
برنامه پیشگیری و کنترل 

HIV/AIDS   
 و بیماری های آمیزشی



:استانشرایط جمعیتی و اجتماعی   

از . استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد
شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشور 
های ترکیه و عراق، از شرق به استان آذربایجان شرقی و  
. استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است

کیلومتر مربع است که  ۳۷۰۵۹مساحت استان برابر 
استان بزرگ کشور محسوب می شود  سیزدهمین  

.را تشکیل می دهددرصد مساحت کل کشور  2/2۵و   



 نفر  ۳21۳۷۵۹جمعیت استان آذربایجان غربی  1۳۹۳درسال 
 

  1۳۹۰بر اساس سرشماری سال درصد 1/4۰بانرخ رشد 
و جمعیت  درصد2/۳۰متوسط رشد جمعیت شهری استان 

 درصد   ۰/1 روستایی نیز منفی
 

شهر،  ۳۶بخش،  ۳۶شهرستان،  1۷استان آذربایجان غربی دارای 
  .است ارومیه آبادی است و مرکز آن شهر ۳۷2۸دهستان و  1۰۹

 



در روستاها درصد  ۳۷جمعیت استان در شهرها و درصد  ۶۳
 .ساکن می باشند

 به لحاظ سنی جزء استان های جوان کشور محسوب  
 .  می گردد

 1۵-۵۹درگروه سنی ( نفر 224۹۶۳1) جمعیت  درصد  ۷۰
 .سال قرار دارند

 
 .می باشددرصد  ۶۶/۸متوسط درصد باسوادی دراستان  

 



 لیست مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

 سال تاسیس شهرستان

 1۳۸۳ ارومیه

 1۳۸۷ خوی

 1۳۸۷ میاندواب

 1۳۹۰ بوکان

 1۳۹2 مهاباد

 لیست پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری

 سال تاسیس شهرستان

 1۳۹2 ایثارارومیه

 1۳۹2 شهدای ارومیه

 1۳۹2 پیرانشهر

 1۳۹2 نقده

 1۳۹2 سلماس

 1۳۹2 ماکو



 وضعیت مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان از نظر فضای فیزیکی

 مهاباد میاندواب بوکان خوی ارومیه مرکز مشاوره

طبق دستور ) تعداد اتاق 

 (العمل 
11 11 11 11 11 

 ۵ ۵ ۵ ۵ ۶ تعداداتاق مورد نیاز

 1 1 2 2 2 تعداد اتاق موجود



 وضعیت مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان از نظر نیروی انسانی

 مصوب پرسنل
 مهاباد میاندواب بوکان خوی ارومیه

 موجود مورد نیاز موجود
مورد 
 نیاز

 مورد نیاز موجود مورد نیاز موجود مورد نیاز موجود

یکی متخصص ) پزشک 
 (عفونی 

2 1 1 1 1 - 1 
 

- 
1 

 

- 
1 

کارشناس مبارزه با 
 بیماریها

1 1 1 1 1  - 1 - 1 
- 

1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کارشناس بهداشت روان

 1 - 1 - 1 -  1 -  1 - 1 مددکار

 - - -  - -  - -  - 1  - 1 متصدی پذیرش

 1 - 1 1 -  1 -  1  - 1 دندانپزشک

 1 - 1   - 1  - 1  -  1  - 1 ماما

 1 - 1 - 1  - 1 -  1  - 1 راننده

 - 1 - 1 - 1  - 1 - 1 1 خدمتگزار

  حداقل با استان رفتاری های بیماری از مراقبت و مشاوره مراکز
 .کنند می فعالیت الزم فیزیکی فضای و انسانی نیروی



 جنس

 فوت AIDSمبتال به  HIV/AIDSمبتال به 

 درصد تعداد

 تعداد

بیماران در  )
 (قید حیات

 درصد تعداد درصد

 ۹۸/4 1۸۰ ۷۳ 1۹ ۹2 ۳2۳ مرد

 1/۶ ۳ 2۷ ۷ ۸ 2۸ زن

 1۰۰ 1۸۳ 1۰۰ 2۶ 1۰۰ ۳۵1 جمع

 آذربایجان استان در جنس برحسب HIV/AIDS به مبتال افراد فراوانی

  غربی
 1393 سال دی اول تا



 و ایدز بر حسب جنس در استانHIVدرصد مبتالیان به 

 93/10/1تا تاریخ  

92 

8 

   مرد

  زن



  غربی آذربایجان استان انتقال راه و جنس حسب بر HIV/AIDS به ابتالء موارد 

 1393 سال دی اول

 جنس

 آمیزشی اعتیاد تزریقی

خون و 

فراورده های 

 خونی

 جمع نامشخص مادر به کودک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 92 323 98 52 0 0 100 5 47/5 19 98 247 مرد

 8 28 2 1 100 1 0 0 52/5 21 2 5 زن

 100 351 100 53 100 1 100 5 100 40 100 252 جمع



و ایدز بر حسب راه انتقال در استان HIVدرصد مبتالیان به 

 93/10/1تا تاریخ 

%11.4 

1/4 % 

3/% 
1/15% 

  اعتیاد

 تزریقی

   آمیزشی

  و خون
  های فراورده

 خونی

71.8% 



 تا غربی آذربایجان استان سن حسب بر HIV/AIDS به ابتالء موارد
 1393 سال دی اول

 سن
 جمع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0-4 0 0 1 3/6 1 0/3 

5-14 0 0 0 0 0 0 

15-24 36 11/1 6 21/4 42 12 

25-34 156 48/3 12 42/9 168 47/7 

35-44 97 30 5 17/9 102 29/1 

45-54 25 7/8 4 14/2 29 8/3 

55-64 8 2/5 0 0 8 2/3 

 0/3 1 0 0 0/3 1 به باال 65

  323 100 28 100 351 100 

 351 28 323 جمع کل



و ایدز بر حسب گروه سنی در استان تا HIVدرصد مبتالیان به 

 93/10/1تاریخ 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

 به 65  55-64  45-54  35-44  25-34  15-24 5-14  0-4

  باال

0.3 0.0 

12.0 

47.7 

29.1 

8.3 

2.3 
0.3 



 رفتاری بیماریهای مشاوره های پایگاه/ مراکز ساله پنج عملکرد
غربی آذربایجان استان  

 سال
تعداد 

 مراجعین

تعداد 
 ویزیت

تعداد 
 مشاوره

تعداد االیزاو 
تست انجام 

 شده

تعداد 
وسترن 

 مثبت

تعداد افراد 
واجد شرایط 

 ARVدریافت 

تمکین به 
 درمان

تشخیص و 
 درمان سل

پروفیالکسی 
 سل

پروفیالکسی 
PCP 

1388 1034 220 642 328 10 5 2 2 1 0 

1389 1561 224 943 345 9 12 7 4 0 0 

1390 1593 176 1071 512 22 15 9 3 1 1 

1391 2445 285 2294 840 21 21 14 3 3 1 

1392 1926 311 1898 1249 13 34 24 2 1 2 

نه ماهه 
1393 1630 311 1560 1000 18 48 34 4 3 12 

 16 9 18 93 4274 8408 1527 10189 جمع



تعداد افراد 
شناسایی 

شده آلوده 
به 

HIV/AIDS 

تعداد افراد 
 فوت شده

تعداد افراد 
 زنده

تعدادافراد 
تحت 

پوشش در 
 این استان

تعداد 
افرادی که 

در دسترس 
 هستند

تعداد 
افرادی که 

در دسترس 
نبوده یا 
همکاری 

 ندارند

351 183 168 138 74 64 

 .درصد افراد تحت پوشش در دسترس می باشند ۵۳/۶



 غربی آذربایجان استان سطح زندانهای وری دیده پایگاه نتایج

1386-1392 

 تعداد نمونه سال

 HIV+  

 زن مرد

1۳۸۶ 1۰2۰ ۶ ۰ 

1۳۸۷ 1۰2۰ ۵ ۰ 

1۳۸۸ ۷۸۰ ۳ ۰ 

1۳۸۹ ۷۸۰ ۹ ۰ 

1۳۹۰ ۷۸۰ 4 ۰ 

1۳۹1 ۷۸۰ ۵ ۰ 

1۳۹2 ۷۸۰ ۳ 1 



 رفتاری بیماریهای نظر از خون کنندگان اهدا غربالگری نتایج
 1392غربی آذربایجان استان خون انتقال سازمان توسط

 HIVتعداد موارد HCVتعداد موارد HBVتعداد موارد تعداد اهداء کنندگان خون سال

1۳۹1 ۶۹۳۹۳ 1۵۶ 21 2 

1۳۹2 ۶۹۸۰۷ 1۳۵ ۹ 1 

 ۳ ۳۰ 2۹1 1۳۹2۰۰ جمع



  به( جمعیت نفر هزار صد در) آمیزشی بیماریهای  بروز میزان
  شهرستان تفکیک

  1387-1392 غربی آذربایجان استان 

 1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  1387سال  شهرستان ردیف

 259 159 95 106 178 247 ارومیه 1

 336 395 328 403 344 306 اشنویه 2

 174 67 19 21 36 69 بوکان 3

 654 1614 0 0 0 0 پلدشت 4

 538 329 299 515 557 762 پیرانشهر 5

 67 54 42 16 88 555 تکاب 6

 126 148 58 99 11 712 چالدران 7

 30 118 0 0 0 0 چایپاره 8

 462 797 825 1152 1260 1405 خوی 9

 853 877 776 629 622 551 سردشت 10

 67 71 40 244 593 156 سلماس 11

 1093 1517 1508 1021 503 133 شاهین دژ 12

 825 786 0 0 0 0 شوط 13

 486 737 1345 1490 1563 1275 ماکو 14

 111 138 119 151 64 48 مهاباد 15

 757 740 664 656 824 970 میاندوآب 16

 467 326 312 403 277 464 نقده 17

 374 397 338 393 441 482 جمع 18



پایگاهها و بیمارستانهای منتخب استان/گزارش عملکرد مراکز  
  

HIVدر اجرای طرح پیوند برنامه های کنترل  و سالمت باروری   
 

 سال ماه آذر آخر تا ماه خرداد اول از

غربی آذربایجان استان در 1393  

 



 و HIV کنترل های برنامه پیوند طرح پوشش درصد

 خرداد اول از ارومیه کوثر بیمارستان در باروری سالمت

  1393 سال آذرماه آخر تا

رد

 یف

 بیمارستان

  منتخب
 پوشش درصد ماه

1 

 کوثر بیمارستان

 ارومیه

 97.3 خرداد

 91.9 تیر 2

 87.4 مرداد 3

 66.0 شهریور 4

 100.0 مهر 5

 100.0 آبان 6

 96.7 آذر 7

 91.3 میانگین 8



و سالمت باروری در  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

   1393بیمارستان کوثر ارومیه از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 
 



و سالمت باروری در  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

   1393بیمارستان قمر بنی هاشم خوی از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 

 درصد پوشش ماه بیمارستان منتخب  ردیف

1 

بیمارستان قمر بنی 

 هاشم خوی

 82.0 خرداد

 54.9 تیر 2

 39.0 مرداد 3

 81.4 شهریور 4

 84.3 مهر 5

 100.0 آبان 6

 87.5 آذر 7

 75.6 میانگین 8



و سالمت باروری در بیمارستان  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

  1393قمر بنی هاشم خوی از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 
 



و سالمت باروری در  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

  1393بیمارستان شهید قلی پور بوکان از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 

ردی

 ف

 بیمارستان

   منتخب
 پوشش درصد ماه

1 

 بیمارستان

 قلی شهید

 بوکان پور

 87 خرداد

 88.7 تیر 2

 72.8 مرداد 3

 75.3 شهریور 4

 80.9 مهر 5

 92.8 آبان 6

 80.3 آذر 7

 82.5 میانگین 8



و سالمت باروری در بیمارستان  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

  1393شهید قلی پور بوکان از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 
 



و سالمت باروری در بیمارستان های  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

 در استان آذربایجان غربی 1393منتخب از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 

 پوشش درصد  منتخب بیمارستان ردیف

 91.3 ارومیه کوثر 1

2 
  هاشم بنی قمر

 خوی
75.6 

 82.5 بوکان پور قلی شهید 3

 83.1 میانگین 4



و سالمت باروری در بیمارستان  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

 در استان آذربایجان غربی 1393های منتخب از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 
 



پایگاه های /و سالمت باروری در مراکز HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

 1393منتخب شهرستان ارومیه از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 

 درصد پوشش پایگاه منتخب/مرکز ریف

 82.8 مرکز بهداشتی درمانی شهری شهدا 1

 81.5 پایگاه بهداشتی اسالم آباد شهدا 2

 67.9 پایگاه بهداشتی وکیل آباد شهدا 3

 25.5 پایگاه بهداشتی کوهنورد نیکخواه 4

 74.6 پایگاه بهداشتی اسالم آباد نیکخواه  5

 66.5 میانگین 6



پایگاه /و سالمت باروری در مراکز HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

 1393های منتخب شهرستان ارومیه از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 
 



پایگاه های /و سالمت باروری در مراکز HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

 1393منتخب شهرستان خوی از اول خرداد تا آخر آذرماه سال 

 درصد پوشش پایگاه منتخب/مرکز یفدر

 63.4 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهید مطهری 1

 32.8 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهید صمدزاده 2

 60.6 مرکز بهداشتی درمانی شهری ربط 3

 52.3 میانگین 4



و سالمت باروری در  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

پایگاه های منتخب شهرستان خوی از اول خرداد تا آخر آذرماه سال /مراکز

1393 
 



  باروری سالمت و HIV کنترل های برنامه پیوند طرح پوشش درصد

  آخر تا خرداد اول از بوکان شهرستان منتخب های پایگاه/مراکز در

 1393 سال آذرماه

 پوشش درصد منتخب پایگاه/مرکز ریف

1 
 شهری درمانی بهداشتی مرکز

 تپه کل روستایی
37.6 

 93 آباد میر بهداشتی پایگاه 2

 65.3 میانگین 3



HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل  و سالمت باروری در  

پایگاه های منتخب شهرستان بوکان از اول خرداد تا آخر آذرماه سال /مراکز

1393 
 



  باروری سالمت و HIV کنترل های برنامه پیوند طرح پوشش درصد

 1393 سال آذرماه آخر تا خرداد اول از منتخب های پایگاه/مراکز در

 غربی آذربایجان استان در

 درصد پوشش پایگاه منتخب شهرستان/مرکز ریف

 66.5 ارومیه 1

 52.3 خوی 2

 65.3 بوکان 3

 61.4 میانگین 4



و سالمت باروری در  HIVدرصد پوشش طرح پیوند برنامه های کنترل 

در استان  1393پایگاه های منتخب از اول خرداد تا آخر آذرماه سال /مراکز

 آذربایجان غربی
 



 تحلیل کلی
 
 پایگاهها در ماه های تیر و مرداد ناشی /پایین برنامه در برخی مراکزپوشش

 .بوده است  HIVاز عدم تامین و تحویل کیت تشخیص سریع 

 با عنایت به اینکه فرهنگ، آگاهی و نگرش ساکنین مناطق مختلف شهری

، متفاوت می باشد و با توجه به این  HIV/AIDSدر خصوص بیماری 

پایگاههای بهداشتی / در مراکز  HIVموضوع که انجام رپید تست تشخیصی 

مستلزم انجام مشاوره بوده و اجباری نمی باشد لذا در بعضی مراکز 

در مقایسه با  HIVپایگاههای منتخب پوشش انجام رپید تست تشخیصی /

 .سایر مراکز از پوشش مطلوبی برخوردار نمی باشد



 ادامه

  طرح پیوند برنامه های کنترل پوششHIV  و سالمت باروری در

کمبود کیت تشخیصی ) بیمارستان های منتخب علی رغم مشکالت موجود

HIV نبود فضای فیزیکی مناسب، نبود نیروی انسانی مورد نیاز و ،  )...

 .از پوشش مطلوبی برخوردار می باشد

  پایگاهها /رپید تست اخذ شده از مادران باردار در مراکز 11354تعداد از

 .و بیمارستان های منتخب استان مورد مثبت وجود نداشته است

 



 نقاط ضعف 

:پایگاه های منتخب /مراکز  

 

 سریع تشخیص کیت تامین و پشتیبانی عدم  

HIV 

 انجام و مشاوره برای فیزیکی فضای کمبود 

 تست رپید

 انسانی نیروی کمبود 

 جبران جهت یافته اختصاص اعتبارات کمبود  

 برنامه اجرای در درگیر همکاران الزحمه حق



  نقاط قوت

پایگاه های منتخب /مراکز  
 

 رفتاری های بیماری مشاوره مرکز وجود  

 انجام امکان و منتخب های شهرستان در

 های مراقبت انجام و تکمیلی آزمایشات

 لزوم صورت در روتین

 واجدین و مردم عموم خوب استقبال 

 برنامه اجرای از شرایط

 در طرح اجرای جهت پرسنل عالقمندی 

 مربوطه الزحمه حق تامین صورت

 



 نقاط ضعف 

 بیمارستان های منتخب
 
  توجه به اجرای طرح تحول سالمت در سیستم درمانی و افزایش تعداد مراجعین و با

بار کاری ماماهای اتاق زایمان و کمبود نیروی انسانی مورد نیاز امکان اجرای بهینه 

 .برنامه با مشکل مواجه است 

 با توجه به اینکه طبق دستورالعمل کشوری طرح پیوند برنامه های کنترلHIV  و

باید شستشو داده  HIV/AIDSسالمت باروری ، نوزاد متولد شده از مادر مشکوک به 

 شود عدم پیش بینی محلی برای انجام اینکار 

 با توجه به اینکه طبق دستورالعمل اطالع مثبت بودن مادر به همسرش در صورت عدم

رضایت وی، امکان پذیر نخواهد بود اینکار روند انجام سزارین و اقدامات بعدی را با 

 .مشکل مواجه خواهد ساخت

 



 نقاط قوت

بیمارستان های منتخب    
 

 های بیمارستان در برنامه باالی پوشش 

 منتخب

 های بیمارستان مطلوب و خوب تعامل 

  ها شهرستان بهداشت مراکز با منتخب

 



 پیشنهادات
 

 سریع تشخیص کیت موقع به تامین HIV 

  دلیل به شرایطی واجد مراجع هیچ بطوریکه

 .نگردد محروم خدمات دریافت از کیت نبود

 پشتیبانی جهت الزم اعتبارات تامین   (

 حق جبران و مصرفی ملزومات تامین

 (همکاران الزحمه

 



1393برنامه عملیاتی سال   
 استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی 
دانشگاه  علوم پزشکی ارومیه   



تحلیل وضعیت موجود استان در 
راستای استراتژی های ده گانه 

 کشوری



ارائه آموزش های الزم در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری از    - 

 .اولویت های برنامه پیشگیری و کنترل ایدز در استان می باشد

از طریق خون   HIVبراساس آمارهای موجود موردی از آلودگی به    -

 .و  فراورده های آن در سال های گذشته وجود نداشته است

مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان با کمبود فضای فیزیکی   -

 .مناسب و نیروی انسانی الزم مواجه هستند

 

 



با وجود مشکالت عدیده مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان   -

از جمله کمبود فضای فیزیکی مناسب و عدم جایگزینی پرسنل مورد 

نیاز طبق چارت تشکیالتی مصوب، پوشش خدمات تشخیصی، مراقبتی 

و پیشگیری ، در حد قابل قبولی بوده است اما بازهم  میزان این 

 .پوشش نیاز به بهبود فراوان دارد

 HIV/AIDSبا وجود تاثیر برنامه های کاهش آسیب در کاهش بروز   -

، به خصوص از طریق تزریق مشترک در بین معتادین ، بازهم این 

 .پوشش نیاز به تقویت دارد

 



 .خطر گسترش موج سوم بیماری ایدزدر استان وجود دارد  -

جهت استاندارد سازی تشخیص و درمان سندرومیک بیماری های    -

آمیزشی و ایجاد حساسیت باید نسبت به برگزاری دوره های  

آموزشی برای پزشکان و پرسنل بهداشتی اقدام نموده و نظام  

گزارشدهی بیماری های آمیزشی بخصوص از بخش خصوصی را  

 .تقویت کرد

با وجود بهبود شاخص های مراقبت و درمان مبتالیان به   -

HIV/AIDS   در سال های اخیر، بازهم این پوشش کافی نبوده و نیاز

 .به تقویت بیشتر دارد

 



از طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه  HIV/AIDSاغلب افراد مبتال به   -

بوده و نیاز به حمایت های همه جانبه سازمان های حمایت گر جهت اداره زندگی 

 .  خود را دارند

نظام جمع آوری داده ها در طی سال های گذشته بهبود قابل توجهی داشته   -

 .اما بازهم نیاز به تقویت بیشتر دارد

بودجه تخصیصی پایین و ناکافی بوده و عمال تکافوی اجرای برنامه های   -

 .آموزشی، پیشگیری و مراقبتی را ندارد

با تشکیل کمیته استانی کنترل ایدز و جلب مشارکت های بین بخشی و   -

استفاده از همیاری گروه های مردم نهاد می توان گام های موثری جهت کنترل و 

 .پیشگیری از بیماری برداشت

 



: هدف کلی  

 
ایدزمدیریت برنامه پیشگیری و کنترل   

های آمیزشیو بیماری    

1۳۹۳در سال    



 اهداف اختصاصی

 1۳۹۳درصد در پایان سال  2۵به  1۷/4۸ساله استان از  1۵-۵4ارتقاء آگاهی جمعیت  -1

درصد فعلی تا پایان  1۰ارتقا ء خدمات مشاوره وآزمایش داوطلبانه گروههای هدف به میزان  -2
 1۳۹۳سال

 1۳۹۳درصد فعلی تا پایان سال 1۰ارتقاء خدمات پیشگیری و کاهش آسیب به میزان  -۳

 1۳۹۳درصد فعلی تا پایان سال 1۰ارتقاء تشخیص و درمان بیماری های آمیزشی به میزان  -4

درصد  1۰به میزان و خانواده آنها  HIVارتقاء خدمات مشاوره، مراقبت و درمان مبتالیان به  -۵
 1۳۹۳فعلی تا پایان سال

درصد فعلی تا  1۰به میزان  HIVارتقاء خدمات حمایتی و توانمند سازی درمان مبتالیان به  -۶
 1۳۹۳پایان سال

درصد فعلی تا پایان  1۰ارتقاء نظام مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها به میزان  -۷
 1۳۹۳سال

درصد فعلی تا پایان  1۰تقویت زیر ساخت های الزم جهت پیشبرد برنامه به میزان  -۸
 1۳۹۳سال



 استراتژی های هدف اختصاصی اول

 آموزش مراکز مشارکت جلب و هماهنگی -1

 ( خصوصی ، دولتی)  استان عالی

 آموزش سازمان مشارکت جلب و هماهنگی -2

 استان پرورش و

  بهداشتی داوطلبان پتانسیل از استفاده -3

 جامعه در رسانی اطالع و آموزش جهت

 های رسانه ظرفیت از مطلوب استفاده -4

 آموزشی یا جمعی

 ارزشیابی و پایش -5

 



 استراتژی های هدف اختصاصی دوم

ارتقاء دانش نظری و مهارت های مشاوره ای مربیان     -1
ارشد جهت بهبود و ارتقاء خدمات ارائه شده در مراکز و  

 پایگاه های مشاوره

 حمایت و پشتیبانی -2

 پایش و ارزشیابی -3

 



 استراتژی هدف اختصاصی سوم

 بهبود ارائه خدمات کاهش آسیب

 



 اسفند
 ردیف عنوان فعالیت مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

 HIV/AIDS 1بیمارستان رازی در خصوص تامین و  نگهدارنده متادون ، بیماران مبتال به  MMTتحت پوشش دانشگاه و مرکز  DICهماهنگی با 

 2 نظارت برتهیه و توزیع سرنگ و کاندوم رایگان در مراکز و پایگاه های مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری

 3 نظارت براستفاده بهینه از وسایل و تجهیزات

 4 انجام پایش های دوره ای

 5 پیگیری تامین فضای فیزیکی مورد نیاز مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری

 6 پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری

 7 راه اندازی پایگاه های مشاوره و مراقبت از بیماری های رفتاری جدید

 8 برای پزشکان HIV/AIDSبرگزاری دوره بازآموزی  دو روزه آشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، مسائل روانشناختی و نحوه تشخیص و درمان  

 SHEP 9براساس متد  اعضای هسته آموزشی شهرستان ها  HIV/AIDSبرگزاری کارگاه آموزشی مقابله با  

 10 نظارت بر برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل بهداشتی توسط اعضای هسته آموزشی شهرستان

 11 نظارت بر برگزاری کارگاه آموزشی برای رابطین ادارات، کارخانجات و داوطلبان بهداشتی

 12 تشکیل جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان آموزش و پرورش و دانشگاه ها

 13 تعیین رابط در مراکز آموزش عالی استان

 14 تعیین رابط درادارات آموزش و پرورش شهرستان های تابعه سطح استان

 15 نظارت برتشکیل هسته های دانش آموزی

 16 نظارت برتربیت دانش آموز مربی

 17 نظارت برتشکیل هسته های دانشجویی

 18 نظارت برتربیت دانشجو مربی

 HIV/AIDS 19 تشکیل جلسه ستاد استانی مقابله با 

 20 نظارت و پیگیری برگزاری کالس های آموزشی برای گروه های هدف توسط داوطلبان بهداشتی

 برای کارمندان ادارات در شهرستانهای تابعه توسط مربیان  آموزش دیده  HIV/AIDSنظارت بربرگزاری کارگاه آموزشی مقابله با  
21 

 22 برای کارگران کاخانجات در شهرستانهای تابعه توسط مربیان  آموزش دیده  HIV/AIDSنظارت بربرگزاری کارگاه آموزشی مقابله با  

 23 تولید رسانه آموزشی در قالب پمفلت، پوستر و بنر

 24 تولید  تیزر جهت پخش در صداو سیما

 25 چاپ متون آموزشی و مقاالت در رسانه های جمعی مکتوب

 26 شرکت کارشناسان و  فوکال پوینت برنامه در برنامه های رادیویی و تلوزیونی

 27 (پرداخت  کارانه ) افزایش انگیزه در پرسنل 

 28 تجهیز مراکز و پایگاه های مشاوره

 29 (در سه شهرستان ارومیه، خوی و بوکان) در پایان برنامه  IrMIDHS - 1۳۸۹انجام پرسشگری مطابق با پرسشنامه استفاده شده در طرح 


