و دفتر سالمت محیط و کار

تدوین شده، (جامع مدیریت بهداشتی مواجهه با پرتوهاي پزشکی طرح ملی•
) بررسی شده، دردست اقدام براي نظرخواهی از اساتید

- ایدز-تکمیل فرایند تدوین گزارش هاي فنی با مراقبت اپیدمیولوژیک هاري•
مرگ - مراقبت بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن - عوارض ایمن سازي- سل

کودك،  ارزیابی کیفیت اب شرب مناطق شهري، سوانح و حوادث با رویکرد 
حوادث ترافیکی، نظام مراقبت دیده وري آنفلوآنزا

تدوین برنامه ملی مراقبت بیماریهاي شغلی با همکاري فوکال پوینت علمی برنامه •
و دفتر سالمت محیط و کار

تدوین شده، (جامع مدیریت بهداشتی مواجهه با پرتوهاي پزشکی طرح ملی•
) بررسی شده، دردست اقدام براي نظرخواهی از اساتید

- ایدز-تکمیل فرایند تدوین گزارش هاي فنی با مراقبت اپیدمیولوژیک هاري•
مرگ - مراقبت بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن - عوارض ایمن سازي- سل

کودك،  ارزیابی کیفیت اب شرب مناطق شهري، سوانح و حوادث با رویکرد 
حوادث ترافیکی، نظام مراقبت دیده وري آنفلوآنزا

تدوین برنامه ملی مراقبت بیماریهاي شغلی با همکاري فوکال پوینت علمی برنامه •
و دفتر سالمت محیط و کار

تدوین شده، (جامع مدیریت بهداشتی مواجهه با پرتوهاي پزشکی طرح ملی•
) بررسی شده، دردست اقدام براي نظرخواهی از اساتید

- ایدز-تکمیل فرایند تدوین گزارش هاي فنی با مراقبت اپیدمیولوژیک هاري•
مرگ - مراقبت بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن - عوارض ایمن سازي- سل

کودك،  ارزیابی کیفیت اب شرب مناطق شهري، سوانح و حوادث با رویکرد 
حوادث ترافیکی، نظام مراقبت دیده وري آنفلوآنزا



ترویج فرایند برنامه ریزي مبتنی بر شواهد و نتیجه

ارتقاي فرآیند برنامه ریزي براساس شواهد علمی جهانی، •
ملی وتحلیل نتایج استانی و هدف گذاري هاي قابل پیگیري 

عنوان برنامه فعال 53براي 
EOPتدوین برنامه استانی مدیریت و کاهش خطر باالیا  و •

گروههاي کارشناسی   
فراهمی قابلیت ارزیابی ادواري  برنامه هاي عملیاتی •

براساس شاخص هاي فرآیندي، برون داد و پیامد  

ارتقاي فرآیند برنامه ریزي براساس شواهد علمی جهانی، •
ملی وتحلیل نتایج استانی و هدف گذاري هاي قابل پیگیري 

عنوان برنامه فعال 53براي 
EOPتدوین برنامه استانی مدیریت و کاهش خطر باالیا  و •

گروههاي کارشناسی   
فراهمی قابلیت ارزیابی ادواري  برنامه هاي عملیاتی •

براساس شاخص هاي فرآیندي، برون داد و پیامد  

ارتقاي فرآیند برنامه ریزي براساس شواهد علمی جهانی، •
ملی وتحلیل نتایج استانی و هدف گذاري هاي قابل پیگیري 

عنوان برنامه فعال 53براي 
EOPتدوین برنامه استانی مدیریت و کاهش خطر باالیا  و •

گروههاي کارشناسی   
فراهمی قابلیت ارزیابی ادواري  برنامه هاي عملیاتی •

براساس شاخص هاي فرآیندي، برون داد و پیامد  

ارتقاي فرآیند برنامه ریزي براساس شواهد علمی جهانی، •
ملی وتحلیل نتایج استانی و هدف گذاري هاي قابل پیگیري 

عنوان برنامه فعال 53براي 
EOPتدوین برنامه استانی مدیریت و کاهش خطر باالیا  و •

گروههاي کارشناسی   
فراهمی قابلیت ارزیابی ادواري  برنامه هاي عملیاتی •

براساس شاخص هاي فرآیندي، برون داد و پیامد  



برنامه ریزي برگزاري نشست هاي بین بخشی 
)  دردست اقدام(

با محورهاي بهداشت محیط، (نشست مشترك روساي ندامتگاهها و شبکه هاي بهداشت و درمان•
)کاهش آسیب و مدیریت مراقبت سل و ایدز

مدیریت مراقبت شده  (همایش مشترك مسئولین واحد هاي بهداري یگانهاي نظامی و انتظامی•
)بیماریهاي منتقله از آب و غذا و برنامه هاي بهداشتی

همایش مشترك با فرمانداران و روساي شبکه ها با محوریت  کارگروه سالمت و امنیت غذایی•
)کمیسیون سالمت شوراي اسالمی شهري؟(همایش مشترك با اعضاي شورا هاي اسالمی شهرها •
برگزاري نشست مشترك با هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان با مشارکت سازمان •

صنایع و تامین اجتماعی و اداره کار 

با محورهاي بهداشت محیط، (نشست مشترك روساي ندامتگاهها و شبکه هاي بهداشت و درمان•
)کاهش آسیب و مدیریت مراقبت سل و ایدز

مدیریت مراقبت شده  (همایش مشترك مسئولین واحد هاي بهداري یگانهاي نظامی و انتظامی•
)بیماریهاي منتقله از آب و غذا و برنامه هاي بهداشتی

همایش مشترك با فرمانداران و روساي شبکه ها با محوریت  کارگروه سالمت و امنیت غذایی•
)کمیسیون سالمت شوراي اسالمی شهري؟(همایش مشترك با اعضاي شورا هاي اسالمی شهرها •
برگزاري نشست مشترك با هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان با مشارکت سازمان •

صنایع و تامین اجتماعی و اداره کار 

با محورهاي بهداشت محیط، (نشست مشترك روساي ندامتگاهها و شبکه هاي بهداشت و درمان•
)کاهش آسیب و مدیریت مراقبت سل و ایدز

مدیریت مراقبت شده  (همایش مشترك مسئولین واحد هاي بهداري یگانهاي نظامی و انتظامی•
)بیماریهاي منتقله از آب و غذا و برنامه هاي بهداشتی

همایش مشترك با فرمانداران و روساي شبکه ها با محوریت  کارگروه سالمت و امنیت غذایی•
)کمیسیون سالمت شوراي اسالمی شهري؟(همایش مشترك با اعضاي شورا هاي اسالمی شهرها •
برگزاري نشست مشترك با هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان با مشارکت سازمان •

صنایع و تامین اجتماعی و اداره کار 

با محورهاي بهداشت محیط، (نشست مشترك روساي ندامتگاهها و شبکه هاي بهداشت و درمان•
)کاهش آسیب و مدیریت مراقبت سل و ایدز

مدیریت مراقبت شده  (همایش مشترك مسئولین واحد هاي بهداري یگانهاي نظامی و انتظامی•
)بیماریهاي منتقله از آب و غذا و برنامه هاي بهداشتی

همایش مشترك با فرمانداران و روساي شبکه ها با محوریت  کارگروه سالمت و امنیت غذایی•
)کمیسیون سالمت شوراي اسالمی شهري؟(همایش مشترك با اعضاي شورا هاي اسالمی شهرها •
برگزاري نشست مشترك با هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان با مشارکت سازمان •

صنایع و تامین اجتماعی و اداره کار 
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توفیقات به دست آمده
سال  و در 71افزایش شاخص امید  زندگی در مردان به -

سال  73.1زنان به 
%99/5به ) زایمان در بیمارستان (افزایش زایمان ایمن -
نسبت خانوارهاي روستایی داراي توالت بهداشتی به -

82%

سال  و در 71افزایش شاخص امید  زندگی در مردان به -
سال  73.1زنان به 

%99/5به ) زایمان در بیمارستان (افزایش زایمان ایمن -
نسبت خانوارهاي روستایی داراي توالت بهداشتی به -

82%

سال  و در 71افزایش شاخص امید  زندگی در مردان به -
سال  73.1زنان به 

%99/5به ) زایمان در بیمارستان (افزایش زایمان ایمن -
نسبت خانوارهاي روستایی داراي توالت بهداشتی به -

82%

سال  و در 71افزایش شاخص امید  زندگی در مردان به -
سال  73.1زنان به 

%99/5به ) زایمان در بیمارستان (افزایش زایمان ایمن -
نسبت خانوارهاي روستایی داراي توالت بهداشتی به -

82%



توفیقات به دست آمده
افزایش پوشش مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی براي  - 

%  89سال به 6کودکان زیر 
افزایش میزان دسترسی خانوارهاي روستایی به منابع عمومی و بهسازي شده - 

%98آب شرب به 
(IDD free)حذف بیماریهاي ناشی از کمبود ید- 

قطع چرخش ویروس وحشی فلج اطفال و فراهمی مقدمات حذف بیماریهاي - 
سرخک، سرخجه و جذام همگام با سراسر کشور

عدم وقوع مورد بیماري وبا در طی دو سال گذشته - 

افزایش پوشش مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی براي  - 
%  89سال به 6کودکان زیر 

افزایش میزان دسترسی خانوارهاي روستایی به منابع عمومی و بهسازي شده - 
%98آب شرب به 

(IDD free)حذف بیماریهاي ناشی از کمبود ید- 

قطع چرخش ویروس وحشی فلج اطفال و فراهمی مقدمات حذف بیماریهاي - 
سرخک، سرخجه و جذام همگام با سراسر کشور

عدم وقوع مورد بیماري وبا در طی دو سال گذشته - 

افزایش پوشش مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی براي  - 
%  89سال به 6کودکان زیر 

افزایش میزان دسترسی خانوارهاي روستایی به منابع عمومی و بهسازي شده - 
%98آب شرب به 

(IDD free)حذف بیماریهاي ناشی از کمبود ید- 

قطع چرخش ویروس وحشی فلج اطفال و فراهمی مقدمات حذف بیماریهاي - 
سرخک، سرخجه و جذام همگام با سراسر کشور

عدم وقوع مورد بیماري وبا در طی دو سال گذشته - 

افزایش پوشش مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی براي  - 
%  89سال به 6کودکان زیر 

افزایش میزان دسترسی خانوارهاي روستایی به منابع عمومی و بهسازي شده - 
%98آب شرب به 

(IDD free)حذف بیماریهاي ناشی از کمبود ید- 

قطع چرخش ویروس وحشی فلج اطفال و فراهمی مقدمات حذف بیماریهاي - 
سرخک، سرخجه و جذام همگام با سراسر کشور

عدم وقوع مورد بیماري وبا در طی دو سال گذشته - 



برنامه  مقابله با تهدیدات کمی و کیفی آب شرب
چشمه ، چـاه  ( پایش کیفی منابع تامین کننده آب شرب ، بخصوص آبهاي زیر زمینی -

به صورت فصلی براي پایش روندتغییرات کیفی آب خـام قبـل از بهـره    ... ) ، قنات و
برداري و کلرزنی 

طراحی مداخالت  الزم در خصوص بهبود کیفیت آب شرب -

الزم به ذکر می باشد در تمامی موارد آلودگیهـاي مشـخص شـده در آب خـام بعـد از کلرزنـی       
نیـز مـداخالت الزم از   .... وتصفیه مرتفع گردیده است ودر مواردي از جمله چشمه قدس سردشت و

طریق شرکت آب وفاضالب شهري استان در خصوص بهسازي منابع آب شرب و حذف منابع الـوده  
کننده صورت گرفته  تا از تهدیدات کمی و کیفی منـابع تـامین کننـده آب جلـوگیري گردیـده و      

.آمادگی الزم براي جلوگیري از بروز بیماریهاي منتقله ازآب ایجاد گردد

چشمه ، چـاه  ( پایش کیفی منابع تامین کننده آب شرب ، بخصوص آبهاي زیر زمینی -
به صورت فصلی براي پایش روندتغییرات کیفی آب خـام قبـل از بهـره    ... ) ، قنات و

برداري و کلرزنی 
طراحی مداخالت  الزم در خصوص بهبود کیفیت آب شرب -

الزم به ذکر می باشد در تمامی موارد آلودگیهـاي مشـخص شـده در آب خـام بعـد از کلرزنـی       
نیـز مـداخالت الزم از   .... وتصفیه مرتفع گردیده است ودر مواردي از جمله چشمه قدس سردشت و

طریق شرکت آب وفاضالب شهري استان در خصوص بهسازي منابع آب شرب و حذف منابع الـوده  
کننده صورت گرفته  تا از تهدیدات کمی و کیفی منـابع تـامین کننـده آب جلـوگیري گردیـده و      

.آمادگی الزم براي جلوگیري از بروز بیماریهاي منتقله ازآب ایجاد گردد

چشمه ، چـاه  ( پایش کیفی منابع تامین کننده آب شرب ، بخصوص آبهاي زیر زمینی -
به صورت فصلی براي پایش روندتغییرات کیفی آب خـام قبـل از بهـره    ... ) ، قنات و

برداري و کلرزنی 
طراحی مداخالت  الزم در خصوص بهبود کیفیت آب شرب -

الزم به ذکر می باشد در تمامی موارد آلودگیهـاي مشـخص شـده در آب خـام بعـد از کلرزنـی       
نیـز مـداخالت الزم از   .... وتصفیه مرتفع گردیده است ودر مواردي از جمله چشمه قدس سردشت و

طریق شرکت آب وفاضالب شهري استان در خصوص بهسازي منابع آب شرب و حذف منابع الـوده  
کننده صورت گرفته  تا از تهدیدات کمی و کیفی منـابع تـامین کننـده آب جلـوگیري گردیـده و      

.آمادگی الزم براي جلوگیري از بروز بیماریهاي منتقله ازآب ایجاد گردد

چشمه ، چـاه  ( پایش کیفی منابع تامین کننده آب شرب ، بخصوص آبهاي زیر زمینی -
به صورت فصلی براي پایش روندتغییرات کیفی آب خـام قبـل از بهـره    ... ) ، قنات و

برداري و کلرزنی 
طراحی مداخالت  الزم در خصوص بهبود کیفیت آب شرب -

الزم به ذکر می باشد در تمامی موارد آلودگیهـاي مشـخص شـده در آب خـام بعـد از کلرزنـی       
نیـز مـداخالت الزم از   .... وتصفیه مرتفع گردیده است ودر مواردي از جمله چشمه قدس سردشت و

طریق شرکت آب وفاضالب شهري استان در خصوص بهسازي منابع آب شرب و حذف منابع الـوده  
کننده صورت گرفته  تا از تهدیدات کمی و کیفی منـابع تـامین کننـده آب جلـوگیري گردیـده و      

.آمادگی الزم براي جلوگیري از بروز بیماریهاي منتقله ازآب ایجاد گردد



)1(کلیات راهکارهاي پیشنهادي
 بازتعریف تولیت نظام سالمت در عرصه عمومی دولت و نظام برنامه ریزي

کشور با رویکرد همه دولت براي رسیدن به سالمت در همه سیاستها  
طراحی و اعمال نظارت هاي هوشمند و سنجش هاي دوره اي
 ادغام برنامه هاي اجرایی نظام سالمت در کوریکولوم آموزشی رشته هاي

دانشگاهی، همسو سازي نظام آموزشی و تربیت نیروي انسانی متخصص  
متناسب با نیازهاي نظام سالمت

 الزام سازمانی در نحوه بکارگیري کارشناسان ستادي، اقدام هدفمند جهت
ارتقاي دانش نظري و بهبود نگرش و پایش عملکرد فرایندي کارشناسان و  

فیدبک هاي مستمر

 بازتعریف تولیت نظام سالمت در عرصه عمومی دولت و نظام برنامه ریزي
کشور با رویکرد همه دولت براي رسیدن به سالمت در همه سیاستها  

طراحی و اعمال نظارت هاي هوشمند و سنجش هاي دوره اي
 ادغام برنامه هاي اجرایی نظام سالمت در کوریکولوم آموزشی رشته هاي

دانشگاهی، همسو سازي نظام آموزشی و تربیت نیروي انسانی متخصص  
متناسب با نیازهاي نظام سالمت

 الزام سازمانی در نحوه بکارگیري کارشناسان ستادي، اقدام هدفمند جهت
ارتقاي دانش نظري و بهبود نگرش و پایش عملکرد فرایندي کارشناسان و  

فیدبک هاي مستمر

 بازتعریف تولیت نظام سالمت در عرصه عمومی دولت و نظام برنامه ریزي
کشور با رویکرد همه دولت براي رسیدن به سالمت در همه سیاستها  

طراحی و اعمال نظارت هاي هوشمند و سنجش هاي دوره اي
 ادغام برنامه هاي اجرایی نظام سالمت در کوریکولوم آموزشی رشته هاي

دانشگاهی، همسو سازي نظام آموزشی و تربیت نیروي انسانی متخصص  
متناسب با نیازهاي نظام سالمت

 الزام سازمانی در نحوه بکارگیري کارشناسان ستادي، اقدام هدفمند جهت
ارتقاي دانش نظري و بهبود نگرش و پایش عملکرد فرایندي کارشناسان و  

فیدبک هاي مستمر

 بازتعریف تولیت نظام سالمت در عرصه عمومی دولت و نظام برنامه ریزي
کشور با رویکرد همه دولت براي رسیدن به سالمت در همه سیاستها  

طراحی و اعمال نظارت هاي هوشمند و سنجش هاي دوره اي
 ادغام برنامه هاي اجرایی نظام سالمت در کوریکولوم آموزشی رشته هاي

دانشگاهی، همسو سازي نظام آموزشی و تربیت نیروي انسانی متخصص  
متناسب با نیازهاي نظام سالمت

 الزام سازمانی در نحوه بکارگیري کارشناسان ستادي، اقدام هدفمند جهت
ارتقاي دانش نظري و بهبود نگرش و پایش عملکرد فرایندي کارشناسان و  

فیدبک هاي مستمر



)2(کلیات راهکارهاي پیشنهادي
ضرورت شکل گیري برنامه هاي ملی براساس شواهد محیطی(EBP)    بومی ،

کردن برنامه هاي اجرایی واهتمام در ادغام در فرایند اجراي برنامه ها  
تقویت نظام اطالعات مدیریت سالمت(HMIS)  الزام به انتشار نتایج ،

مطالعات براساس برنامه زمان بندي، جمع اوري هدفمند و مدون داده هاي  
آماري ملی از مراجع ذیربط و ارسال به حوزه هاي بهداشت، راه اندازي 

)پایگاه داده اي(سامانه اطالعات الکترونیک سالمت
   احیاء گروههاي کارشناسی در ستاد معاونت هاي امور بهداشتی دانشگاهها

در راستاي جلوگیري از سگمانتاسیون و فراگمانتاسیون سازمانی

ضرورت شکل گیري برنامه هاي ملی براساس شواهد محیطی(EBP)    بومی ،
کردن برنامه هاي اجرایی واهتمام در ادغام در فرایند اجراي برنامه ها  

تقویت نظام اطالعات مدیریت سالمت(HMIS)  الزام به انتشار نتایج ،
مطالعات براساس برنامه زمان بندي، جمع اوري هدفمند و مدون داده هاي  

آماري ملی از مراجع ذیربط و ارسال به حوزه هاي بهداشت، راه اندازي 
)پایگاه داده اي(سامانه اطالعات الکترونیک سالمت

   احیاء گروههاي کارشناسی در ستاد معاونت هاي امور بهداشتی دانشگاهها
در راستاي جلوگیري از سگمانتاسیون و فراگمانتاسیون سازمانی

ضرورت شکل گیري برنامه هاي ملی براساس شواهد محیطی(EBP)    بومی ،
کردن برنامه هاي اجرایی واهتمام در ادغام در فرایند اجراي برنامه ها  

تقویت نظام اطالعات مدیریت سالمت(HMIS)  الزام به انتشار نتایج ،
مطالعات براساس برنامه زمان بندي، جمع اوري هدفمند و مدون داده هاي  

آماري ملی از مراجع ذیربط و ارسال به حوزه هاي بهداشت، راه اندازي 
)پایگاه داده اي(سامانه اطالعات الکترونیک سالمت

   احیاء گروههاي کارشناسی در ستاد معاونت هاي امور بهداشتی دانشگاهها
در راستاي جلوگیري از سگمانتاسیون و فراگمانتاسیون سازمانی

ضرورت شکل گیري برنامه هاي ملی براساس شواهد محیطی(EBP)    بومی ،
کردن برنامه هاي اجرایی واهتمام در ادغام در فرایند اجراي برنامه ها  

تقویت نظام اطالعات مدیریت سالمت(HMIS)  الزام به انتشار نتایج ،
مطالعات براساس برنامه زمان بندي، جمع اوري هدفمند و مدون داده هاي  

آماري ملی از مراجع ذیربط و ارسال به حوزه هاي بهداشت، راه اندازي 
)پایگاه داده اي(سامانه اطالعات الکترونیک سالمت

   احیاء گروههاي کارشناسی در ستاد معاونت هاي امور بهداشتی دانشگاهها
در راستاي جلوگیري از سگمانتاسیون و فراگمانتاسیون سازمانی


